
FARLIG ELLER FARLIGGJORD? 
 

Föreläsning på NKMRs symposium 5 
september 2015  

Lena Hellblom Sjögren, 
mail@testimonia.se 

 



Sterilisering/Sterilization 

  

eller  

 

Bortrövande/ABDUCTION  

 -     inom landet 

-      till andra länder 



Vad är mänskligt? Konfucius: 

Är icke Ömsesidighet det ordet?  
Vad du icke vill att andra ska göra dig  
ska du inte heller göra mot andra. 



Regeringsformen 9 § 

 Domstolar samt förvaltningsmyndigheter  
och andra som fullgör uppgifter inom den  
offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet  
beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga  
saklighet och opartiskhet. 



Var och en har rätt till skydd för privat- och 
familjeliv, 
 sitt hem och sin korrespondens. 
  
Offentlig myndighet får inte ingripa i denna 
rättighet  
annat än med stöd av lag och om det i ett  
demokratiskt samhälle är nödvändigt  
med hänsyn till den nationella säkerheten, 
 den allmänna säkerheten  
eller landets ekonomiska välstånd,  
till förebyggande av oordning eller brott, 
 till skydd för hälsa eller moral eller  
till skydd för andra personers fri- och 
rättigheter. 



Parallella processer 

Farliggörande av mamma/pappa eller 
båda då samhället är förälder 
 
sker på likartat sätt som 
 
Farliggörande av mamma/pappa i en s.k. 
vårdnadskonflikt 



Socialtjänstens handläggare, 
socialsekreterarna, har oförenliga 
uppgifter, synbara i både LVU-fallen och i 
vårdnadstvisterna: 
 
Uppgiften att stödja, hjälpa, ge råd 
 
OCH att 
 
Tvångsomhänderta barn  



Ur dom från Europadomstolen, Görgulu v.Germany ,  
den 26 februari 2004: 

 

• ”Det är uppenbart att det 
också är i barnets 
intresse att  

• behålla sina band med 
familjen, utom i fall där 
familjen  

• visat sig särdeles 
olämplig, eftersom 
avskiljande av 

•  dessa band betyder att 
barnet avskärs från sina 
rötter.  
 

• Av detta följer att 
barnets intresse dikterar 
att familjebanden  

• bara får avskiljas under 
mycket exceptionella 
omständigheter  

• och att allt måste göras 
för att bevara personliga 
relationer och,  

• om och när det är skäligt, 
´återuppbygga 
familjen.´” 
 



Ett utslag i Europadomstolen  
Målet Olsson vs Sverige nr 2 
”De sociala myndigheterna har öppet  
visat nära nog förakt  
både för de nationella domstolarna  
och för den Europeiska Domstolen… 
  
Icke vid något tillfälle har socialmyndigheterna  
visat sig ha tagit den minsta hänsyn till  
den kärlek till sina barn  
som föräldrarna försökte uttrycka,  
en kärlek befäst genom åren av processuella  
bataljer för att försöka bli återinsatta i  
sina heligaste rättigheter.” 
  
Källa: Dissens uttryckt av den franske domaren 
Edmond Pettiti  



När halva eller hela rotsystemet kapas 
skadas barnet för livet. 


