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Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter 

N K M R  
För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna 

 

NKMR FIRAR  
INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN 

den 15 maj 2017  
  

2017 markerar 23 års jubileum för FN:s Internationella Familjeår och 
idag är Internationella Familjedagen. 

FN har instiftat den 15 maj som Internationella familjedagen.  
FN har öronmärkt denna speciella dag, varje år, för att understryka 

familjens betydelse för alla samhällen - inklusive våra nordiska 
samhällen.  

Internationella Familjedagen firas runt om i världen på olika sätt.  
 

Årets tema är "Familjer, utbildning och välbefinnande".  
NKMR vill därför påminna om att familjen är den första enheten där 

utbildning ges och relationer skapas. 
 

I Sverige och våra nordiska grannländer förbigås Internationella 
Familjedagen med absolut möjliga tystnad. 

   

"Familjen är den naturliga och grundläggande gruppenheten i samhället och har 
rätt till skydd av samhället och staten". 
Artikel 23, Internationella konventionen om civila och politiska rättigheter. 
 
 Nordiska Kommittén för mänskliga rättigheter - NKMR - För skydd av familjers 
rättigheter i de nordiska länderna erkänner familjens betydelse och värde för varje individ - 
såväl barn som vuxen. Vi vill därför göra medborgarna i Sverige och de övriga nordiska 
länderna - och världen i övrigt - medvetna om det faktum att Internationella Familjedagen 
förbigås med tystnad av de styrande i våra nordiska länder.  
 
Syftet med Internationella Familjedagen är att ge erkännande åt betydelsen och värdet av 
familjelivet för varje enskild individ och för våra samhällen. Familjen spelar en mycket viktig 
roll i våra liv och påverkar oss på många olika sätt - även i fråga om vår hälsa och vårt 
välbefinnande. 
 
Familjen är erkänd som samhällets grundsten i varje civiliserat samhälle. Det är därför ytterst 
beklagligt att Familjen har berövats sin ställning och betagits sin värdeförmedlande roll i de 
såkallade välfärdsstaterna i Skandinavien. 

https://www.un.org/development/desa/family/international-day-of-families/idf2017.html
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Problemen med ungdomsbrottslighet, mobbning och våld i dagens samhälle beror 
huvudsakligen på den "moderna" barnuppfostran, att mammorna måste arbeta och således 
saknar tid till sina barn, att barnen lämnas bort till "professionella" statspedagoger och 
vårdare, samt den höga skilsmässostatistiken, dvs den traditionella familjens upplösning.  
 
Ytterligare ett problem utgörs av de stora rättsövergrepp som begås av de sociala 
myndigheternas / barnevernets personals benägenhet att tvångsomhänderta barn och placera 
dem i fosterhem bland vilt främmande människor, långt från deras nära och kära. 
Myndighetspersonerna förstärker rättsövergreppen och skadar de berörda barnen, deras 
familjer och släktingar genom långtgående umgängesrestriktioner och / eller kontaktförbud 
som saknar saklig grund.  
 
Den 4 februari 2017 gav Europadomstolen NKMR tillstånd att intervenera i ett pågående mål 
mot Norge.  
 
Den 21 april 2017 intervenerade NKMR med ett Amicus Curiae i ett pågående mål i Högsta 
förvaltningsdomstolen. 
 
Den 11 april 2016 blev NKMR antagen som medlem i Europarådets Fundamental Rights 
Platform. 
 
Den 19 april 2016 försvarade tre jurister bland undertecknarna Petitionen som den 23 
december 2013 sändes av 40 framstående nordiska professionella advokater/jurister, domare, 
professorer, läkare och utredande psykologer i Sverige, Norge, Danmark och Finland, 
"Report to the European Parliament Petitions Committee: Child Removal Cases in 
Denmark, Finland, Norway and Sweden" till PETI. Rapporten till PETI är en uppföljning 
till rapporten av den 10 december 2012, "De Mänskliga Rättigheternas Dag", då 32 
professionella - advokater/jurister, domare, professorer, läkare och utredande psykologer i 
Sverige, Norge och Finland - skickade rapporten, "Child Removal Cases in Sweden and the 
Nordic countries" till Europarådet, EU-parlamentet, FNs Barn kommitté och UNHCHR.  
Rapporterna ovan hade föregåtts av skrivelsen 2 maj 2007 som 23 advokater och jurister, 
inkl. ett hyresråd tillika fd kammarrättsråd och en fd åklagare skickade till Sveriges 
Justitiekansler, Göran Lambertz, pga att "Barn tvångsomhändertas utan saklig grund". 
Rättssäkerheten för barn och deras föräldrar och anhöriga är helt satt ur spel i 
tvångsomhändertagandemål, där även förtäckta adoptioner förekommer. Att allt inte står rätt 
till med familjernas mänskliga rättigheter i Sverige bekräftas av fd lagman och hovrättsråd, 
docent Brita Sundberg-Weitman, i sin bok Sverige och rättsstaten på 2000-talet, där hon 
har granskat 169 JO-anmälningar.  
 
Sedan mitten av 1950-talet har Sverige haft hundratals uppmärksammade 
tvångsomhändertagandemål, t ex fallet Blomqvist i Vetlanda, Alexander Aminoff, Olsson i 
Gunnared, Daniel Sigström, Oskarshamnsfallet, Oskarshamnsfallet 2, Götenefallet, 
Örnsköldsviksfallet, m fl, m fl. Metoderna för tvångsomhändertagandena har - trots åtskilliga 
fällande domar i Europadomstolen - blivit mer och mer brutala. Ett fall av 
tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering som har fått resonans runtom i världen är 
Gotlandsfallet, där lille Domenic Johansson hämtades från ett Turkiskt flygplan den 25 juni 
2009, den dag som han och hans föräldrar skulle lämna Sverige för att bosätta sig i moderns 
hemland, Indien.  
Den 25 april 2013 fråntog myndighetspersonerna Domenic Johanssons föräldrar slutgiltigt 
vårdnaden av sin son sedan högsta domstolen vägrade dem prövningstillstånd i 
vårdnadsmålet. 

http://nkmr.org/sv/inkomna-skrivelser/2641-nkmr-i-fundamental-rights-platform-frp
http://nkmr.org/sv/inkomna-skrivelser/2641-nkmr-i-fundamental-rights-platform-frp
http://nkmr.org/sv/meetings/2629-petition-nr-2434-2014-presentation
http://nkmr.org/sv/swedish/146-organisation/frontpage/2524-summary-and-report-to-the-european-parliament-petitions-committee-child-removal-cases-in-denmark,-finland,-norway-and-sweden
http://nkmr.org/sv/swedish/146-organisation/frontpage/2524-summary-and-report-to-the-european-parliament-petitions-committee-child-removal-cases-in-denmark,-finland,-norway-and-sweden
http://www.nkmr.org/docs/Report_to_the_Council_of_Europe_-_Child_Removal_Cases_in_Sweden_and_the_Nordic_countries.pdf
http://www.nkmr.org/docs/Report_to_the_Council_of_Europe_-_Child_Removal_Cases_in_Sweden_and_the_Nordic_countries.pdf
http://nkmr.org/sv/artiklar/1220-lvu-utan-saklig-grund
http://nkmr.org/sv/component/content/article?id=1811:sverige-och-rattsstaten-pa-2000-talet
http://nkmr.org/sv/swedish-case/176-fallet-blomqvist/2030-vetlandafallet
http://nkmr.org/sv/swedish-case/207-fallet-aminoff/746-fallet-alexander-ett-beslagtaget-barn
http://nkmr.org/sv/european-court-of-human-rights/1377-olsson-v-sweden
http://nkmr.org/sv/european-court-of-human-rights/1377-olsson-v-sweden
http://nkmr.org/sv/about-nkmr-se/in-memoriam-se/53-tioarsminnet-av-daniel-sigstrom
http://www.nkmr.org/sv/swedish-case/174-import/877-for-dumma-for-att-ha-barn
http://nkmr.org/sv/swedish-case/178-oskarshamnsfallet-gueblaoui/1417-oskarshamnsfallet2-invandrarpojke-tagen-av-socialen-i-oskarshamn
http://www.nkmr.org/sv/swedish-case/90-gotenefallet/1100-kampen-om-barnen-gotenefallet
http://nkmr.org/sv/component/content/article/174-import/1403-ornskoldsviksfallet
http://nkmr.org/sv/swedish-case/92-gotlandsfallet/975-gotlandsfallet-sjuaringen-polishamtas-fran-planet
http://nkmr.org/en/component/content/article/92-all-case/all-swedish-case/gotlandsfallet/2223-dominic-johansson-case-home-schooled-boy-snatched-from-plane
http://www.varldenidag.se/nyhet/2013/05/02/HD-provar-inte-Domenic-fallet/
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Tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn görs under mantrat "barnets bästa". 
Barnets bästa kan dock ofta inte fastställas förrän barndomen har flytt. En förstörd eller 
förlorad barndom kan aldrig återfås.  
 
Barnets bästa tillvaratas bäst i familjen, där det etiska bandet d.v.s. kärlek till och omtanke 
om barnet finns. Det bör noteras att vård av barn i sina egna familjer är den enda vårdformen 
som inte får ekonomiskt stöd i Sverige. 
 
Den 20 november 2015, Internationella barndagen, publicerade EUs byrå för grundläggande 
rättigheter (FRA), Europarådet och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, en 
Handbook on European law gällande barnets rättigheter, inklusive rätten till sin familj. 
 
 
Ruby Harrold-Claesson 
 
Ruby Harrold-Claesson 
Jur. kand 
Ordf. i NKMR 
 
 
 
 

http://nkmr.org/sv/swedish/146-global-news/2612-eu-fundamental-rights-agency-and-council-of-europe-launch-handbook-on-child-rights

