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TACK FÖR FORTSATT STÖD TILL NKMR 
 
Bästa Medlemmar, 
Å styrelsens vägnar vill jag tacka er för fortsatt stöd till NKMR. Samtidigt vill jag hälsa nya medlemmar 
välkomna att delta i vårt arbete. För de nya medlemmarna som inte har fått en välkomsthälsning beklagar jag 
att den har dröjt, men ni är hjärtligt välkomna som medlemmar i NKMR. Anledningen till dröjsmålet är att 
styrelsen är överbelastade på grund av att problemen med socialens onödiga tvångsomhändertaganden och 
fosterhemsplaceringar av barn fortsätter med oförminskad styrka - och de är värre än någonsin tidigare.  
I Sveriges rapport till FN:s Barnkommitté 2012 meddelade Barn- och äldre ministern, Maria Larsson, att 
antalet barn som berövats sin familjemiljö var 27 000. Statistiken för 2014 var 35 000 barn och ungdomar i 
fosterhem och institutioner. Detta är en anmärkningsvärd ökning från år 2010 då antalet barn som berövats sin 
familjemiljö uppgick till 24 900 barn. NKMR har skickat rapporter till Europarådet, Europaparlamentet och 
FN.  
  
Protokoll från årsmötet 2015, styrelsens sammansättning och stadgarna för NKMR m m finns på hemsidan på 
Internet - www.nkmr.org.  
 
Vi hoppas att ni under året har besökt NKMR:s hemsida där vi publicerar information om vår verksamhet, 
artiklar m m på danska, finska, norska, svenska, engelska, franska, tyska, finska och spanska. Polska och ryska 
tillkom under 2013. Den polska sektionen har blivit aktuell sedan undertecknad blev inbjuden till Polen i maj 
2010. Intresset för Polen och information på polska har ytterligare förstärkts sedan två barn som var tagna av 
norskt barnevern blev "befriade" av en polsk privatdetektiv och återförenade med sina föräldrar. Den ryska 
sektionen har blivit aktuell sedan Ryssland har börjat protestera mot de nordiska staternas "kidnappningar" av 
ryska barn och deras kvarhållande i fosterhemsindustrin i Finland och Norge. 
Vi hoppas också att ni har besökt NKMR:s Diskussionsforum och NKMR:s Facebook. Ni hälsas välkomna att 
delta i debatterna.  
 
Ni som har lämnat uppgifter om e-mail adress vet redan att NKMR skickar ut information till medlemmarna 
och sympatisörerna via grupp e-mail. Ni som inte redan har lämnat uppgifter om e-mail adress, var god att 
skicka ett meddelande till board@nkmr.org.  
 
Alla goda krafter behövs för att få till stånd en systemändring beträffande skydd för Familjens dvs 
föräldrarnas, barnens och deras övriga släktingars mänskliga rättigheter i de nordiska länderna.  
 
Berätta gärna om NKMR för släktingar, vänner, grannar, arbetskamrater. Ju fler vi blir, desto större påverkan 
kan vi utöva på lagstiftarna. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Ruby Harrold-Claesson 
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