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SEPTEMBER 2015  

 
 

Kort Historik 
NKMR bildades på Christiansborg i Köpenhamn den 30 november 1996. Initiativet till 
kommitténs bildande togs av jurister, samhällsvetare och massmediafolk från samtliga de 
fyra nordiska länderna. Orsaken till det nordiska samgåendet har varit iakttagelser ute "på 
fältet" främst i Sverige, Danmark och Norge av det snabbt ökande antalet felaktiga och 
onödiga tvångsomhändertaganden av barn och dessas placering i helt undermåliga 
fosterhem. Dessa övergrepp mot enskilda familjer ha blivit allt grymmare och 
egenmäktigare. Ofta tas barnet från modern redan på BB. De sociala myndigheterna, som 
svarar för denna hantering, har blivit allt mäktigare och trotsar både lagar och förordningar - 
och även domar från Europadomstolen. För att söka råda bot mot detta alltmera grasserande 
missförhållande, som har bringat så mycket olycka och elände till så många barn och deras 
familjer försöker NKMR med alla till buds stående medel att väcka allmänhetens 
uppmärksamhet på dessa rättsövergrepp. 
 
 
NKMR:s Årsmöte 2014. 
För första gången hölls Årsmötet före Symposiet på grund av beslut 2013, eftersom det 
ansågs att alla var mycket trötta efter Symposierna och ville bara åka hem. Mötet inleddes 
med att undertecknad meddelade att styrelsesuppleanten, jur kand Thomas Cohn hade avlidit 
och jag berättade om vår avlidne väns goda gärningar och hans betydelse för många 
rättsökande i Skåne.  
Mötet uppfordrades till en tyst minut för Thomas Cohn, varefter vi applåderade hans 
gärningar. 
 
 
NKMR'S Verksamhet - Opinionsbildning, lokalt och internationellt 
Sedan starten - och i enlighet med stadgarna - har NKMR bedrivit opinionsbildande 
verksamhet.  
 
Verksamheten har varit varierande under det gångna året. NKMR:s Symposium ägde rum 
programenligt, den 23 augusti 2014. Symposiet markerar slutet av ett verksamhetsår och början 
av ett nytt. Det var välbesökt. Jur kand, med. lic., Siv Westerberg, Nancy Schouten, Belgien, 
advokaten Svein Kjetil Lode Svendsen, Norge och Jan Engberg och Simon Wallengren var 
årets föredragshållare.  
 
 

http://www.nkmr.org/
mailto:Board@nkmr.org
http://nkmr.org/sv/meetings/87-symposium-2014/2543-huvudsida
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Verksamhetsåret har varit mycket pressat då samtliga våra jurister har varit upptagna med svåra 
LVU-mål. Jur. kand med lic Siv Westerberg har fortsatt sin granskning av Donia Hassans död i 
fosterhemmet i syfte att åstadkomma en förundersökning.  
 
Den 2 - 3 oktober 2014 blev undertecknad, i egenskap av ordf. i NKMR, inbjuden att hålla ett 
föredrag om det svenska systemet för tvångsomhändertagande och fosterhemsplaceringar av 
barn på en internationell konferens som hölls i Juridiska fakulteten i Prag, Tjeckien. NKMR:s 
speciella resurs, jur kand Madeleine Johansson deltog i angiven konferens. Bland talarna vid 
Pragkonferensen fanns den danske advokaten, Søren Bernhard Lindegaard och den norska 
advokaten Venil Katarina Thiis, som har varit föredragshållare på tidigare NKMR symposier. 
 
I december 2014 blev undertecknad inbjuden av "The Jamaica Coalition for a Healthy Society" 
(JCHS), "Lawyers Christian Fellowship, Jamaica", and "Jamaica CAUSE", att under en period 
av två veckor medverka vid en serie konferenser och en Rally på De mänskliga Rättigheternas 
Dag, den 10 december 2014. Samtliga konferenser gällde de svenska och nordiska systemen för 
tvångsomhändertagande och fosterhemsplaceringar av barn. 
 
Den 23-25 augusti 2015 blev undertecknad inbjuden av den estniska 
familjerättsorganisationen "Parents of Estonia" och Impressum Club, att medverka i en 
konferens, en Round Table och TV-intervjuer. Framträdandena gällde insamling av 
information om de svenska och nordiska systemen för tvångsomhändertagande och 
fosterhemsplaceringar av barn. 
  
Som uppföljning till rapporten som sändes till Europarådet, Europa parlamentet, FN:s 
Barnkommitté och FN:s organ för mänskliga rättigheter den 10 december 2012,  (Se:  
Report to the Council of Europe: Child Removal Cases in Sweden and the neighbouring 
Nordic countries) sändes en ny rapport till Europaparlamentets Petitionskommitté den 23 
december 2013. 40 framstående nordiska jurister och andra professionella ställde sig 
bakom rapporten. Se: Summary and Report to the European Parliament Petitions 
Committee: Child Removal Cases in Denmark, Finland, Norway and Sweden 
 
Rapporten sändes bl. a till Europa parlamentarikern, Tatjana ŽDANOKA, ledamot i 
Europaparlamentets Petitionskommitté (PETI). Rapporten kommer att behandlas i PETI under 
september 2015.  
 
Hemsidan på Internet 
NKMR:s största och mest framgångsrika medium för opinionsbildning är vår hemsida på 
Internet. I oktober 1997 fick vi denna hemsida på Internet genom sponsring av Globecom. 
Sedan februari 2005 är F S Data, ett Internetföretag i Malmö, vår sponsor. 
 
NKMR publicerar på de nordiska språken danska, norska och svenska, och även på 
engelska och franska, finska, tyska och spanska, dvs åtta språk. Detta gör budskapet på 
hemsidan lättillgängligt för hela världen. Besöksfrekvensen är hög. Sedan hemsidan togs i 
bruk i slutet av november 1997 hittills har vi haft ca nio (9) miljoner besök till hemsidan.  
 
NKMR har, sedan augusti 2012, vår efterlängtade nya hemsida. Ännu har vi inte lanserat 
den under hösten 2010 utlovade igångsättning av en polsk sektion, som inte har kunnat 
genomföras tidigare, på grund av brist på resurser. NKMR har fått nya kontakter med 
polsktalande och vi kan se fram emot ett blivande samarbete med nya polska kontakter. På 
vår nya hemsida blir de nordiska språken åtskilda och vi har numera en rysk sektion.  
 

http://nkmr.org/sv/component/content/article/30-organisation/press-releases/2569-press-release-and-conference-conclusions
http://nkmr.org/sv/component/content/article/146-global-news/2570-international-human-rights-conference-and-rally-2014
http://nkmr.org/sv/component/content/article/146-global-news/2606-parents-of-estonia-conference-august-2015
http://www.nkmr.org/sv/utredningar-och-rapporter/2073-32-nordic-law-professionals
http://www.nkmr.org/sv/utredningar-och-rapporter/2073-32-nordic-law-professionals
http://www.nkmr.org/sv/utredningar-och-rapporter/2073-32-nordic-law-professionals
http://www.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/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/sv/inkomna-skrivelser/2584-europaparlamentet-sammanfattningar,-information-och-rekommendationer-nkmr
http://www.fsdata.se/
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Ett stort TACK! Till NKMR:s systemadministratör Bengt Törngren och hans medhjälpare 
för det fina arbetet som de har gjort med vår nya hemsida. 
 
Besöken till NKMR:s hemsida kommer från nästan hela världen. Huvuddelen av besöken 
kommer dock från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Kanada, USA, och 
Frankrike. Vi har också fått besök från bl. a Australien, Belgien, Brasilien, Japan, 
Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland och t o m Förenade Arab Emiraterna, Polen och 
Ryssland. Litauen, Estland och Lettland har blivit flitiga besökare sedan hösten 2013. 
 
Journalister, chefredaktörer vid inhemska och utländska tidningar och tidskrifter ger 
NKMR tillstånd att publicera gamla artiklar som aldrig har varit publicerade på Internet 
eller artiklar som inte längre finns publicerade på deras hemsidor, direkt från NKMR:s 
hemsida. Privatpersoner är också frikostiga med att ge oss tillstånd att publicera deras 
artiklar och insändare. 
 
Vissa tidningar har i flera år vägrat publicera debattinlägg och artiklar som rör ämnet 
tvångsomhändertagande av barn. Artiklarna som tidningarna vägrar att ta emot går dock 
inte förlorade, utan de publiceras på NKMR:s hemsida med angivande av det öde som de 
rönte hos tidningsföretagen.  
 
NKMR:s hemsida används som ett forskningsbibliotek av studenter m. fl. Gamla artiklar - 
såväl nordiska som engelska - förs över till våra arkiv och bevaras för framtiden.  
 
Vi har fått en hel del reaktioner från när och fjärran. Vi har fått rop på hjälp från USA och 
Kanada, England, Irland och från Polen. Vissa av breven finns publicerade på NKMR:s 
engelska sida. Nästan varje dag får NKMR:s styrelsemedlemmar minst ett par samtal 
och/eller e-mails från förtvivlade föräldrar och även far- och morföräldrar någonstans i 
Sverige eller Norge, om att deras barn eller barnbarn har tvångsomhändertagits eller hotas 
av tvångsomhändertagande. Jur. kand. Rigmor Persson, pga sina personliga erfarenheter 
när hennes son, kammaråklagare Stefan Holmlin, blev utsatt för falska anklagelser om 
sexuella övergrepp på barn, får nästan dagligen rop på hjälp från män, som själva har blivit 
utsatta för falska anklagelser, och/eller deras fruar, och hon upprätthåller kontakter med 
dem som har blivit oskyldigt dömda eller avtjänar strafftid.  
 
Genom Internet har NKMR också kunnat hålla våra medlemmar och sympatisörer à jour 
med information om aktiviteter m m genom grupp e-mails. Internetkommunikation 
underlättar och besparar NKMR utgifter för papper och porto. 
 
NKMR har ett Diskussionsforum sedan tio år tillbaka. Det är vår tekniker/medlem Bengt 
Törngren som har ordnat forumet åt oss. Vi hade länge behov av en fungerande debattsida, 
och nu har vi en sådan. Antalet registrerade debattörer och inlägg har inte kunnat 
fastställas pga att forumet har varit utsatt för "medlemsspam", men aktiviteten i NKMR:s 
forum är god. Detsamma gäller debattinläggen på NKMR:s Facebook..  
 
Ett stort tack till alla medlemmar och sympatisörer som tipsar om artiklar m m som vi kan 
länka till. 
 
Andra Aktiviteter 
Som vanligt har en del spännande saker hänt för NKMR under verksamhetsåret (se ovan) 
och en del gamla saker är avslutade. Se tidigare Verksamhetsberättelser. 

http://www.nkmr.org/till_minne_av_stefan_holmlin.htm
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Administration & organisation 
NKMR är en ideell organisation och den är registrerad som sådan. Organisationsnumret 
855102-0053 är inskrivet i NKMR:s adress. Sedan april 1997 har NKMR postgirokonto  
nr 444 888 1-5. Postgirot administreras av NKMR:s kassör, jur. kand. Rigmor Persson. 
Sedan posten stängt boxarna har vårt boxnummer upphört så numera använder vi 
ordförandens gatuadress. NKMR har inget eget kansli och saknar därför egen utrustning. 
 
Styrelsen 
Styrelsen består av medlemmar från de fyra nordiska länderna. Sverige har innehaft 
ordförandeposten sedan NKMR bildades i november 1996. Uppgifter om styrelsen finns 
på hemsidan. Under verksamhetsåret 2005 antogs en stadgeändring, som också ledde till 
en ändring i styrelsens sammansättning. Ändringen innebär att medlemsländerna skall ha 
var sin viceordförandepost. Jag vill tacka samtliga styrelsemedlemmar för det ovärderliga 
arbetet som ni har utfört för NKMR. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsemedlemmarna har regelbundna och omfattande kontakter med varandra via telefon 
och e-mail. På grund av en akut tidsbrist hölls inget protokollfört styrelsemöte hölls under 
verksamhetsåret.  
 
Medel till verksamheten 
NKMR:s verksamhet finansieras genom medlemsavgifterna och enstaka gåvor. Vi bugar 
och tackar för bidragen. NKMR har tidigare gjort ansökningar för erhållande av medel från 
EU - det är staten bestämmer vilka som får komma i fråga, Socialstyrelsen och Allmänna 
Arvsfonden. NKMR har fått avslag på ansökningarna. Sedan en riksdagsledamot hösten 
2006 motionerade om statliga bidrag till NKMR gjordes en ansökan till Socialstyrelsen 
under hösten 2007. NKMR:s ansökan avslogs. 
 
Jag vill här tacka medlemmarna som har betalt sina medlemsavgifter och/eller lämnat 
extrabidrag inför NKMR:s Symposium. På så sätt kommer vi att kunna betala hyran för 
konferenslokalen samt rese- och hotellkostnaderna för våra föredragshållare. 
 
Andra sponsorer är: Svanströms, som sedan flera år tillbaka har sponsrat NKMR med 
kontorsmateriell till ett värde av 500 kr Ljudföretaget Swedsound hyr sedan fyra år tillbaka 
ut ljudutrustning för NKMR:s symposium till ett facilt pris och datakonsulten Bengt 
Törngren har sponsrat NKMR med åtskilliga timmars dator- och installationsarbete samt 
de tekniska förberedelserna kring tidigare års symposier och även i år. Jag vill också tacka 
jur. kand Madeleine Johansson som under flera år, och också i år, har sponsrat NKMR 
med kopiering m m av utskicken inför våra symposier. Tack också till jur. kand med lic 
Siv Westerberg för att hon har under de senaste åren - och också i år - varit värdinna för 
samkvämet för våra föredragshållare och långväga gäster. 
 
Uppgifter om annan sponsring framgår av tidigare års verksamhetsberättelser, som finns 
att tillgå på NKMR:s hemsida.  
 
Å NKMR:s vägnar vill jag framföra vårt hjärtliga TACK! till våra bidragsgivare och 
sponsorer. 
 
NKMR:s finansiella ställning framgår av kässörens, jur. kand Rigmor Persson, 
föredragning. 

http://www.svanstroms.com/publ/start.htm
http://www.swedsound.com/
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Förlorade medlemmar och sympatisörer 
Sedan NKMR bildades har vi förlorat ett antal medlemmar och sympatisörer som har avlidit. 
I april 2014 avled NKMR:s styrelsesuppleant, jur. kand Thomas Cohn. I januari 2013 avled 
Med dr. Per Westerberg, make till jur. kand Siv Westerberg och en av NKMR ursprungliga 
medlemmar. Bland de andra medlemmarna och sympatisörerna som vi har förlorat nämns 
följande 
1 - fd Georgia Senator, Nancy Schaefer, som också var en av föredragshållarna vid NKMR:s 
Symposium den 22 augusti 2009, mördades tillsammans med sin man den 27 mars 2010. 
Det finns två minnesrunor till Nancy Schaefer, dels i den nordiska sektionen, dels i den 
engelska sektionen. 
2 - Filantropen politikern och debattören Ingrid Segerstedt Wiberg avled den 22 maj 2010, i 
en ålder av 98 år. 
3 - Fil Dr, vittnespsykolog, Astrid Holgerson avled i juni 2010 
4 - Anne-Marie Bratt, NKMR:s trogna medlem i Frankrike, avled i juli 2010  
5 - Dr Gustav Lévay avled den 14 oktober 2010 
6 - Advokaten Lennart Hane, NKMR:s fleråriga revisor, avled på de mänskliga 
rättigheternas dag, den 10 december 2010 
7 - Dr Rudolph Schlaug avled i maj 2011  
8 - fd riksdagsman Rune Torwald, som var NKMR:s revisor i flera år, avled i augusti 2011 
och 
9 - Marianne Sigström, mor till framlidne fosterbarnet Daniel Sigström och hedersmedlem 
i NKMR, avled den 22 augusti 2012 
 
NKMR har framfört våra kondoleanser till familjerna. 
 
Framtidstro 
NKMR:s verksamhet pekar i en mycket positiv riktning. NKMR har deltagit som 
remissinstans i utformningen av "En ny nationell handlingsplan för de mänskliga 
rättigheterna" och ordf., styrelsemedlemmar och andra medlemmar har också skrivit 
artiklar och blivit intervjuad i svenska och olika utländska media under årens lopp. 
NKMR:s opinionsbildningsverksamhet har erhållit 2008 års Æres diplom av den norska 
tidningen Samfunnsmagasinet. Detta ger framtidstro. 
 
NKMR har etablerat kontakter med åtskilliga utomnordiska organisationer som arbetar för 
mänskliga rättigheter, bland andra World Congress of Families och Familjerätts 
organisationen i Litauen, Parents of Estonia m fl. Det finns numera åtskilliga Human 
Rights hemsidor på Internet. Vi har funnit, tagit kontakt med och länkat till ett antal 
organisationer i USA, Kanada, England, Australien och Nya Zeeland som behandlar 
tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn och de har länkat till NKMR. 
Chefredaktörer och journalister vid inhemska och utländska tidningar och tidskrifter ger 
oss tillstånd att publicera sina gamla artiklar som aldrig har varit publicerade på Internet 
eller som inte längre finns publicerade på deras hemsidor. Vi har också blivit kontaktade 
av ett antal utländska organisationer som sedermera har länkat till vår hemsida. Numera är 
inte NKMR den enda organisation med en hemsida som behandlar rätten till familjeliv 
som en mänsklig rättighet. Genom NKMR:s publicering på Internet - även på engelska, 
franska, spanska, tyska och ryska - har omvärlden kunnat få reda på att det finns ett oerhört 
stort behov av skydd för privat- och familjeliv i de nordiska länderna. 
  
Inför årsmötet har NKMR mottagit åtskilliga hälsningar från när och fjärran för en lyckad 
sammankomst. Tack Alla! 
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Sammanfattningsvis anser jag att styrelsen har fullgjort alla våra åligganden 
beträffande utveckling av NKMR och dess konsolidering samt uppfyllande av 
stadgandena beträffande opinionsbildning i alla medierna. Hemsidan på Internet - som ju 
är tillgängligt för hela världen - är dock NKMR:s största tillgång. Den är billigare än en 
medlemstidning och artiklarna finns kvar för läsning under lång tid. Därefter sorteras 
artiklarna omsorgsfullt i kategorier för fortsatt publicering i våra Artikelarkiv. 
 
Gensvaret från enskilda, föreningar och media har varit uppmuntrande. 
 
NKMR behövs. 
 
Olofstorp, den 5 september 2015 
 
Ruby Harrold-Claesson 
 
Ruby Harrold-Claesson 
Jur. kand. 
Ordf. i NKMR 
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