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Mads Adenas, jus professor, Oslo Univ., Norge 
Mads Adenas, jus professor, Oslo Universitet, Norge. Hans meritlista är mycket lång. Han är 

också engagerad i frågor gällande socialt arbete, barnskydd och socialpolitik, inklusive 
Barnevernet och politikernas och tjänstemännens avsikter med - och ansvar för - 

konsekvenserna för de berörda barnen, deras familjer och samhället. 
Läs gärna: Presentation av MadsAdenas 

 
 

 
 

 

Dag Sverre Aamodt, Sem, Norge 
Dag Sverre Aamodt, är pensionerad advokat i Norge. Han var advokat i Sandefjord från 
1988. Innan dess arbetade han hos Polisen. Han har genom sitt arbete både som polis och 

advokat lång erfarenhet av barnevernet. Dag Sverre Aamodt är numera pensionerad, men han 
fortsätter att uttala sig kritiskt mot barnevernet och det norska systemet för 

barnomhändertaganden och fosterhemsplaceringar. 
  Läs gärna: En advokats erfaringer med barnevernet 

 

 

 



 

Steven Bennett, Människorättsaktivist och författare, Austria 
Steven Bennett upptäckte rättsövergreppen som förövas av Barnevernet i Norge när han blev 

tillsänd en Petition att signera. Han har författat boken, Stolen Childhood, som sprids över 
hela världen för att väcka opinion mot det norska systemet för barnomhändertagande. 

Se gärna: Stolen childhood. Interview 

 

 

 

Rune Fardal, Människorättsaktivist och filmmakare, Norge 
Rune Fardal har arbetat med brott mot mänskliga rättigheter i barnevernet och domstolar 

sedan 1990-talet och har haft särskilt fokus på sakkunniga psykologer och deras 
kunskapsbrist. Han  har genom Familiekanalen, Facebook TV, intervjuat hundratals familjer 

och barn som berättar om de offentligas övergrepp.  Han har varit i Polen, Dubai, Spanien och 
intervjuat familjer som har flytt från Norge, han har intervjuat familjer över hela Norge och 

barn på rymmen från barnevernet. 
Rune Fardal har  haft möten med den norske barneminister och det statlige barnevernets 
Bufdirektör. Han har deltagit  med tal på en rad demonstrationer och konferenser, både i 

Norge och utlandet, där temat är svikten i Norsk barnevern. Han har studerat psykologi i flera 
år med fokus på narsissism och psykopati och han publicerade en fackbok i ämnet 2006, 

"Psykopati og psykologiske forsvarsmekanismer". 
Se gärna: Familjekanalen 



 

Ruby Harrold-Claesson, Göteborg, Sverige 
Ruby Harrold-Claesson är jurist och ordförande i NKMR. 

Hon arbetar med civilrätt, särskilt familjerätt och tvångsomhändertagande av barn. I egenskap 
av NKMRs ordförande har hon blivit inbjuden att hålla föredrag runtom i Sverige och i många 
Europeiska länder, Nya Zealand och Jamaica. Hon har tre vunnit mål i Europadomstolen, två 

mål där hon var biträdande jurist åt NKMRs grundare, jur kand medicine licentiaten, Siv 
Westerberg, och ett mål där hon var ensamt ombud. Hon förundras över hur rådmännen i 

Sveriges domstolar kan nedlåta sig till att bryta mot Sveriges grundlagar, lagarna i de olika 
rättsområdena och nonchalera prejudikat från Europadomstolen, samtidigt som Sverige 

framställer sig att vara de mänskliga rättigheternas högborg. 

 
 

 
Åsa Harryson, Linköping, Sverige 

Åsa Harryson är förälder och författare. Hennes två söner blev tvångsomhändertagna, 
placerade i fosterhem och blev kriminella. Åsa Harryson har skrivit en faktabok, "" där hon 

har beskrivit de rättsövergrepp som samhällets socialtjänst utsätter barn för. 
Hon har också skrivit till åtskilliga rättsvårdande myndigheter och riksrevisörer i syfte att 

åstadkomma en förändring kring tvångsvård av barn. 
Se gärna: Kampen om Sverige : Sveriges moment 22! 

 
 
 



 

Christer Johansson, Gotland 
Christer Johansson är alternativtekniker, fotograf, musiker och designer.  

Han är också fadern i det internationellt kända Johanssonfallet 
För mer information v.g se: 

 Gotlandsfallet: Sjuåringen hämtades med polispådrag från flygplanet  
och  

The Domenic Johansson Case: Home schooled boy snatched from plane in Sweden.  
Se också: 

 The Domenic Johansson Case: India's media awake  
 

 

 

 Madeleine Johansson, jur. kand., Göteborg, Sverige 
Jur. kand Madeleine Johansson arbetar med civilrätt, familjerätt och LVU.  

Hon är styrelsemedlem, sekreterare, och speciell resurs i NKMR.  
Madeleine Johansson är en stark försvarare av barns och deras familjers mänskliga rättigheter 

och hon ingick i delegationen som reste till  
Europaparlamentets Petitions Committee den 18 april 2016 för presentationen av Petitionen. 

I mån av tid deltar Madeleine Johansson i samhällsdebatten. 

 
 


