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2013/14:539 Stöd till svenska familjer i andra länder
När svenska Alexandra flyttade till Norge för att de tre barnen skulle komma
närmare sin pappa som arbetade där hade hon nog inte kunnat föreställa sig vad
konsekvenserna skulle bli.
Trots att hon och barnen är svenska medborgare och bara bott en kort tid i
Norge omhändertogs alla tre barnen av norska myndigheter och placerades i tre
olika fosterhem.
Orsaken var att det fanns en journalanteckning om att hon tidigare vid ett
tillfälle blivit misshandlad av sin man, barnens pappa. Hon separerade från
mannen på grund av misshandeln och skilde sig senare. Men det räckte inte för
de norska myndigheterna. Trots att hennes tidigare man, barnens pappa, avsagt
sig vårdnaden för att barnen ska få stanna hos sin mamma har barnen inte fått
komma hem.
Det var nära att barnen blev tvångsadopterade, vilket helt hade klippt av banden
med mamman och övriga familjen i Sverige. Men hon vann
domstolsförhandlingen, så hon får behålla vårdnaden, men barnen är fortsatt
omhändertagna i olika fosterhem och får bara träffa sin mamma några gånger
per år.
Det är orimligt att den svenska regeringen är passiv när svenska medborgares
rättigheter kränks i andra länder. Detta handlar både om mamman som utan
grund förlorat sina barn och i ännu högre grad om barnen som förlorat sin
familj. När svenska medborgare utsätts för rättsövergrepp i en annan stat och
familjer splittras utan grund borde regeringen bistå dem!
Rimligtvis borde svenska medborgare som endast bott en kort tid i ett annat
land kunna överföras till Sverige, så att fallet kan hanteras av svenska
myndigheter. Detta borde åtminstone kunna genomföras inom Norden genom
en internationell överenskommelse.
Mina frågor till statsrådet är:
Vad gör statsrådet och regeringen för att bistå svenska familjer som utsätts för
rättsövergrepp och familjesplittring i andra länder?
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Kan statsrådet och regeringen tänka sig en internationell överenskommelse i
Norden som går ut på att omhändertagna barn kan överflyttas till det land de
har medborgarskap i för vidare hantering där?

………………………………………
Hillevi Larsson (S)

Överlämnas enligt uppdrag
Lars Franzén
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