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Inledning 

Utskottet för framställningar har emottagit sammanlagt ca 20 framställningar om fall där barn 

har omhändertagits i England och Wales och därefter har adopterats bort utan de biologiska 

föräldrarnas samtycke, inom ramen för så kallade adoptioner utan samtycke eller 

tvångsadoptioner. Enligt engelsk lag får domstolen inte underlåta att inhämta samtycke till 

adoption eller till ett förordnande om adoption av ett barn från ett barns förälder eller 

vårdnadshavare såvida inte domstolen är övertygad om att barnets välbefinnande gör det 

tvunget att bortse från kravet på samtycke. 1 Enligt brittiska myndigheter har man underlåtit 

att inhämta samtycke ”med barnets eget bästa för ögonen”, men det bör noteras att ett 

förordnande om adoption av den här typen är mycket svårt att ändra (i praktiken nästan 

omöjligt) och att rättsförhållandet mellan de biologiska föräldrarna och barnet upphör formellt 

och oåterkalleligt i och med en avslutad adoption. Detta kan skapa mycket skadliga 

situationer för både barnen och föräldrarna.  

De senaste åren har antalet fall med föräldrar som inte är brittiska medborgare ökat. 

Familjerna stammar till stor del från Östeuropa (Slovakien, Lettland och Bulgarien). Denna 

gränsöverskridande aspekt gör att utskottet för framställningar har befogenhet att undersöka 

13 av framställningarna.  

Några av framställarna gavs tillfälle att presentera sina framställningar inför ledamöterna i 

utskottet för framställningar i februari 2014. Både Europeiska kommissionens avdelningar 

och brittiska myndigheter har yttrat sig. För att få en tydligare bild av situationen med 

”adoptioner utan samtycke” fick Dr Claire Fenton-Glynn från Cambridge University i 

uppdrag av utredningsavdelningen att skriva en rapport, som hon lade fram inför utskottet i 

juli 2015.2 Dessutom publicerades en rapport från Europarådets parlamentariska församling i 

mars 2015, vilken också belyste en viss oro angående situationen i Förenade kungariket.3  

 

– Kort sammanfattning av rutinerna för att omhänderta ett barn: 

På det första stadiet när ett barns välbefinnande ifrågasätts besöker socialarbetare från den 

lokala myndigheten familjen och erbjuder stöd. Lokalt bör familjerna erbjudas tidig hjälp, 

eller bör vid behov en bedömning göras och stöd tillhandahållas enligt avsnitt 17 eller 37 i 

Children Act 19894. Om stödet anses otillräckligt eller om en plötslig utveckling som hotar 

barnets välbefinnande sker kan barnet omhändertas. Lokala myndigheter har befogenhet att 

ansöka till en domstol om ett förordnande om omedelbart omhändertagande och polisen har 

befogenhet att omhänderta ett barn så att de kan agera omedelbart för att skydda barnet. 

Lokala myndigheter kan inte omhänderta ett barn från föräldrarnas vårdnad (såvida det inte 

sker med föräldrarnas samtycke) utan att först invänta beslut från en domstol och ansöka om 

ett ”förordnande om vård”. När ett förordnande om vård har utfärdats, verkställs barnets 

vårdplan. Om den lokala myndigheten anser att adoption är det bästa alternativet för ett barn 

kan domstolen utfärda ett förordnande om placering. Detta gör det möjligt att placera ett barn 

hos potentiella adoptanter som kan utses av myndigheten innan ett förordnande om adoption 

föreligger. De biologiska föräldrarna har rätt att ansöka till domstol om upphävande av 

förordnandet om placering innan adoptionen har verkställts formellt. Ett sådant upphävande 

medges dock endast om domstolen är övertygad om att förhållandena har förändrats på ett 

                                                 
1 Lagen om adoption och barn (Adoption and Children Act) 2002, avsnitt 52 (1) (b). 
2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf  
3 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en  
4 Se de krav som anges i 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_
to_Safeguard_Children.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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avgörande sätt. Efter förordnandet om placering bor barnet med de potentiella adoptanterna. 

Först efter att barnet har bott hos dessa potentiella adoptanter under en viss tid kan en ansökan 

lämnas in till en domstol om ett slutgiltigt förordnande om adoption. De biologiska 

föräldrarna kan motsätta sig detta endast genom att ansöka om tillstånd att göra detta från en 

domstol.  

Framställningarna  

– Framställning nr 1707/2013, ingiven för sammanslutningen McKenzie Friends, om 

avskaffandet av adoptioner utan föräldrars samtycke (tvångsadoption), med stöd av 2 500 

personer (kampanj). 

– Framställningar som hävdar diskriminering på basis av medborgarskap och religiösa 

övertygelser (rörande placerade barn som förlorar sitt modersmål och sin religionsutövning): 

framställningarna nr 1847/2013, 1852/2013, 2287/2013 och 1638/2014 (ämnet nämns även i 

framställningarna nr 2546/2013 och 0344/2014). 

– Framställningar som hävdar att onödig tvångsvård av barn utan föräldrars samtycke har 

tillämpats: framställningarna nr 2546/2013, 2498/2013, 0063/2014, 0344/2014, 1507/2014 

och 0195/2015. 

Sammanfattande rapport från sammanträdena 

Besöket 

 

Undersökningsuppdraget varade från torsdagen den 5 november kl. 10.30 till fredagen den 

6 november ca kl. 13.30. Syftet med uppdraget var att ge de ledamöter som deltog i uppdraget 

mer insikt i situationen genom att höra olika intressenter och yrkesgrupper. 

De av utskottet för framställningar utsända åtta ledamöterna träffade många olika intressenter 

och sakkunniga som alla öppet delgav dem sina erfarenheter och ställningstaganden.  

 

Personliga vittnesmål 

 

Ledamöterna fick också tillfälle att höra ytterligare vittnesmål om ämnet och att träffa fyra 

personer som stödde de åsikter som presenteras i framställningarna.  

 

• Florence Bellone, en belgisk frilansande journalist som arbetar i Förenade kungariket 

för RTBF, har publicerat flera artiklar om frågan om tvångsvård i fosterhem och 

tvångsadoption. Hon har gjort sina efterforskningar som McKenzie friend1 till familjer som 

varit involverade i vårdförfaranden.  

• Lucy Allan är nyligen vald konservativ parlamentsledamot och ledamot i det brittiska 

underhusets utbildningsutskott. Hon deltog i en kampanj för att belysa några av bristerna 

inom Förenade kungarikets barnavårdsmål och för att värna om familjers rättigheter i fall där 

barnavårdsärenden leder till orättvisor. Hon organiserade kampanjen Family First efter att hon 

personligen blivit vittne till kränkande förfaranden.  

                                                 
1 Alla personer som deltar i ett familjerättsligt mål i en brittisk domstol har rätt att företräda sig själva i rätten (de 

måste inte anlita en advokat). Om de gör detta omnämns de som en Litigant in Person (LIP). En LIP får ledsagas 

av en person som då omnämns som en McKenzie Friend, efter målet från 1970 då principerna fastställdes. Detta 

är ingen automatisk rättighet, men en domare skulle neka en LIP rätten till hjälp från en McKenzie Friend enbart 

om mycket goda skäl förelåg. Se följande webbadress: http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html.  

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html.
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• John Hemming är en före detta parlamentsledamot för de liberala demokraterna i 

Förenade kungariket. Han tog initiativet till kampanjen Justice for Families 2006 som 

reaktion på antalet personer som tog kontakt med honom angående problem som uppstått 

under vårdförfaranden i England. Justice for Families hjälper personer som stött på problem i 

barnavårdssystemet genom att ge råd om att driva mål i nationella domstolar och i Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna. Justice for Families hanterar för närvarande fler än 

tre tusen fall. 

 

• Julie Haines, styrelseledamot vid Justice for Families. Hon arbetar som ”juridisk 

rådgivare” åt familjer som är inblandade i vårdförfaranden. 

 

Myndigheter och organisationer som arbetar med skydd av barn 

 

Arbetet med att skydda barn regleras av handboken Working together to safeguard children – 

A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children1, som gavs 

ut av engelska utbildningsministeriet i mars 2015. Detta lagstadgade dokument har getts ut 

genom förordnande. Det måste följas om det inte finns goda skäl att låta bli. Det ska följas av 

bland andra lokala myndigheters verkställande direktörer, direktörer för socialtjänst för barn 

och ungdomar, organisationer som erbjuder tjänster för barn och familjer, exempelvis 

socialarbetare, polis, skolor, ungdomsdomstolar osv. Ledamöterna fick träffa representanter 

från välgörenhetsorganisationer som stöder föräldrar och barn i vårdförfaranden, från 

Metropolitan Police och från socialtjänsten: 

• Anthony Douglas, chef för Cafcass (Children and Family Court Advisory and Support 

Service), och Sheila Pankhania-Collins, förmyndare för barn i vårdmål. Cafcass är en 

oberoende statligt finansierad organisation (non-departmental public body, NDPB) som 

företräder barn i familjerättsliga mål i England. Den arbetar med ca 120 000 barn om året 

(upp till 18 års ålder). Hälften av målen gäller barn under 8 år. När en lokal myndighet 

ansöker om ett förordnande om placering utser domstolen en Cafcass-arbetare med titeln 

Children’s Guardian (förmyndare för barn i vårdmål) som ska företräda barnets intressen i 

rätten. 

• Cathy Ashley och Bridget Lindley, verkställande direktör respektive vice 

verkställande direktör och juridisk chefsrådgivare från Family Rights Group (FRG). FRG är 

en välgörenhetsorganisation som ger familjer (föräldrar och andra släktingar som har hand om 

barn som inte kan bo kvar hemma) råd om deras rättigheter och möjligheter när socialarbetare 

eller domstolar tar beslut om deras barns välbefinnande när barnen behöver hjälp, riskerar att 

fara illa eller redan befinner sig i barnavårdssystemet. 

• Steve Williams, polisöverintendent för kriminalavdelningen för sexualbrott, sexuellt 

utnyttjande och övergrepp mot barn, Jim Cook, kommissarie för polisiär beredskapsgrupp, 

och Anthony McKeown, utredande polisinspektör med ansvar för Camdens och Islingtons 

utredningsgrupp för övergrepp mot barn, kriminalavdelningen för sexualbrott, sexuellt 

utnyttjande och övergrepp mot barn (SOECA) hos polisen i London (Metropolitan Police 

Service). 

• Bridget Robb, verkställande direktör för det brittiska samfundet av socialarbetare, och 

Susannah Daus från Islingtons socialtjänst. 

 

Andra medlemsstaters diplomatbeskickningar 

                                                 
1https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together

_to_Safeguard_Children.pdf.  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf.
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Utskottet för framställningar har tagit emot några framställningar från bulgariska och lettiska 

medborgare. Dessutom har lettiska myndigheter nyligen framfört klagomål till det brittiska 

parlamentet om adoptioner utan föräldrars samtycke1. Europaparlamentets ledamöter träffade 

representanter från Bulgariens och Lettlands diplomattjänster: 

• Solveiga Silkalna, Chargé d’affaires, och Inga Sergeiceva, Lettlands tredje 

ambassadsekreterare i Förenade kungariket. 

• Konsulatchef Maria Anguelieva-Koleva och Todor Krastev, chef för avdelningen för 

arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor på Bulgariens ambassad i Förenade kungariket. 

 

Rättsliga myndigheter 

 

Europaparlamentets ledamöter delgav även sina åsikter till de personer som deltar direkt i 

rättsliga åtgärder: 

 

• The Right Honourable Sir James Munby, ordförande för avdelningen för familjer vid 

appellationsdomstolen för England och Wales. 

• Naomi Angell, privatpraktiserande advokat för advokatsamfundet i England och 

Wales. Dorothy Simon, advokat vid lokal myndighet för advokatsamfundet för England och 

Wales samt Martha Cover, jurist för föreningen advokater för barn (Association of Lawyers 

for Children).  

 

Politiska myndigheter  

 

Tyvärr fick ledamöterna inte tillfälle att träffa vare sig Edward Timpson, biträdande minister 

för barn och familjer, eller de andra ledamöterna i underhusets utbildningsutskott (endast 

Lucy Allan lämnade ett positivt svar). Ingen av dem var tillgängliga under uppdraget. 

 

I. Om statistik och bakomliggande skäl till höga adoptionstal 

 

Sir James Munby kommenterade adoptioner utan föräldrars samtycke: ”Oavsett vilka 

rättsliga förfaranden som tillämpas utfärdar vi fler förordnanden [om adoption] än 

antagligen något annat land i Europa och det är fakta. […] de andra medlemsstaterna i EU 

oroar sig för att vi att vi adopterar bort för många barn för snabbt. Regeringens inställning 

gentemot nationell adoptionslagstiftning är att vi inte adopterar bort tillräckligt många barn, 

och att det tar för lång tid2, så det europeiska perspektivet i frågan och det beroende på 

tolkningen till synes nationella perspektivet befinner sig på en grundläggande 

kollisionskurs.” 

 

Det stora antalet adoptioner utan föräldrars samtycke och ökningen Enligt representanterna 

för polisen har antalet fall av rapporterade övergrepp mot barn på senare tid ökat och därför 

förväntar man sig en ökning i vårdförfaranden. De utsända ledamöterna fick höra att en 

avsevärd ökning har skett av antalet föräldrar och barn som måste genomgå vårdförfaranden. 

Det system som utformats av Family Rights Group är därför överbelastat och gruppen har 

drabbats av ekonomiska svårigheter då man försöker hantera alla fall. Sedan 2010/2011 har 

                                                 
1 http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions.  
2 Se t.ex. http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-

number-of-early-placements.  

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions.
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements.
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements.
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efterfrågan på deras rådgivningstjänster mer än fördubblats och den fortsätter att stiga (22 % 

ökning från april till september 2015, jämfört med perioden april till september 2014. Särskilt 

har antalet mödrar som är utsatta för våld i hemmet [en viktig faktor som leder till 

inblandning av socialtjänsten] ökat med 217 % från 2010/2011 till 2014/2015). 

Flera personer lade fram ett misslyckande från barnavårdssystemets sida (då tonåringar 

hamnar i fängelse eller blir offer för sexuellt utnyttjande) som en av de anledningar som 

myndigheterna anger för adoption. Det tragiska fallet med Baby P. (ett litet barn som dog i 

sviterna av flera skador som tillfogats honom av hans mors partner under en period då han 

regelbundet var i kontakt med socialarbetare och sjukvårdspersonal) har fått stor 

uppmärksamhet i media och nämndes av Florence Bellone och Bridget Robb som en viktig 

händelse som har lett till ökningen av vårdförfaranden. Socialarbetare är rädda att dras in i 

rättstvister om de skulle missa ett fall där ett barn kan fara illa. Regeringen har nyligen lagt 

fram ett lagförslag som innebär att socialarbetare skulle kunna åtalas för uppsåtlig 

försummelse av barn i ärenden som de handlägger. Detta tryck kombineras ofta med 

nedskärningar i budgeten för socialtjänsten: varje socialarbetare måste hantera för många 

ärenden, vilket försvårar uppdraget att ge en service som håller hög kvalitet, samtidigt som 

detta lagförslag innebär en risk att de ska drabbas av straffrättsliga följder. 

 

Baserat på deras erfarenhet och antalet fall som anmälts till Justice for Families anser Julie 

Haines och John Hemmin att yttrandet från brittiska myndigheter om att vårdplaner som 

syftar till adoption är ”undantagsfall” är felaktigt. ”Brittiska myndigheter beräknar 

’undantagsfallen’ utifrån de 12 miljoner barnen i befolkningen i stället för de 65 000 barn som 

omhändertas” […] ”det är viktigt att se till antalet barn som omhändertas och lämnar vården 

jämfört med antalet som adopteras i stället för att se antalet omhändertagna barn som en 

statisk siffra”. Enligt Julie Haines ”väljer man i normalfallet adoption för alla barn under 5 år 

som fosterhemsplaceras utan förslag om återförening med ursprungsfamiljen”.  

Det bakomliggande problemet är att det finns en benägenhet i systemet att välja adoption, 

som anses vara ”mönsteråtgärden”, och aktivt har drivits genom påtryckningar från centrala 

myndigheter de senaste 15 åren. Enligt John Hemming är detta en fråga som är svår att 

diskutera i underhuset.  

Under undersökningsuppdraget uppgavs två förklaringar till att adoption anses vara 

”mönsteråtgärden” för skydd av barn. Den första förklaringen gäller ekonomiska 

hänsynstaganden. När ett barn adopteras ges det inte längre något ekonomiskt stöd från det 

allmänna socialförsäkringssystemet. Att vara fosterförälder har å andra sidan blivit en 

attraktiv inkomstkälla, i synnerhet under den ekonomiska krisen. Ekonomiska intressen styr 

även privata adoptionsförmedlingars verksamhet. 

Den andra förklaringen rotar sig i brittisk kultur och brittiskt samhälle: adoption anses vara ett 

lyckligt slut för barnen med utsikter till högre social status. 

 

När Sir James Munby fick frågan om hur många och vilken typ av rättsliga mål som berörde 

föräldrar utan brittiskt medborgarskap, förklarade denne följande: ”Ett av problemen är att 

den statistik som förs i vårt land är mycket svag.” Han visade på den demografiska 

verkligheten med central- och östeuropeiska länders inträde i EU och rörelsefriheten för att 

förklara ökningen i mål med gränsöverskridande aspekter. Denna ökning har bekräftats av 

representanterna från Lettlands och Bulgariens ambassader.  

 

Anthony Douglas från Cafcass anser att det inte förekommer några skillnader i hur 

barnavårdsärenden handläggs om de gäller föräldrar utan brittiskt medborgarskap. Då 

Anthony Douglas tillfrågades om andelen bestridda adoptioner i allmänhet och andelen 
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adoptioner bestridda av föräldrar utan brittiskt medborgarskap jämfört med brittiska 

medborgare, lät han senare meddela per e-post när det gäller bestridda adoptioner i Förenade 

kungariket att de utgör ungefär hälften av alla adoptionsrelaterade rättsliga förfaranden och att 

andelen har förblivit mer eller mindre statisk trots stigande siffror under de senaste åren (se 

uppgifterna från utbildningsministeriet1). Det framgår inte av uppgifterna huruvida 

adoptionen bestreds vid en eller flera av de tre milstolparna i förfarandena: ansökan om 

placering, ansökan om upphävande av förordnandet om placering med rättens medgivande, 

och invändning mot en ansökan om ett förordnande om adoption med rättens medgivande. 

Man gör inte heller någon skillnad mellan brittiska medborgare och unionsmedborgare. 

Eftersom brittiska medborgare står för en stor majoritet av dessa ansökningar och antalet 

personer utan brittiskt medborgarskap är relativt litet skulle detta dock inte väsentligt förändra 

den sammanlagda procentandelen. Anthony Douglas har inte hittat några uppgifter eller 

någon obestyrkt information från professionella källor som tyder på en skillnad i andelen 

rättsliga invändningar mot en rekommendation om adoption bland brittiska medborgare och 

personer utan brittiskt medborgarskap, i synnerhet inte i en utsträckning som tyder på att 

skillnaderna är statistiskt signifikanta. Han tillade att ”[…] vi i Storbritannien har en 

skyldighet att säkerställa att vårt arbetssätt inte, vare sig politiskt eller operativt, brister i 

rättvisa gentemot andra medlemsstater.” 

 

Sir James Munby förklarade för ledamöterna att det nyligen blev obligatoriskt för lokala 

myndigheter att ange på första sidan av en ansökan om vårdförfarande huruvida fallet berör 

utländska personer eller personer utan brittiskt medborgarskap samt att uppge specifik 

information om så är fallet. Det är dock ännu inte något krav att ange vilken stat det gäller. 

Det är en fråga som nyligen behandlades och blanketten kommer att uppdateras inom kort.  

 

II. Om ingripande av socialtjänsten och välgörenhetsorganisationer 

 

Florence Bellone, FRG och Susannah Daus från Islingtons lokala myndighet tog upp den 

fråga som beskrivits utförligt i en rapport skriven av Olga Borzova från Europarådets 

parlamentariska församling2: ”många mödrar som drabbas av våld i hemmet verkar 

bestraffas ytterligare av systemet för skydd av barn, eftersom barn som blir vittne till denna 

typ av våld (eller hot om våld) anses ha utsatts för psykiska övergrepp och därmed fått 

betydande men. Detta innebär att om modern inte har någon att vända sig till kan hennes 

barn komma att omhändertas. Det är ett problem som inte ska underskattas eftersom krisen 

och resultatet av åtstramningar och nedskärningar inom socialtjänsten (med nedläggning av 

skyddade boenden) innebär att fler och fler mödrar nu fastnar i förhållanden där de far illa 

och undviker att anmäla våld i hemmet för att inte deras barn ska omhändertas.” Antalet 

mödrar som fått hjälp av FRG i fall där våld i hemmet är en väsentlig faktor som leder till att 

socialtjänsten ingriper har ökat med 217 % från 2010/2011 till 2014/2015. Enligt data som 

presenterades av Susannah Daus från Islingtons lokala myndighet har 84 % av de mödrar vars 

barn har omhändertagits utsatts för våld i hemmet. 

 

Dessutom har unga föräldrar konstaterats vara mer utsatta för omhändertagande av deras 

barn för att deras ålder räknas som en riskfaktor. Unga föräldrar som själva varit 

omhändertagna eller som redan tidigare fått ett eller flera barn omhändertagna ses ofta som 

                                                 
1 Tabell D1 under de nationella tabellerna: SFR34/2015 på https://www.gov.uk/government/statistics/children-
looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015.  
2 Se fotnot 3. 

https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015.
https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015.
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”oengagerade”, möjligtvis på grund av deras egna erfarenheter som barn. Allt oftare måste de 

demonstrera sin förmåga till föräldraskap inom en väldigt kort tid (t.ex. ingriper lokala 

myndigheter sent under graviditeten, vårdförfarande vid 26 veckor, fosterhemsplacering för 

adoption), ofta utan etablerat stöd och utan ekonomiskt stöd eller en stabil bostadssituation. 

Enligt de vittnesmål som Florence Bellone samlat krävs det inga konkreta bevis för att inleda 

vårdförfaranden. Det verkar som om blotta misstanken är tillräcklig. Hon fördömer fall där ett 

barn har omhändertagits på grund av en ”framtida risk för psykiska men”. Det innebär att 

adoptioner utan föräldrars samtycke kan baseras på rena spekulationer. 

 

Om en utredning av socialtjänsten och Cafcass kommer fram till att ett barn inte kan stanna 

hos de biologiska föräldrarna finns det flera alternativ. Att barnet vårdas av anhöriga (familj 

eller vänner) bör vara det första alternativet. Därefter kommer: långsiktig 

fosterhemsplacering, särskilt förordnad vårdnad och, som sista utväg, adoption.  

 

Om vård i släktinghem Vissa framställare klagar över det faktum att deras familj inte 

övervägdes som fosterhem. Officiellt ska socialtjänsten i första hand överväga om någon 

anhörig eller annan närstående kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare eller permanent 

fosterförälder. De erbjuder stöd till de personer som har hand om barnet (detta kan innebära 

utbetalning av ersättning). Emellertid framgick det av Family Rights Groups efterforskningar 

att relativt få barn bor i släktinghem. Det nya lagstadgade vägledningsdokumentet (om 

domstolsbeslut och rådgivning före rättsförfaranden) betonar vikten av att tidigt identifiera 

utökad familj för barn som eventuellt inte kan fortsätta att bo säkert med sina föräldrar (och 

nämner familjegruppskonferenser som ett lämpligt verktyg för detta), men detta sker inte 

alltid, eftersom det inte är något lagstadgat krav. I fall där barnet placeras hos släktingar 

uppger FRG att den lokala myndigheten ofta avsäger sig ansvaret gentemot dessa 

fosterföräldrar och vägrar att behandla barnet som ett omhändertaget barn. Detta innebär ofta 

att man underlåter att undersöka den anhöriges lämplighet som fosterförälder, att ge barnet 

och dess släkting stöd, att utarbeta en plan för barnets vård och att utse en oberoende 

granskare som ska bevaka barnets ärende. I en av de framställningar som Europaparlamentet 

tagit emot förkastades far- eller morföräldrarna i ursprungslandet som möjliga adoptanter av 

domstolen. Florence Bellone betonade att representanter för Förenade kungarikets socialtjänst 

är vana vid att resa till andra medlemsstater för att utvärdera anhöriga som möjliga adoptanter 

av familj innan de informerar de behöriga lokala myndigheterna. 

I fall som rör en familj utan brittiskt medborgarskap har vissa av framställarna även klagat 

över att deras barn placerats i en brittisk familj utan att hänsyn tagits till deras modersmål och 

ursprungliga kulturella identitet (jfr sista avsnittet ”Om rättsliga åtgärder”). Representanterna 

för Lettland informerade ledamöterna om att Lettlands ambassad har uppmanat letter i 

Förenade kungariket att bli fosterfamiljer för lettiska barn som omhändertagits.  

 

Föräldrar behöver information och rådgivning på ett tidigare stadium. Vissa beslut som 

tagits av den lokala myndigheten granskas inte omedelbart eller nödvändigtvis av domstolen 

och kan tas medan föräldrarna fortfarande har fullt föräldraansvar.  

Exempelvis beslut och insatsplanering för vård av barn där inga rättegångsförfaranden väntar, 

en del beslut som rör omhändertagande av och planering för barnet, beslut om att placera ett 

barn som omhändertagits i ett fosterhem för adoption, dvs. med fosterföräldrar som har 

godkänts som adoptanter, där föräldrarna meddelas efter att beslutet har fastställts, och planer 

och beslut rörande ett omhändertaget barn (i frivillig placering eller placering genom ett 

förordnande om vård) när rättegångsförfarandet har avslutats. 

Föräldrar och andra personer med föräldraansvar har inte rätt till kostnadsfri rättslig 
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rådgivning om sådana beslut och deras följder. De har inte rätt till rättsligt bistånd 

(kostnadsfri rådgivning från advokat) som inte är behovsprövat eller meritprövat förrän den 

lokala myndigheten ansöker om ett förordnande om vård eller ett förordnande om omedelbart 

omhändertagande.  

Trots att socialtjänsten har en lagstadgad skyldighet att se till att föräldrarna förstår hela 

förfarandet pekar Florence Bellone och FRG på fall där föräldrarna inte informerats och inte 

förstår vad som pågår och vilka följder besluten som tas kommer att få. Därför informerar 

FRG familjer om beslutsfattandeprocessen hos lokala myndigheter (eller förvaltningar). 

 

Representanterna från FRG uttryckte särskild oro angående hur socialtjänsten för närvarande 

tillämpar avsnitt 20 i 1989 års lag om barn (Children Act 1989) och associerade frivilliga 

åtgärder1. Enligt avsnitt 20 får lokala myndigheter vid en familjekris då myndigheterna 

bedömer att barnet riskerar att fara illa omhänderta barnet och omedelbart placera barnet hos 

en släkting eller främmande fosterförälder om föräldern samtycker till den planerade insatsen. 

Emellertid verkar det som att åtgärden ofta tvingas fram utan att föräldrarna informerats 

ordentligt om följderna av att deras barn placeras i fosterhem. 65 % av fallen som betecknas 

som ”frivillig placering” slutar i vårdförfaranden. En lång rad av rättsliga mål på senare tid 

lyfter fram vikten av att föräldrarna får möjlighet att lämna informerat samtycke till att ett 

barn lagenligt omhändertas enligt avsnitt 20. Appellationsdomstolen utfärdade nyligen 

riktlinjer för vad som utgör giltigt samtycke. Riktlinjerna omfattar bl.a. behovet av 

tolkning/översättning (efter behov), skriftliga överenskommelser, inklusive översatta 

överenskommelser om föräldrarnas förstaspråk inte är engelska samt att den skriftliga 

överenskommelsen ska innehålla information om att föräldrar när som helst kan hämta barnet 

från placeringshemmet2.  

Möjligheten att säkerställa att föräldrarna ger ett genuint informerat samtycke om de inte har 

fått oberoende rättslig rådgivning ifrågasattes av de sakkunniga. Föräldrar med mycket låg 

inkomst kan få tillgång till kostnadsfri rådgivning genom det behovsprövade systemet för 

rättslig rådgivning (Family Help [lower]) men detta täcker mycket lite rättslig rådgivning. 

Många advokater kan dessutom inte ge denna typ av rådgivning, eftersom det inte är lönsamt 

för dem. FRG:s rådgivningstjänst ger kostnadsfri rådgivning på telefon, men många familjer 

kommer inte fram.  

 

Ett annat stort bekymmer är föräldrarnas faktiska förståelse av följderna av 

fosterhemsplacering för adoption. Frågan om en fosterhemsplacering3 för adoption tas upp om 

en lokal myndighet anser att adoption är ett möjligt alternativ för ett omhändertaget barn: De 

är skyldiga att överväga att placera barn hos fosterföräldrar som är godkända adoptanter. Den 

här skyldigheten gäller omhändertagna barn (där eventuellt ingen granskning gjorts av 

domstolen) och även barn som omhändertagits genom ett förordnande om vård (där 

granskning har gjorts av domstolen). Ett beslut om fosterhemsplacering för adoption kan 

därför tas utan att föräldrarna har rätt till rättslig rådgivning och därför kanske inte förstår 

följderna av en sådan placering. Till exempel kanske de inte förstår att deras barn kommer att 

knyta an till de nya fosterföräldrarna och att ett status quo kommer att uppstå vilket kan 

motverka deras chanser till en rättvis prövning när fallet senare prövas i domstolen. Den 

lokala myndigheten får också ta beslutet att placera barnet i ett fosterhem för adoption utan att 

                                                 
1 I målet Re A (A Child), Darlington Borough Council mot M [2015] EWFC 11, punkt 100, säger Sir James 

Munby:  

”Jag fruktar att avsnitt 20 missbrukas i alltför stor utsträckning, och detta får inte längre fortgå.” 
2 Re N: [2015] EWCA Civ 1112. 
3 Avsnitt 22C(9A&9B) CA 1989. 
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först informera föräldrarna. De måste dock meddela föräldrarna om beslutet innan barnet 

placeras. 

 

Representanterna från Family Rights Group och Julie Haines från Justice for Families delade 

även en oro angående separering av syskon i vårdförfaranden. Family Rights Group 

undersökte nyligen syskons erfarenheter i vårdsystemet. Man fann då att hälften (49,5 %) av 

alla syskongrupper som omhändertagits av lokala myndigheter har delats upp och att 37 % 

som har omhändertagits och har minst ett syskon som omhändertagits inte bor med något av 

sina syskon. Undersökningen visade också att trots att relativt få omhändertagna barn bor i 

släkthem förefaller det särskilt lämpligt att främja syskonbanden genom att låta dem bo 

tillsammans. FRG ger ett antal rekommendationer för att göra det möjligt för omhändertagna 

syskon att bo tillsammans om det är önskvärt för deras välfärd. Eftersom barn äldre än 5 år 

inte anses vara lämpliga för adoption skickas de ofta till fosterhem eller tillbaka till familjen 

och separeras sedan från yngre syskon som har möjlighet att adopteras. Enligt Julie Haines får 

situationen fruktansvärda konsekvenser, inte bara för barnen som inte adopteras och lider 

psykiskt av att skiljas från sina syskon, utan även för de adopterade syskonen när de får veta 

att endast de övergavs av sina biologiska föräldrar. 

 

III. Om rättsliga förfaranden 

 

En av de frågor som ofta tas upp av framställarna, av de personer som ledamöterna samtalade 

med i London och media är sekretessen under förfarandena. Åsikterna skiljer sig mycket. 

Vissa personer tycker till och med att det förekommer för mycket öppenhet och att det kan 

skada barnens förutsättningar. Florence Bellone och Sir James Munby nämnde båda de 

särskilda förelägganden som en del domare tillämpar för att hindra föräldrar från att uttala sig 

offentligt om sina fall. Sir James har arbetat för att öppna upp familjedomstolarnas 

förfaranden och främja mer insyn (under förutsättningen att barnet inte identifieras): ”jag har 

sagt att den enda grunden för att en familjedomare säger att en förälder inte kan göra det är 

om det kommer att skada barnet och det kräver konkreta bevis, inte rena spekulationer” och 

”om man rättfärdigar beslut att förhindra föräldrar från detta för att undvika att personer 

kritiseras så är det inte en fråga för familjedomstolen. Om det är ärekränkande finns det andra 

utvägar, men vi bör inte skydda utövare av myndighet, socialarbetare, sakkunniga eller 

domare från kritik även om den är mycket skarp och rättfram”. I början av 2014 utfärdade 

han riktlinjer om att många fler domar måste offentliggöras (hans dom […], att han ville gå 

längre, har distribuerats till alla familjedomare och till ett stort antal andra organisationer, 

inklusive lokala myndigheters enheter). Det finns en gratis öppen webbsida som heter BAILII 

(British and Irish Legal Information Institute) och som ingår i ett internationellt nätverk där 

domar offentliggörs. Det är ett sätt att kommunicera med övriga världen och hantera 

problemet att journalister inte närvarar i rätten (främst av ekonomiska skäl: dagstidningar har 

inte råd att låta en journalist bevaka förfarandena i varje enskilt fall). 

 

När det gäller de svårigheter att få tillgång till handlingar som påtalats av vissa framställare 

avfärdade Sir James klart och tydligt alla sådana påståenden: det förekommer inte och kan 

inte förekomma eftersom parterna har rätt att få tillgång till handlingarna i sina egna mål.  

 

Ett annat problem belystes av Family Rights Group: tidsskalan för vårdförfaranden. När 

vårdförfaranden har påbörjats är det ett lagenligt krav att de ska avslutas inom 26 veckor. 

Släktingar som dyker upp sent kan därför förkastas enbart på grund av kravet att klara 

tidsskalan på 26 veckor, i stället för på grund av sin olämplighet. Denna 26-veckorsperiod kan 
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förlängas ”i fall där det är nödvändigt för att förfarandet ska lösas rättvist”, och ordföranden 

för appellationsdomstolen har bekräftat att släktingar som dyker upp sent kan vara ett legitimt 

skäl till att förlänga tidsfristen, men en del domare gör det fortfarande ogärna. 

Den sista fråga som togs upp gällde förslaget om att upphäva 1998 års lag om mänskliga 

rättigheter (Human Rights Act 1998) och lagliga skäl för adoptioner utan föräldrars samtycke. 

Lagen hänvisar till Europakonventionen och föreskriver att det är ”olagligt för lokala 

myndigheter (däribland även domstolar och lokala myndigheter som beslutar om barn i fara) 

att agera på ett sätt som strider mot någon av rättigheterna i konventionen”. Den omfattar 

barns rätt till en rättvis rättegång och rätt till respekt för deras familjeliv. Om lagen upphävs 

kommer dessa artiklar inte längre att ligga till grund för beslut i domstolar eller lokala 

myndigheter. Detta får allvarliga konsekvenser för barns och familjers mänskliga rättigheter. 

Exempelvis beslut om långsiktig placering av omhändertagna barn – i synnerhet huruvida 

anhörigalternativ ska övervägas i första hand innan placeringsalternativ utanför familjen 

undersöks och skäl till att underlåta att inhämta samtycke till adoption – att ”barnets välfärd 

gör det nödvändigt” (avsnitt 52(1)B, Adoption and Children Act 2002), som utan hänvisning 

till dessa artiklar kan tolkas mycket subjektivt.  

 

Frågan om rättsligt bistånd togs upp av flera personer som ledamöterna talade med. 

Föräldrarna eller en vårdnadshavare som deltar i vårdförfarandet har inte rätt till rättsligt 

bistånd som inte är behovsprövat eller meritprövat förrän den lokala myndigheten ansöker om 

ett förordnande om vård eller ett förordnande om omedelbart omhändertagande. När det är 

gjort kan de få kostnadsfri rådgivning från en advokat. Emellertid gäller denna automatiska 

rätt till rättsligt bistånd inte en ansökan av föräldrarna om att upphäva ett förordnande om 

vård. Föräldrarna har inte rätt till juridiskt ombud under adoptionsrättegången. Föräldrar 

måste övertyga byrån för rättsligt bistånd (Legal Aid Agency) om värdet i objektiv prövning 

av sakhänsyn. Barnet får dock alltid ställföreträdarskap som en separat part. Julie Haines från 

Justice for Families arbetar som ”juridisk rådgivare” åt familjer som är inblandade i 

vårdförfaranden. Hon är inte en utbildad advokat men kan få tillstånd av domaren att stödja 

familjer och föra deras talan i rätten. I många fall är hon det enda juridiska stödet till föräldrar 

som inte får rättsligt bistånd vid överklaganden, om inte rätten ger de överklagande tillstånd 

att driva ett fullständigt överklagande (och det sker endast om de kan bevisa att deras situation 

har förändrats drastiskt eller om de kan bevisa att domaren hade fel). 

Florence Bellone och Sir James Munby ifrågasatte även kvaliteten på det rättsliga bistånd 

som föräldrarna fått. Sir James föreslog att konsulaten skulle förse sina medborgare med en 

förteckning över duktiga familjerättsadvokater som är väl insatta i följderna i 

gränsöverskridande förfaranden avseende adoptioner av barn utan brittiskt medborgarskap. 

 

När det gäller frågan om hur man ska hantera mål som rör familjer utan brittiskt 

medborgarskap nämnde Sir James först vikten av att handla i enlighet med 

Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser (1963). Enligt hans mening har man i 

Förenade kungariket alltför ofta handlat i strid med denna konvention. Han uppger att i alla 

mål där andra staters medborgare är inblandade, inklusive europeiska länder, men även andra, 

måste de konsulära beskickningarna informeras från början, om inte den utländska familjen 

motsätter sig detta. Om vissa utländska representanter vill närvara i rätten av konsulära skäl 

bör de därför ges tillåtelse, såvida det inte finns goda skäl att neka dem detta. Emellertid 

uppgav representanter för de lettiska och bulgariska diplomatiska beskickningarna i Förenade 

kungariket för ledamöterna att de ofta informeras i ett alltför sent skede av förfarandena, 

vilket gör att de får svårt att agera på ett effektivt sätt.  
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Angående överföring av behörighet till en annan domstol upprepade han att Bryssel IIa-

förordningen föreskriver att domstolens behörighet i första hand ska bestämmas av barnets 

hemvist, inte dess nationalitet. Den första fråga som domstolen måste ta ställning till precis i 

början av vårdförfarandet är barnets hemvist, för att bedöma om den engelska domstolen är 

behörig eller inte. 

Han betonade att frågan om överföring av behörighet enligt artikel 15 i Bryssel IIa-

förordningen och om en domstol i en annan medlemsstat är bättre lämpad att pröva målet 

måste övervägas av den engelska domstolen precis i början av vårdförfarandet. Enligt honom 

används denna artikel mycket oftare av engelska domare än i domstolar i andra 

medlemsstater. Den praktiska följden av överföringen av ett mål för andra länders 

myndigheter är att förhindra en adoption. 

 

Med hänsyn till det ”dubbelstyre [inom familjerätten] med många parallella bestämmelser” 

som kombinationen av Bryssel- och Haagsystemen har infört skulle han vara mycket positiv 

till en allmän princip om ständig granskning och revidering av båda systemen.  

Vad gäller de mål som rör en utländsk familj i en engelsk domstol1, betonade Sir James 

Munby att socialtjänsten och domaren måste ta särskild hänsyn till vissa kriterier. Engelsk 

adoptionslagstiftning kräver att domaren tar hänsyn till en obligatorisk lista med kriterier, 

exempelvis barnets ålder och barnets bakgrund. Denna lista går under namnet 

välfärdschecklistan. Listan har funnits sedan 1988, då nuvarande lag om barn antogs. Den 

ändrades något i och med adoptionslagen från 2002 (Adoption Act), men det grundläggande 

innehållet är ganska omodernt nu. Enligt Sir James hänger delar av listan ihop med fall med 

utländska barn. På den specifika punkten hänvisade han till sin dom där han sa följande: ”Det 

kan inte nog betonas att domstolen, liksom barnets vårdnadshavare och alla andra 

professionella vittnen i sådana fall måste överväga mycket noga särskilt de delar av 

checklistan som explicit eller underförstått fokuserar på barnets bakgrund vad gäller 

statstillhörighet och kulturell, språklig, etnisk och religiös identitet. Mot bakgrund av sådana 

faktorer måste man alltid komma ihåg att checklistan kräver att man ska ta hänsyn till den 

sannolika inverkan som det kommer att få på barnet att det slutar att tillhöra den biologiska 

familjen. Det får inte stanna vid tomma ord. Tillvägagångssättet både från vittnenas och 

domarens sida måste vara noggrant, analytiskt och grundligt motiverat. Man får aldrig 

glömma att adoption endast är tolererbar som en ”sista utväg” och endast när domstolen 

efter en omfattande analys av barnets förhållanden ur alla synvinklar – inklusive barnets 

nationella, kulturella, språkliga, etniska och religiösa ursprung – drar slutsatsen att de 

primära kraven på barnets välfärd rättfärdigar en adoption.”2 

De lettiska och bulgariska representanterna berättade också för ledamöterna att det är 

väsentligt att ta hänsyn till föräldrars kulturella förväntningar på ett barn (t.ex. vid vilken ålder 

ett barn anses moget nog att lämnas ensamt hemma) när man påbörjar vårdförfaranden. De 

underströk vikten av god kommunikation och öppenhet om planerade insatser (exempelvis 

verkar det som att lokala myndigheter inte alltid hade informerats när brittiska socialtjänsten 

                                                 
1 Se även §5.3 i rapporten Adoption without consent, Claire Fenton-Glynn, Europaparlamentet, 2015, s. 36. 
2 § 105 i Re N: [2015] EWCA Civ 1112. Det går även att hänvisa till en annan del av samma dom: 

punkt 50,”Barnen har fosterplacerats hos en engelsk familj. De olyckliga omständigheterna uppmärksammades 

av domare Bellamy (Re J och E, punkt 17): ”[…] placeringen har inte tagit hänsyn till kulturell identitet och 

barnen ’lär sig och förstår därför enbart engelska med sina nuvarande fosterföräldrar’. En av de mest oroande 

följderna av detta är att modern och döttrarna inte kan samtala med varandra utan tolk vid kontakttillfällen.” 

Vilka förhållanden som än gav upphov till ett statligt ingripande i familjens liv och hur än hennes engagemang i 

processen har sett ut sedan dess är det nästan outhärdligt att försöka föreställa sig hur en moder känner sig när 

hon inte kan prata med sina egna små barn på sitt eget språk.”  
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undersökte behovet av vårdförfaranden i ett annat land). 

 

Slutsatser  

 

Det är värt att lägga märke till det som Sir James Munby erinrade om, att ”ingen någonsin 

har lyckats övertyga vare sig Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller 

Europeiska unionens domstol om att vår nationella adoptionslagstiftning inte följer både 

Europakonventionen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna”. Likväl har antalet adoptioner utan föräldrars samtycke i Förenade kungariket 

jämfört med andra medlemsstater samt de frågor som tagits upp av framställarna väckt oro.  
 

De utsända ledamöterna instämmer i att, i de fall där vårdnaden i slutändan måste fråntas de 

biologiska föräldrarna för barnets bästa, en adoptionsplacering är en mer hållbar lösning än 

tillfällig fosterhemsplacering på obestämd tid. Likväl anser de att den optimala lösningen i 

normalfallet är när barnens rätt till familjeliv tillsammans med sina biologiska föräldrar kan 

tillgodoses.  

 

Julie Haines, styrelseledamot på Justice for Families gör bedömningen att ”om andra 

europeiska länder kan behandla barn annorlunda, så kan Förenade kungariket det också”, 

och Florence Bellone anser att ”den artificiella stabilitet som barnen får genom 

fosterplacering och adoption aldrig kan, särskilt inte långsiktigt, kompensera för 

förintelsen av deras familj genom en rättslig bomb”. 

I juli 2014 publicerade brittiska utbildningsministeriet riktlinjer för lokala myndigheter, 

socialarbetare, socialtjänstchefer och socialtjänstens advokater med titeln ”Att arbeta med 

utländska myndigheter: barnavårdsärenden och förordnande om vård” (Working with foreign 

authorities: child protection cases and care orders), vilket tyder på att de nationella 

myndigheterna är medvetna om frågorna i samband med vårdförfaranden som rör familjer 

utan brittiskt medborgarskap.  

I Förenade kungariket är antalet domare och lokala myndigheter som deltar i vårdförfaranden 

stort och en del av dem är mer välinformerade i frågan än andra. Sir James Munby är dock 

optimistisk om möjligheterna att uppnå en mer övergripande strategi och anser att ”budskapet 

når fram”.  

Rekommendationer 

Med hänsyn till ovanstående och till att barnets bästa på kort, medellång och lång sikt måste 

stå främst i alla typer av vårdförfaranden, uppmanar utskottet för framställningar de ansvariga 

myndigheterna och kommissionen att notera följande rekommendationer: 

 

1. Utskottet framhåller relevanta framställningar och påminner om tillämpliga internationella 

normer, särskilt artiklarna 8 och 20 i FN:s konvention om barnets rättigheter, där det betonas 

att konventionsstaterna är skyldiga att respektera barnets rätt att behålla sin identitet, 

innefattande släktförhållanden. 

2. Utskottet vill uppmärksamma ett yttrande från Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna i målet Y mot Förenade kungariket (2012) 55 EHRR 33, [2012] 2 FLR 332, 

punkt 134: ”familjeband får endast avskiljas i ytterst ovanliga fall och […] alla åtgärder måste 

vidtas för att bevara personliga relationer och, om lämpligt, ’återuppbygga’ familjen. Det är 

inte tillräckligt att visa att ett barn skulle kunna placeras i en miljö som är bättre för barnets 
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uppfostran. Emellertid har en förälder inte rätt i enlighet med artikel 8 att insistera på att 

familjeband ska upprätthållas om upprätthållandet av familjeband skulle vara skadligt för 

barnets hälsa och utveckling.” 

3. Utskottet vill framhålla FN:s generalförsamlings riktlinjer för alternativ barnomsorg i dess 

resolution A/RES/64/142 som en grundläggande referenspunkt för politiker och yrkesutövare 

involverade i barnomsorgsfrågor. 

4. Rätten för barn att höras i civilrättsliga förfaranden som berör dem, så som den fastställs i 

konventionen om barnets rättigheter, bör beaktas. 

5. Nationella familjedomstolar bör systematiskt tillämpa Wienkonventionen om diplomatiska 

förbindelser från 1963 och artiklarna 15 och 55 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 

(Bryssel IIa) på tidigast möjliga stadium i barnavårdsmål och säkerställa att ambassader eller 

konsulära beskickningar informeras i god tid om mål som berör deras medborgare, redan från 

början så att man banar väg för en eventuell överföring av nationell behörighet. Särskilda 

utförliga riktlinjer bör tillhandahållas för effektivare genomförande av dessa bestämmelser. 

6. I fall där de relevanta myndigheterna i en medlemsstat sänder ut socialarbetare till en annan 

medlemsstat inom ramen för en adoptionsrelaterad undersökning uppmanas nämnda 

myndigheter att i vederbörlig ordning informera de lokala myndigheterna i 

destinationsmedlemsstaten.  

7. Ledamöterna anser att försättande av barn i osäkra situationer där de riskerar att tillbringa 

längre perioder på fosterhemscentrum eller ett antal på varandra följande kortare perioder hos 

olika familjer är lång ifrån idealiskt och kan skada barnens utveckling. 

8. Utskottet noterar det stora antalet adoptioner utan föräldrars samtycke i Storbritannien och 

påminner om att detta förfarande bör tillämpas i undantagsfall. Ledamöterna varnar för risken 

för potentiell ojämlikhet i den allmänna hanteringen av vårdnadsförfarandena med tanke på 

den varierande nivån på sakkunskap och praxis hos socialtjänsten och de olika lokala 

myndigheter som är involverade runt om i landet.  

9. Utskottet betonar det faktum att ett alarmerande stort antal av samtliga adoptioner i 

Storbritannien under 2014 var adoptioner utan föräldrars samtycke. Det är viktigt att 

framhålla att adoption utan föräldrars samtycke ska tillämpas endast som en sista utväg, 

varvid barnet bästa måste bedömas från fall till fall och barnets rätt att höras måste 

respekteras. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedriva ytterligare forskning på 

adoptioners allmänna psykiska konsekvenser för barn jämfört med situationer där barnen 

stannar hos sin ursprungsfamilj, i syfte att göra en adekvat bedömning av adoptioners 

konsekvenser för samhället på kort, medellång och lång sikt, med särskilt beaktande av 

konsekvenserna för de berörda barnen.  

11. Mer resurser och fokus bör läggas på och lämpliga politiska åtgärder bör utarbetas för att 

undvika vårdförfaranden genom tillsyn och system för tidiga varningar samt lämpligt stöd till 

familjer. Riktade resurser för detta ändamål bör anslås för att skapa de förutsättningar som 

krävs för ett stabilt familjeliv i utsatta områden och i befolkningsgrupper som har lägre 

inkomster och mindre resurser och som i högre grad hotas av socialt utanförskap. 
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12. Familjernas stödstrukturer bör förbättras. Därför skulle kommissionen kunna 

medfinansiera icke-statliga organisationer som bistår unionsmedborgare som är bosatta med 

sin familj i en annan medlemsstat och behöver extra hjälp i sina kontakter med 

barnavårdsmyndigheter och lokala myndigheter. 

13. Myndigheterna bör säkerställa att socialtjänstens kvalitet inte försämras genom 

budgetnedskärningar på grund av åtstramningsåtgärder (exempelvis kan ökningen i antalet 

ärenden som varje socialarbetare måste handlägga i genomsnitt få negativa följder för 

förmågan att noggrant bedöma enskilda fall) samt att beslut i mål som rör vårdnad bör vara 

fria från otillbörliga rättsliga och politiska påtryckningar. Besluten bör inte heller påverkas av 

privata parters (t.ex. adoptionsförmedlingars) ekonomiska intressen. 

14. Ledamöterna anser att ett större antal ärenden som ska behandlas av socialarbetare leder 

till en mindre ingående granskning av de enskilda fallen, och att detta kombinerat med de 

tidsmässiga begränsningarna och ett eventuellt straffrättsligt ansvar i fall av fastställd 

vårdslöshet på grund av att barn lämnats med sina biologiska föräldrar kan vara en drivande 

faktor för tendensen hos socialarbetarna att fatta beslut om adoption. 

15. Socialarbetare och andra offentliga tjänstemän, t.ex. poliser, som är involverade i 

förfaranden som rör vårdnaden om barn, samt de berörda advokaterna, bör i alla delar av 

landet ges adekvata resurser och mer utbildning för att kunna hantera den specifika frågan om 

adoptioner utan föräldrars samtycke, för att säkerställa harmonisering av kriterierna och 

förfarandena, särskilt när det rör sig om familjer som inte är brittiska medborgare. 

16. Utskottet vill uppmärksamma den ytterligare risk för subjektiv tolkning av skäl till beslut 

om adoption utan föräldrars samtycke som skulle kunna uppstå om lagen om mänskliga 

rättigheter från 1998 skulle upphävas. Europakonventionen (dvs. barns rätt till en rättvis 

rättegång och rätten till respekt för familjeliv) kommer inte längre att ligga till grund för 

beslut i domstolar eller lokala myndigheter. 

17. Det bör tillhandahållas mer omfattande system för kostnadsfritt rättsligt bistånd, med 

oberoende juridisk rådgivning och juridiskt ombud redan från början och fortlöpande under 

hela omvårdnadsförfarandet i syfte att förhindra alla typer av socioekonomisk diskriminering. 

Utskottet uppmanar medlemsstaterna att garantera rättigheterna för anhöriga som är 

involverade i processen och som är medborgare i en annan medlemsstat, inbegripet 

tillhandahållande av rättsligt bistånd, kontakt med juridiska rådgivare och grupper för 

familjerättigheter samt tillhandahållande av tolkning, information i god tid och alla handlingar 

av relevans för barnets förhandlingar. 

18. Utskottet anser det vara av avgörande betydelse att föräldrarna förstår vad som står på spel 

vid varje enskilt tillfälle och under varje fas av förfarandena. Detta nödvändiggör information 

till dem i god tid om socialtjänsten avser att inleda ett adoptionsförfarande. Inga handlingar 

bör undertecknas om man inte förstått deras konsekvenser, inte minst när det gäller samtycke 

till adoption.  

19. Nationella myndigheter och välgörenhetsorganisationer som deltar i vårdförfaranden bör 

säkerställa att föräldrar är bättre informerade från första början av förfarandena genom att 

erbjuda adekvat stöd till föräldrar med problem med läskunnighet, inklusive förklaringar av 

alla rättsliga procedurer som de kommer att genomgå, beslut som kan komma att tas rörande 

barnets framtid och eventuella följder av dessa beslut, i synnerhet i mål som rör avsnitt 20 i 
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1989 års lag om barn.  

20. I de fall där föräldrarna inte har engelska som första språk måste det säkerställas att 

föräldrarna får all nödvändig information om de beslut som ska tas och deras följder på sitt 

eget språk eller på ett språk som de förstår till fullo. Som ett första steg för att uppnå detta mål 

bör telefonjouren om möjligt vara tillgänglig på flera språk.  

21. Gällande avsnitt 20 måste adekvata åtgärder införas för att förhindra att avsedda tillfälliga 

åtgärd – som de biologiska föräldrarna ställt sig bakom på frivilliga grunder i syfte att ge en 

andra chans och få till stånd ett återförande av barnet hem till en bättre familjemiljö – leder till 

att familjegemenskapen skadas, som en drivkraft för ett oönskat förfarande för adoption. 

22. Ledamöterna anser att i situationer som inbegriper fosterhemsplacering, och i ännu högre 

grad frivilliga åtgärder med anknytning till avsnitt 20, bör det vara föräldrarnas rätt – och 

även främja barnets självkänsla – att ha en möjlighet till åtminstone en miniminivå av kontakt 

under fosterhemsplaceringen för att visa barnet att det inte övergetts och att föräldrarna 

tvärtom kämpar för att få tillbaka vårdnaden. 

23. Utskottet uppmanar medlemsstaterna att förbättra kvaliteten på mötena mellan föräldrar 

och barn och att göra ansträngningar att säkerställa att alla berörda personer till fullo förstår 

de pågående förhandlingarna och föräldrabesök. 

24. Tidsskalan för vårdförfaranden (i nuläget max. 26 veckor) bör anses vara ett minimum för 

att varje enskilt fall ska hanteras på rätt sätt och för att säkerställa att både barnets föräldrar 

och/eller släktingar eller vänner till familjen har haft tillräckligt med tid för att lämna förslag 

(exempelvis om vem som skulle kunna vara fosterförälder för barnet) eller göra efterfrågade 

förändringar som t.ex. skulle kunna ge nämnda personer möjlighet att inom den fastställda 

tidsfristen ansöka om att få bli vårdnadshavare för barnet innan adoptionen fastställs. Med 

tanke på adoptionsförfarandenas oåterkalleliga karaktär anser utskottet att de nuvarande 

tidsmässiga begränsningarna leder till förhastade beslut och i praktiken minskar antalet 

alternativ, i form av exempelvis tillfälliga eller permanenta lösningar inom den utvidgade 

familjen.  

25. Vad gäller personer som drabbas av våld i hemmet eller av alkohol- eller 

narkotikamissbruk och som fråntas sina barn, uppmanar utskottet medlemsstaterna att ge 

dessa personer en rimlig möjlighet att helt återhämta sig innan domstolen fattar ett slutgiltigt 

beslut om adoption. 

26. De myndigheter som deltar i vårdförfaranden bör säkerställa att föräldrar som utsatts för 

våld i hemmet, antingen som barn eller som vuxen, ges stöd. Under inga omständigheter bör 

personer som utsatts för våld i hemmet automatiskt anses utgöra en risk för sina egna barn 

med avseende på barnens framtida psykiska hälsa. Det är viktigt att undvika sekundär 

viktimisering i form av permanent indragning av vårdnaden om barnen, särskilt för kvinnor 

som farit illa. 

27. Socialtjänsten bör säkerställa att det finns lämpliga fosterfamiljer med samma kulturella 

identitet som det barn har som ska placeras, och sådana familjer bör prioriteras med hänsyn 

till barnets bästa, eftersom barnet bör kunna behålla och regelbundet kommunicera på sitt 

modersmål. Adekvata besöksrättigheter bör garanteras för de biologiska föräldrarna, och man 

måste undanröja varje form av hinder för besök – där det gemensamma språket används – 
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från de biologiska föräldrarnas sida. 

28. I första hand bör lösningar eftersträvas som innebär att syskon kan bo tillsammans. Om 

ingen sådan lösning är möjlig bör man så långt som möjligt undvika en fullständig separering 

av syskon. 

29. Fosterfamiljerna och de adopterande familjerna måste också följas upp och utvärderas av 

socialtjänsten, och inte bara före barnens ankomst utan även med avseende på de sistnämndas 

integration i den nya miljön i senare skeden. 

30. Utskottet vill rekommendera de riktlinjer som kommissionen har utarbetat om samordning 

och samarbete i integrerade system för vård av barn1. Dessa riktlinjer bör alla inblandade 

myndigheter och tjänster ha i åtanke i alla skeden av vårdförfarandena. 

31. Relevant statistik bör samlas in för att man ska få en bättre överblick över de frågor som 

rör inte bara adoptioner utan föräldrars samtycke och fall som involverar två stater utan även 

mer generellt familjerätten, inklusive en uppdelning enligt både inkomstnivåer och eventuella 

gränsöverskridande dimensioner, för att skapa en bättre överblick över situationen och 

tendenserna i allmänhet och för att jämförelser ska kunna göras mellan EU:s medlemsstater. 

 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf.  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf.

