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Indledning 

I henhold til engelsk ret "kan domstolene ikke dispensere fra kravet om samtykke fra nogen 

forælder eller værge for et barn, til at barnet adopteres, eller at der udfærdiges bevilling til 

adoption af barnet, medmindre domstolene er af den overbevisning, at […] b) hensynet til 

barnets tarv kræver, at der dispenseres fra kravet om samtykke". 1 I henhold til de britiske 

myndigheder er der blevet dispenseret fra kravet om samtykke "i barnets bedste interesse", 

men det bør også bemærkes, at en adoptionsbevilling af denne art er særdeles vanskelig at 

omstøde (sker næsten aldrig i praksis), og den afsluttede adoptionsprocedure indebærer 

officielt og uigenkaldeligt bortfald af retsforholdet mellem forældrene og barnet. Dette kan 

muligvis resultere i meget skadelige situationer for både børnene og forældrene.  

I de seneste år er der sket en stigning i antallet af sager, som involverer ikke-britiske 

forældre, navnlig familier fra Østeuropa (Slovakiet, Letland og Bulgarien). Dette 

grænseoverskridende aspekt giver Udvalget for Andragender beføjelse til at efterprøve 13 af 

disse andragender.  

Nogle af andragerne blev opfordret til at forelægge deres andragende for medlemmerne af 

PETI-udvalget i februar 2014. Både Europa-Kommissionens tjenestegrene og de britiske 

myndigheder svarede herpå. For at indhente mere viden om situationen blev der bestilt en 

rapport om adoption uden samtykke (Adoption without consent) af temaafdelingen, og den 

blev præsenteret for udvalget i juli 2015 af dens forfatter, Dr Claire Fenton-Glynn fra 

universitetet i Cambridge.2 Endvidere blev der i marts 2015 offentliggjort en rapport fra 

Europarådets Parlamentariske Forsamling, som ligeledes har givet anledning til bekymring 

om situationen i Det Forenede Kongerige.3  

 

- En kort oversigt over proceduren for fjernelse af et barn fra dets foræld(r)er: 

Den første fase, der iværksættes, når der er sat spørgsmålstegn ved barnets velfærd, omfatter 

besøg og støtte fra socialrådgivere fra de lokale myndigheder. Kommuner bør tilbyde tidlig 

hjælp til familier eller vurdere og tilbyde bistand i henhold til afsnit 17 eller 37 i børneloven 

af 1989 (Children Act 1989), hvis det er hensigtsmæssigt.4. Hvis denne støtte anses for at 

være utilstrækkelig, eller hvis der pludselig udvikler sig en situation, hvor der er fare for 

barnets velfærd, kan barnet blive anbragt i pleje. De lokale myndigheder har beføjelse til at 

anmode domstolene om beskyttelsespåbud i nødstilfælde, og politiet har beføjelse til at fjerne 

børn, således at de straks kan træffe foranstaltninger for at beskytte et barn. Lokale 

myndigheder har ikke beføjelse til at fjerne børn fra deres forældre, som har ansvaret for dem 

(medmindre dette gøres med forældrenes samtykke), uden først at indbringe sagen for 

domstolene og indsende en anmodning om udstedelse af et "påbud om omsorg". Når der er 

blevet udstedt et påbud om omsorg, gennemføres barnets plejeplan. Hvis de lokale 

myndigheder anser adoption for at være den bedste løsning for barnet, kan domstolene 

udstede et påbud om anbringelse. Herved gives der mulighed for, at et barn anbringes hos 

potentielle adoptanter, som kan udpeges af myndigheden, inden en adoptionsbevilling. Den 

biologiske forælder har ret til gennem domstolene at ansøge om tilbagekaldelse af et påbud 

om anbringelse, inden adoptionen er trådt formelt i kraft, men en sådan vil kun kunne blive 

bevilget, såfremt domstolene er overbeviste om, at der foreligger væsentlige ændringer af 

                                                 
1 Lov om adoption og børn (Adoption and Children Act) 2002, s52 (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 fastlagte krav i: 

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

feguard_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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omstændighederne. Når der foreligger et påbud om anbringelse, vil barnet skulle bo hos 

potentielle adoptanter. Først efter at barnet har boet hos disse potentielle adoptanter i en 

periode, kan der fremsættes anmodning, igen til domstolene, om en endelig 

adoptionsbevilling. Den biologiske forælder kan kun modsætte sig dette ved at ansøge om 

tilladelse til at gøre dette fra domstolene.  

Andragender  

- Andragende nr. 1707/2013 på vegne af foreningen McKenzie Friends, om afskaffelse af 

adoption uden forældres samtykke (tvangsadoption) og 2 500 medunderskrivere (kampagne). 

- Andragender med påstande om forskelsbehandling på grundlag af nationalitet og religiøs tro 

(anbragte børn mister brugen af deres modersmål og religiøs praksis): andragende nr. 

1847/2013, 1852/2013, 2287/2013 og 1638/2014 (problemstillingen også nævnt i andragende 

nr. 2546/2013 og 0344/14). 

- Andragender med påstande om krænkende anbringelse af børn uden forældres samtykke: 

andragende nr. 2546/2013, 2498/2013, 063/2014, 0344/2014, 1507/2014 og 0195/2015. 

Kort resumé af møder 

Besøget 

 

Undersøgelsesmissionen varede fra kl. 10.30 torsdag den 5. november til omkring kl. 13.30 

fredag den 6. november. Den havde til formål at give delegationsmedlemmerne en bedre 

indsigt i situationen ved at konsultere forskellige af de berørte parter og aktører. 

PETI-delegationen bestående af 8 medlemmer mødte en bred vifte af berørte parter og 

eksperter, som alle talte åbent om deres erfaringer og delte deres synspunkter.  

 

Personlige vidnesbyrd 

 

De havde mulighed for at høre nogle yderligere vidnesbyrd angående emnet og møde fire 

personer, der støttede de synspunkter, som præsenteres i andragenderne.  

 

• Florence Bellone, en belgisk freelancejournalist, som arbejder for RTBF i Det 

Forenede Kongerige, har offentliggjort flere artikler om anbringelse hos plejefamilie og 

adoptioner uden samtykke. Hun foretog sine undersøgelser i forbindelse med sine aktiviteter 

som en McKenzie friend1 for familier, der er involveret i omsorgssager.  

• Lucy Allan er et nyligt valgt parlamentsmedlem for de konservative, medlem af det 

britiske Underhus' uddannelsesudvalg. Hun har kæmpet for at henlede opmærksomheden på 

nogle af manglerne ved procedurerne i Det Forenede Kongerige om børneomsorg og for at 

forsvare familiers rettigheder i sager om uretfærdigheder i forbindelse med børns beskyttelse. 

Hun indledte kampagnen "Family First", efter at hun selv personligt blev konfronteret med en 

krænkende sag.  

                                                 
1 Enhver, der er involveret i en familieretlig sag ved domstolene i Det Forenede Kongerige, har ret til at 

repræsentere sig selv i retten (de behøver ikke at hyre en advokat eller en sagfører), og såfremt de vælger at gøre 

dette, benævnes de "procespart i egen person". En procespart i egen person kan være ledsaget af en person, som 

kan yde hjælp, og en sådan person kaldes en "McKenzie Friend", opkaldt efter en sag, som fastsatte principperne 

i 1970. Man har ikke automatisk ret til en McKenzie Friend, men en dommer vil kun afslå at tillade en 

procespart i egen person at få hjælp fra en McKenzie Friend, såfremt der foreligger en særlig god grund hertil. 

Se: http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html  

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html
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• John Hemming er tidligere parlamentsmedlem for de liberale demokrater. Han 

indledte kampagnen Retfærdighed for familier (Justice for Families) i 2006 som reaktion på 

det antal personer, som kontaktede ham angående problemer i forbindelse med sager om 

omsorg i England. "Retfærdighed for familier" hjælper folk, der oplever problemer i 

forbindelse med omsorgssystemet, ved at tilbyde rådgivning om sager, der tages op af de 

nationale domstole og af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. "Retfærdighed for 

familier" har aktuelt over 3.000 sager. 

 

• Julie Haines, direktør for Retfærdighed for familier. Hun arbejder som "juridisk 

rådgiver" for familier, der er involveret i sager om omsorg.  

 

Myndigheder og organisationer involveret i beskyttelse af børn 

 

Arbejdet i forbindelse med at beskytte børn er reguleret af "Samarbejde for at beskytte børn – 

en guide til arbejde på tværs af bureauer for at beskytte og fremme børns velfærd" (Working 

together to safeguard children – A guide to inter-agency working to safeguard and promote 

the welfare of children)1, som blev udgivet af det britiske undervisningsministerium i marts 

2015. Denne lovpligtige vejledning er udstedt i henhold til loven; den skal følges, medmindre 

der er en god grund til at undlade at gøre dette. Den skal bl.a. følges af lederne i de lokale 

myndigheder, lederne af de sociale myndigheder for børneanliggender, organisationer, der 

udbyder tjenesteydelser for børn og familier, herunder socialrådgivere, politiet, skolesystemet, 

ungdomsretslige tjenester og så videre. Medlemmerne mødtes med repræsentanter for 

velgørende organisationer, som understøtter forældre og børn, der er involveret i sager om 

omsorg, repræsentanter for politiet i London og repræsentanter for socialforsorgen: 

• Anthony Douglas, Leder af Cafcass (rådgivende hjælpetjeneste ved domstolen for 

børne- og familieanliggender) og Sheila Pankhania-Collins, værge for børn. Cafcass er et 

ikke-ministerielt offentligt organ, som repræsenterer børn i familieretlige sager ved 

domstolene i England. Det arbejder sammen med omkring 120.000 børn om året (op til en 

alder af 18). Halvdelen af sagerne vedrører børn under 8 år. Når en lokal myndighed ansøger 

om et påbud om anbringelse, udpeger domstolen en Cafcass-medarbejder, benævnt som 

værge for børn, som vil repræsentere børnenes interesser ved domstolene. 

• Cathy Ashley og Bridget Lindley hhv. daglig leder og stedfortræder for den daglige 

leder & ledende juridisk konsulent for Gruppen for familierettigheder (the Family Rights 

Group). Gruppen for familierettigheder er en velgørende organisation, som rådgiver familier 

(forældre og den videre familie, som opdrager børn, som ikke kan blive boende hjemme) om 

deres rettigheder og muligheder, når socialrådgivere og domstole træffer afgørelser om deres 

børns velfærd, når børnene har udækkede behov, er udsatte eller allerede er i 

omsorgssystemet). 

• Steve Williams, kriminalkommissær (Detective Superintendent) med ansvar for sager 

om seksuelle krænkelser, udnyttelse og misbrug af børn (Sexual Offences, Exploitation and 

Child Abuse Command), Jim Cook, inspektør (Inspector), politiets beredskabsteam 

(Emergency Response Policing Team) og Anthony McKeown, vicekriminalkommissær 

(Detective Inspector) med ansvar for efterforskningsteamet for børnemisbrug, seksuelle 

krænkelser, udnyttelse og misbrug af børn i Camden og Islington i London, politiet i London 

(Camden & Islington Child Abuse Investigation Team, Sexual Offences, Exploitation & 

Child Abuse Command (SOECA), Metropolitan Police Service). 

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

afeguard_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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• Bridget Robb, daglig leder fra den britiske forening af socialrådgivere, og Susannah 

Daus fra socialforsorgen i Islington. 

 

Diplomatiske tjenester fra andre EU-medlemsstater 

 

Udvalget for Andragender har modtaget nogle andragender fra bulgarske og lettiske 

statsborgere. Endvidere har de lettiske myndigheder for nylig klaget til Det Forenede 

Kongeriges parlament over adoptioner uden samtykke1. Medlemmer af Europa-Parlamentet 

mødtes med repræsentanter for de diplomatiske tjenester fra Bulgarien og Letland: 

• Solveiga Silkalna, chargé d’affaires, og Inga Sergeiceva, tredjesekretær ved Letlands 

ambassade i Det Forenede Kongerige. 

• Maria Anguelieva-Koleva, leder af konsulatet, og Todor Krastev, leder af kontoret for 

beskæftigelse og sociale anliggender ved Bulgariens ambassade i Det Forenede Kongerige. 

 

Retslige myndigheder 

 

Medlemmerne af Europa-Parlamentet udvekslede også deres synspunkter med de personer, 

der er direkte involveret i retlige procedurer: 

 

•  Sir James Munby, formand for familieafdelingen for appeldomstolen i England og 

Wales. 

• Naomi Angell, advokat i privat praksis for Law Society, Dorothy Simon, advokat for 

de lokale myndigheder for Law Society, og Martha Cover, sagfører for 

advokatsammenslutningen for børn.  

 

Politiske myndigheder  

 

Desværre havde Europa-Parlamentets medlemmer ikke mulighed for at møde Edward 

Timpson, minister for børne- og familieanliggender, og de andre medlemmer af det britiske 

Underhus' uddannelsesudvalg (kun Lucy Allan svarede ja hertil). Ingen af dem var til 

rådighed under besøget.  

 

I. Statistikker og de tilgrundliggende årsager til det store antal adoptioner 

 

Vedrørende adoptioner uden samtykke, sagde Sir James Munby: "Uanset de retlige 

bestemmelser så er det en kendsgerning, at vi faktisk udfærdiger flere af disse 

[adoptions]bevillinger end formodentligt noget andet land i Europa, og det er en 

kendsgerning. […] det, som andre EU-medlemsstater er bekymrede for, er, at vi 

bortadopterer for mange børn for hurtigt, mens regeringens holdning hvad angår national 

adoptionslovgivning er, at vi ikke bortadopterer nok børn, og at vi bruger for lang tid på det2, 

så der foreligger en fuldstændig kollision på et meget fundamentalt niveau mellem det 

europæiske perspektiv på dette, og hvad der forekommer at være det indenlandske 

perspektiv." 

 

                                                 
1 http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions  
2 Se eksempelvis: 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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Det høje antal af sager om adoption uden samtykke og stigningen i tilfældene. Ifølge 

repræsentanterne fra politiet har der i den senere tid været en stigning i antallet af overgreb 

mod mindreårige, og som et resultat heraf kan der forventes en stigning i antallet af sager om 

omsorg. Delegationen fik oplyst, at som følge af den betydelige stigning i antallet af forældre 

og børn, som er genstand for sager om omsorg, så er det system, der er iværksat af Gruppen 

for familierettigheder, overvældet, og gruppen har finansielle vanskeligheder ved at håndtere 

samtlige sager. Efterspørgslen efter deres rådgivningstjeneste er mere end fordoblet siden 

2010/11 og fortsætter med at stige (en stigning på 22 % i april-september 2015 i forhold til 

april-september 2014; nærmere bestemt er antallet af mødre, der er ofre for vold i hjemmet 

(en afgørende faktor for inddragelse af de sociale myndigheder for børneanliggender), steget 

med 217 % fra 2010/11 til 2014/15). 

Flere af talerne antydede, at det svigtende omsorgssystem (med teenagere, der sendes i 

fængsel, eller som bliver genstand for seksuel udnyttelse) var en af myndighedernes 

forklaringer på, at de gik ind for adoption. Den tragiske sag om Baby P. (et lille barn, der 

døde som følge af de mange skader, som det blev påført af moderens partner, i løbet af en 

periode, hvor drengen gentagne gange blev tilset af fagfolk inden for sundheds- og 

socialplejen) fik stor mediedækning og blev nævnt af Florence Bellone og Bridget Robb som 

værende en vigtig begivenhed, som førte til stigningen i antallet af sager om omsorg. 

Socialrådgivere frygter søgsmål, i tilfælde af at de overser en situation, hvor der er risiko for, 

at et barn kunne være i fare. Regeringen har for nylig fremlagt forslag om lovgivning, som 

kan indebære, at socialrådgivere retsforfølges for forsætlig forsømmelse af børn, som er deres 

klienter. Dette pres er ofte kombineret med budgetnedskæringer inden for socialforsorgen: De 

enkelte socialrådgivere skal tage sig af for mange sager, hvilket gør det vanskeligt at sikre en 

service af høj kvalitet, og i kombination med dette lovgivningsforslag udsættes de for risikoen 

for strafferetlige konsekvenser. 

 

På grundlag af deres erfaring og antallet af sager, som Retfærdighed for familier er blevet 

gjort opmærksom på, anser Julie Haines og John Hemming de britiske myndigheders 

udtalelser om, at plejeplanerne i forbindelse med adoptioner er "ekstraordinære", for at være 

forkerte. "De britiske myndigheder sætter udtrykket "ekstraordinære" op imod de 12 millioner 

børn, der er i den samlede befolkning, frem for de 65.000 børn, som er i pleje" […] "det er 

vigtigt at se på antallet af børn, som anbringes i pleje, og som er på vej ud af pleje, i forhold 

til antallet af adopterede børn frem for at se på antallet i pleje som et statisk tal". I henhold til 

Julie Haines forholder det sig således, at "for alle børn under 5 år, som anbringes i 

familiepleje, hvor der ikke foreligger noget forslag om rehabilitering til familien, så er 

standardplanen for alle sager, at der foretages adoption".  

Det grundlæggende problem er, at der er en systematisk ubalance til gunst for adoption, som 

anses for at være "den gyldne standard", som har været drevet af pres fra centralregeringen 

gennem de seneste 15 år. I henhold til John Hemming er det en problemstilling, som det er 

vanskeligt at tale om i Underhuset.  

Under besøget blev der givet to forklaringer på udviklingen hen mod adoption som "den 

gyldne standard" for beskyttelse af børn. Den første hænger sammen med finansielle 

overvejelser. Når et barn adopteres, støttes det ikke længere finansielt af det offentlige sociale 

sikkerhedssystem. På den anden side er plejeforældreskab blevet en interessant indkomstkilde 

især i disse tider med økonomisk krise. Der er ligeledes finansielle interesser til stede ved drift 

af adoptionsbureauer. 

Den anden forklaring har rødder i britisk kultur og samfund: Adoption opfattes som en 

eventyragtig slutning for børn, som gives muligheden for at komme højere op på den sociale 

rangstige. 
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Adspurgt om antallet af og forholdene forbundet med sager, der involverer udenlandske 

forældre, sagde Sir James Munby: "Et af problemerne er, at statistikkerne, som vi fører her i 

landet, er meget dårlige". Han pegede på den demografiske virkelighed med optagelsen af de 

central- og østeuropæiske lande i EU og den fri bevægelighed for at forklare stigningen i 

antallet af sager med grænseoverskridende aspekter. Denne stigning er blevet bekræftet af 

repræsentanterne fra den lettiske og den bulgarske ambassade.  

 

Anthony Douglas fra Cafcass mener, at der ikke er nogen forskelle i behandlingen af sager 

om beskyttelse af børn, når de involverer udenlandske forældre. Adspurgt om andelen af 

anfægtede adoptioner i almindelighed og af adoptioner anfægtet af udenlandske forældre, 

meddelte Anthony Douglas på et senere tidspunkt via e-mail, at med hensyn til anfægtede 

adoptioner i Det Forenede Kongerige, så udgør de omkring halvdelen af alle 

adoptionsrelaterede retssager, og procentdelen har været mere eller mindre uændret, selvom 

antallet er steget i løbet af de seneste år (jf. data offentliggjort af undervisningsministeriet1). 

Oplysningerne viser ikke, om indsigelsen fandt sted i en eller flere af de tre mulige faser i 

proceduren: ansøgning om anbringelse, ansøgning om tilbagekaldelse af påbud om 

anbringelse med tilladelse fra domstolen og indsigelse mod en ansøgning om 

adoptionsbevilling med tilladelse fra domstolen. Der skelnes heller ikke mellem britiske 

statsborgere og statsborgere fra andre EU-lande. Da britiske statsborgere imidlertid udgør 

langt hovedparten af disse ansøgninger, ville det relativt lille antal ansøgninger fra 

udenlandske statsborgere ikke have nogen væsentlig indflydelse på den samlede procentdel. 

Anthony Douglas fandt ikke oplysninger eller "blød professionel efterretning", som tyder på 

en sondring mellem procentdelen af juridiske anfægtelser af et adoptionsforslag mellem 

britiske statsborgere og udenlandske statsborgere, og bestemt ikke nok til at antyde, at disse 

kunne være statistisk signifikante. Han tilføjede, at "[…] vi i Det Forenede Kongerige har 

pligt til at sikre, at der ikke er mangel på retfærdighed i vores tilgang til andre EU-

medlemsstater, hverken politisk eller operationelt." 

 

Delegationen fik oplyst af Sir James Munby, at de lokale myndigheder for kort tid siden blev 

forpligtet til at anføre på forsiden af en ansøgning om sager om omsorg, om sagen vedrører 

udlændinge, og hvis den gør, skal der gives oplysninger herom. Der er imidlertid endnu ikke 

noget krav om at identificere den pågældende udenlandske stat. Dette punkt blev rejst for 

nylig, og formularen skulle blive ændret om kort tid.  

 

II. Om socialforsorgens og de velgørende organisationers intervention 

 

Florence Bellone fra Gruppen for familierettigheder og Susannah Daus fra den lokale 

myndighed i Islington rejste et spørgsmål, som er blevet udførligt beskrevet i Olga Borzovas 

rapport fra Europarådets Parlamentariske Forsamling2: "mange mødre, som selv er ofre for 

vold i hjemmet, synes også at blive ofre for systemet til beskyttelse af børn, da et barn, som er 

vidne til sådan vold (eller trusler om det) anses for at være udsat for følelsesmæssigt misbrug 

og dermed alvorlig skade. Dette betyder, at hvis moderen ikke har nogen, der kan hjælpe 

hende, så kan hendes barn blive taget fra hende. Dette er et problem, der ikke bør 

undervurderes, da virkningerne af krisen og effekten af nedskæringer inden for 

                                                 
1 Tabel D1 i nationale tabeller: SFR34/2015 på: https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-

in-england-including-adoption-2014-to-2015  
2 Se fodnote 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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socialforsorgen bevirker, at flere og flere mødre er fanget i misbrugsforhold (samtidig med at 

omsorgscentre lukkes) og er bange for at gøre opmærksom på vold i hjemmet, da der ellers er 

fare for, at deres børn bliver taget fra dem." Antallet af mødre, som har modtaget rådgivning 

fra Gruppen for familierettigheder i sager, hvor vold i hjemmet er en afgørende faktor, som 

har bevirket, at de sociale myndigheder for børneanliggender er blevet involveret, er steget 

med 217 % fra 2010/11 til 2014/15. I henhold til de oplysninger, der er blevet givet af 

Susannah Daus fra den lokale myndighed i Islington, har 84 % af de mødre, som har fået 

fjernet et barn, været udsat for vold i hjemmet.  

 

Desuden er unge forældre, hvis alder anses for at være en risikofaktor, også blevet udpeget 

som værende mere udsatte for at få fjernet deres børn. Unge forældre, som selv har været i 

pleje, eller som har fået et eller flere børn fjernet tidligere, er tilbøjelige til at blive betragtet 

som værende "ikke engagerede", muligvis på grund af deres egne erfaringer som børn. I 

stigende grad skal de demonstrere deres forældrekapacitet inden for et meget kort 

tidsperspektiv (f.eks. sen intervention under graviditeten ved de lokale myndigheder, 26-ugers 

tidsfrist for sager om omsorg, pleje med henblik på adoption) og ofte uden etableret støtte og 

uden finansiel eller boligmæssig stabilitet. I henhold til vidneudsagn indsamlet af Florence 

Bellone kræves der ikke nogen entydige beviser for at kunne rejse sager om omsorg. 

Tilsyneladende er en mistanke tilstrækkelig. Hun fordømmer sager, hvor et barn er blevet 

fjernet fra forældre på grundlag af en "risiko for emotionel skade i fremtiden". Dette betyder, 

at en adoption uden forældrenes samtykke kan bero på en simpel forudsigelse. 

 

Hvis et barn ikke kan forblive i sit hjem hos sine biologiske forældre efter en undersøgelse 

foretaget af socialforsorgen og Cafcass, foreligger der flere muligheder. Omsorg gennem en 

pårørende (familie eller venner) bør anses for at være den første mulighed, herefter kommer: 

fast familiepleje, udpegning af særlig værge og som sidste mulighed adoption.  

 

Om slægtsfamilieplejere. Nogle andragere klager over den kendsgerning, at deres familie 

ikke blev taget i betragtning som mulig familieplejer. Officielt skal socialforsorgen prioritere 

familie og venner som særlige værger eller faste familieplejere. De tilbyder støtte til dem, der 

drager omsorg for et barn (dette kan omfatte tilskud). Undersøgelser foretaget af Gruppen for 

familierettigheder har imidlertid vist, at relativt få børn er i slægtsfamiliepleje. Den nye 

lovpligtige vejledning "Retsafgørelser og forundersøgelsesprocedurer – Vejledning" (Court 

Orders and Pre-proceedings guidance) understreger vigtigheden af tidlig indkredsning af den 

udvidede familie for børn, som muligvis ikke kan forblive hos deres forældre af 

sikkerhedshensyn (og anfører proceduren "familiegruppekonferencer" (fra 

velgørenhedsorganisationen Gruppen for familierettigheder) som et brugbart værktøj til at 

gøre dette), men denne procedure følges ikke altid, da den ikke har så stor virkning som en 

lovpligtig procedure. I sager, hvor barnet anbringes hos pårørende, fralægger de lokale 

myndigheder sig tilmed ofte ansvaret for disse plejere og afviser at behandle barnet som et 

barn i pleje, siger Gruppen for familierettigheder. Dette resulterer ofte i undladelse af at 

foretage en vurdering af den pårørendes egnethed som familieplejer, så barnet og 

slægtsfamilieplejeren kunne få støtte, så der kunne udarbejdes en plejeplan for barnet, og så 

der kunne udpeges en uafhængig evalueringsansvarlig til at varetage barnets sag. I et af de 

andragender, som Parlamentet har modtaget, undlod domstolene at betragte bedsteforældrene 

i hjemlandet som potentielle kandidater for adoption. Florence Bellone fremhævede, at 

repræsentanter for den britiske socialforsorg er vant til at rejse til andre medlemsstater og 

foretage en vurdering af, om potentielle familiemedlemmer kunne fungere som adoptanter, 

inden kompetente lokale myndigheder underrettes. 
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I sager, som omhandler en udenlandsk familie, har nogle andragere også klaget over 

anbringelse af deres barn hos britiske familier uden nogen hensyntagen til deres modersmål 

og oprindelseslandets kultur (jf. sidste del af "Om retlige procedurer"). De lettiske 

repræsentanter oplyste medlemmerne, at Letlands ambassade har opfordret det lettiske 

samfund i Det Forenede Kongerige til at blive plejefamilier for lettiske børn, som fjernes fra 

deres familier.  

  

Forældre har behov for information og vejledning på et tidligt stadium. Ikke alle afgørelser, 

som træffes af de lokale myndigheder, er umiddelbart eller nødvendigvis genstand for 

domstolenes gennemgang, og de kan træffes, mens forældrene stadig har fuld 

forældremyndighed over barnet.  

For eksempel: Afgørelser om beskyttelse af børn og planer, hvor der ikke verserer en 

domstolssag, nogle af afgørelserne om anbringelse af et barn og udarbejdelse af planer for 

barnet, afgørelser om anbringelse af et anbragt barn i familiepleje med henblik på adoption, 

dvs. hos en plejefamilie, som er godkendt som adoptanter, hvor forældrene først underrettes, 

efter at afgørelsen er blevet truffet, planer og afgørelser om et plejebarn (i frivillig 

indkvartering eller i forbindelse med påbud om omsorg), når retlige procedurer er afsluttet. 

Forældre og andre personer med forældreansvar har ikke ret til gratis juridisk rådgivning om 

sådanne afgørelser og deres konsekvenser. De har kun ret til retshjælp, uden at der foretages 

en behovsvurdering eller tages saglige hensyn (hvormed man kan få gratis rådgivning fra en 

advokat), når de lokale myndigheder har ansøgt om udstedelse af påbud om omsorg eller et 

beskyttelsespåbud for nødstilfælde.  

Selv om socialforsorgen har en retlig forpligtelse til at sikre, at forældrene forstår hele 

proceduren, så fordømmer Florence Bellone og Gruppen for familierettigheder manglen på 

oplysning af nogle af forældrene, som ikke rigtig har forstået situationen og alle 

konsekvenserne af de trufne afgørelser. Dette er baggrunden for, at Gruppen for 

familierettigheder rådgiver familierne om de lokale (eller administrative) myndigheders 

beslutningsproces. 

 

Repræsentanterne fra Gruppen for familierettigheder rejste en række specifikke spørgsmål om 

socialforsorgens aktuelle brug af afsnit 20 i lovgivningen om børns velfærd og beskyttelse af 

1989 (the Children Act 1989) og relaterede frivillige ordninger1. Afsnit 20 fastslår, at når der 

opstår en krise i familien, og de lokale myndigheder skønner, at et barn er i fare, så må de 

fjerne barnet fra hjemmet og umiddelbart anbringe det hos en pårørende eller hos en 

uafhængig familieplejer, på grundlag af at forældrene godkender denne plan. Det lader dog til, 

at der ofte er tale om en tvungen ordning, hvor forældrene ikke får tilstrækkelige oplysninger 

om konsekvenserne af ordningen om anbringelse af deres barn. 65 % af sagerne om "frivillig 

anbringelse" ender som en omsorgssag. En lang række retssager, som har fundet sted for 

nylig, kommer ind på, hvor vigtigt det er, at forældrene får mulighed for at give informeret 

samtykke til lovlig anbringelse af et barn i henhold til afsnit 20. Appeldomstolen har for nylig 

givet retningslinjer for, hvad der kan betragtes som et gyldigt samtykke. Dette omfatter for 

eksempel behovet for tolkning/oversættelse (hvis relevant), at aftaler skal foreligge på skrift, 

herunder oversatte aftaler, hvis forældrenes modersmål ikke er engelsk, samt at den skriftlige 

aftale skal indeholde oplysning om, at forældrene til enhver tid kan fjerne barnet2.  

                                                 
1 Angående sagen A (A Child), Darlington Borough Council v M [2015] EWFC 11, paragraf 100, siger Sir 

James Munby: "Jeg er bange for, at der forekommer alt for meget misbrug og forkert brug af afsnit 20, og dette 

kan ikke længere tolereres."  
2 Angående N: [2015] EWCA Civ 1112 
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Muligheden for at sikre, at forældre giver et reelt og informeret samtykke, hvis de ikke har 

modtaget uafhængig juridisk rådgivning, anfægtes af eksperterne. Dem med en meget lav 

indkomst modtager eventuelt gratis rådgivning under den behovsvurderede retshjælpsordning 

("Familiehjælp" [lav]), men denne hjælp dækker ikke megen juridisk rådgivning. Desuden er 

mange advokater ikke i stand til at yde denne hjælp, da det ikke er økonomisk rentabelt for 

dem. Gruppen for familierettigheders rådgivningsservice giver gratis telefonisk rådgivning, 

men der er mange familier, der ikke kan komme igennem.  

 

Et andet forhold, som giver anledning til bekymring, er, om forældrene virkelig forstår 

konsekvenserne af familiepleje med henblik på adoption. Familiepleje med henblik på 

adoption1 foreligger, når de lokale myndigheder overvejer adoption som en mulig plan for et 

barn i pleje: De er forpligtet til at overveje at anbringe barnet hos plejeforældre, som er blevet 

godkendt som adoptanter. Denne forpligtelse gælder over for anbragte børn (hvor der 

muligvis ikke har fundet en gennemgang sted via domstolene) samt for dem, der er i 

familiepleje i forbindelse med påbud om omsorg (hvor sagen er gennemgået af domstolene). 

Således kan der træffes afgørelse om familiepleje med henblik på adoption, uden at 

forældrene har ret til juridisk rådgivning, hvorfor de eventuelt ikke forstår konsekvenserne af 

en sådan anbringelse (muligvis forstår de ikke, at deres barn vil knytte bånd til de nye plejere, 

så der skabes et status quo, hvilket kan tale imod, at de sikres en retfærdig retsbehandling, når 

sagen bringes for domstolene på et senere tidspunkt). De lokale myndigheder kan også træffe 

beslutning om at anbringe barnet i familiepleje med henblik på adoption uden på forhånd at 

informere forældrene. De skal dog underrette forældrene om beslutningen inden anbringelsen. 

 

Repræsentanter fra Gruppen for familierettigheder og Julie Haines fra Retfærdighed for 

familier udtrykte bekymring om adskillelse af søskende i omsorgssager. Gruppen for 

familierettigheder har for nylig undersøgt søskendes erfaringer med omsorgssystemet. Den 

konstaterede, at halvdelen (49,5 %) af alle søskendegrupper i pleje under de lokale 

myndigheder adskilles, og at 37 % af børn i pleje, som har mindst en anden søskende i pleje, 

ikke bor sammen med nogen af deres søskende. Undersøgelsen viste også, at selvom relativt 

få børn, som er i pleje, bor hos slægtsfamilieplejere, så synes denne plejeform at være bedre 

til at støtte, at søskende får mulighed for at leve sammen. Gruppen for familierettigheder har 

fremlagt en række anbefalinger for at gøre det muligt for flere søskende i pleje at leve 

sammen af hensyn til deres velfærd. Da børn over 5 ikke anses for at være gode kandidater til 

adoption, anbringes de ofte i familiepleje, eller de sendes tilbage til deres familie, hvorved de 

adskilles fra deres yngre søskende, som har mulighed for at blive adopteret. Denne situation 

har ifølge Julie Haines katastrofale følger, ikke alene for de børn, som ikke adopteres, og som 

lider følelsesmæssigt under adskillelsen fra deres søskende, men også for de adopterede 

søskende, når de får oplysninger om, at de er den eneste, som er blevet opgivet af deres 

biologiske forældre. 

 

III. Om retlige procedurer 

 

Et af de punkter, der ofte fremsættes af de andragere, som talerne mødte hos udvalget i 

London, og af pressen er hemmelighedsfuldhed forbundet med procedurerne. Holdningerne 

til dette spørgsmål er meget delte. Der er endda folk, der synes, at der er for megen 

gennemsigtighed, og at det kunne være til skade for de involverede børn. Florence Bellone og 

Sir James Munby henviste begge til de specifikke forbud, som vedtages af nogle dommere 

                                                 
1 s.22C(9A&9B) CA 1989 
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for at forhindre forældrene i offentligt at nævne sagen. James Munby har prøvet at gøre 

procedurerne ved familiedomstolene mere åbne og har presset på for at få mere 

gennemsigtighed (så længe barnet ikke identificeres): "Hvad jeg har sagt, er, at det eneste 

grundlag, som en familiedommer kan have for at sige, at forældre ikke må tale om sagen, er, 

at det kan skade barnet, og dette kræver ordentlige beviser, ikke bare spekulation, og hvis 

begrundelsen for at stoppe udtalelserne er at forhindre, at folk kritiseres, så er det ikke et 

spørgsmål for familiedomstolen. Hvis det er ærekrænkende, så kan problemet løses på en 

anden måde, men vi bør ikke beskytte embedsmænd, socialrådgivere, eksperter og dommere 

mod at blive kritiseret, selvom kritikken er meget hård og direkte". I starten af 2014 kom han 

med vejledning om, at langt flere domme burde blive offentliggjort (hans holdning […], om 

at han ønskede at være meget detaljeret, er blevet sendt til alle familiedommere og til et stort 

antal af andre organisationer inklusive de lokale myndighedsorganer). Der findes en gratis 

internetside med fri adgang, som hedder BAILII (British and Irish Legal Information 

Institute), som er en del af et internationalt netværk, hvor domme offentliggøres. Dette er et 

middel til at kommunikere med resten af verden og til at løse problemet med, at journalister 

ikke er til stede under retssager (primært af økonomiske årsager, da aviser ikke har råd til, at 

journalisterne følger alle procedurerne for hver sag). 

 

Hvad angår vanskelighederne ved at få adgang til dokumenter, som nogle andragere 

fremfører, så afviser James Munby klart alle sådanne påstande: Dette sker ganske enkelt ikke, 

og det kan ikke ske, da parterne har ret til at få adgang til dokumenterne i deres egne sager.  

 

Et andet problem, som fremhæves af Gruppen for familierettigheder: tidsperspektivet i 

forbindelse med omsorgssager. Når først en sag om omsorg er blevet indledt, findes der et 

nyt lovpligtigt krav om, at sagen afsluttes inden for 26 uger. Som en følge heraf kan det 

forekomme, at pårørende, som træder frem på et sent tidspunkt, kan blive udelukket alene på 

grund af formkrav om at nå 26-ugers tidsfristen frem for deres manglende egnethed. Der kan 

tillades en forlængelse af 26-ugers tidsfristen, "såfremt det er nødvendigt for at finde en 

retfærdig løsning i sagen", og formanden for appeldomstolen har bekræftet, at pårørende, som 

fremkommer på et sent tidspunkt, kan være en gyldig grund til at forlænge tidsfristen. 

 

Det sidste punkt, som blev rejst, var den foreslåede ophævelse af loven om 

menneskerettigheder af 1998 og det retlige grundlag for adoption uden forældrenes 

samtykke. Denne lov henviser til menneskerettighedskonventionen og fastslår, at det er 

"ulovligt for nogen offentlig myndighed (inklusive domstole og lokale myndigheder, som 

træffer afgørelser om børn, der er i fare) at handle på en måde, som er uforenelig med 

bestemmelserne i konventionen”. Dette omfatter for børnenes vedkommende retten til en 

retfærdig proces og retten til respekt for familielivet. Hvis denne lov ophæves, vil disse 

artikler ikke længere understøtte beslutningsprocessen ved domstolene og i de lokale 

myndigheder. Dette vil få alvorlige konsekvenser for børns og familiers menneskerettigheder. 

Til eksempel: Afgørelser om langsigtet anbringelse af børn i pleje – især om hvorvidt 

anbringelse inden for familien skal have forrang, inden der overvejes anbringelse uden for 

familien, og årsagerne til at dispensere fra kravet om samtykke til adoption – at "det er 

påkrævet af hensyn til barnets velfærd" (s.52(1)B), lov om adoption og børn 2002), som kan 

fortolkes meget subjektivt, hvis der ikke henvises til disse love.  

 

Spørgsmålet om retshjælp er blevet stillet af flere af talerne. Forældrene eller en person, der 

har forældreansvar, og som er involveret i omsorgssager, har ret til retshjælp, uden at der 

foretages en behovsvurdering eller tages saglige hensyn, og kan dermed få gratis rådgivning 
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fra en advokat, når de lokale myndigheder har ansøgt om udstedelse af påbud om omsorg eller 

et beskyttelsespåbud i nødstilfælde. Denne automatiske ret til retshjælp gælder imidlertid ikke 

for en ansøgning gennem forældrene om tilbagekaldelse af et påbud om omsorg. Forældrene 

har ikke ret til at blive repræsenteret under adoptionsretssagen. Forældrene har ansvar for at 

påvise over for retshjælpsorganisationen, at de opfylder kriterierne. Barnet er imidlertid altid 

repræsenteret som en særskilt part. Julie Haines fra Retfærdighed for Familier arbejder som 

"juridisk rådgiver" for familier, som er involveret i sager om omsorg. Hun er ikke uddannet 

jurist, men hun kan af dommeren få tilladelse til at assistere familier og tale foran en domstol. 

I de fleste sager er hun den eneste juridiske rådgiver for forældrene, som ikke modtager 

retshjælp ved ankesager, medmindre domstolen giver appellanten mulighed for fuld appel (og 

dette er kun tilfældet, såfremt de kan bevise, at deres situation har ændret sig væsentligt, eller 

hvis de kan bevise, at dommeren tog fejl). 

Derudover sætter Florence Bellone og Sir James Munby også spørgsmålstegn ved kvaliteten 

af den retshjælp, som modtages. James Munby har foreslået, at konsulaterne tilbyder deres 

statsborgere en liste over gode familieadvokater, som har fuld forståelse for konsekvenserne 

med hensyn til processen med transnationale udenlandske adoptioner. 

 

Under behandlingen af spørgsmålet om håndtering af sager, der involverer udenlandske 

familier, nævner Sir James Munby først vigtigheden af at overholde bestemmelserne i 

Wienerkonventionen om konsulære forbindelser (1963). Han er af den holdning, at man i 

Det Forenede Kongerige for ofte har undladt at følge bestemmelserne i konventionen, og 

anfører, at der i alle sager, der indeholder et ikke-nationalt element, inklusive men ikke 

begrænset til Europa, skal finde underretning sted af de relevante konsulære myndigheder fra 

begyndelsen, medmindre den udenlandske familie modsætter sig dette. Som et resultat heraf, 

bør udenlandske repræsentanter, der ønsker at være til stede i retten, idet der er tale om et 

konsulært anliggende, få tilladelse hertil, medmindre der er en meget god grund til ikke at 

tillade det. Repræsentanterne fra de lettiske og bulgarske diplomatiske myndigheder i Det 

Forenede Kongerige kunne imidlertid meddele medlemmerne af Europa-Parlamentet, at de 

ofte underrettes for sent i proceduren til at kunne handle effektivt.  

 

Vedrørende overførsel af kompetence så gentog han, at det grundlæggende princip i 

Bruxelles IIa-forordningen, som giver domstolen kompetence, er det sædvanlige opholdssted 

og ikke nationalitet. Således skal domstolene helt fra det tidligste stadie i sager om omsorg 

fastlægge det sædvanlige opholdssted for at afgøre, om den britiske domstol har kompetence 

eller ej. 

Han understreger, at spørgsmålet om overførsel af kompetence i henhold til Bruxelles IIa-

forordningens artikel 15, og om hvorvidt retten i en anden medlemsstat er bedre rustet til at 

behandle en sag, skal overvejes af den britiske domstol helt fra det tidligste stadie i sager om 

omsorg. Ifølge ham gør de engelske dommere langt oftere brug af denne artikel end 

domstolene i andre medlemsstater. Den praktiske konsekvens af overførsel af en sag til en 

udenlandsk myndighed er at forhindre en adoption. 

 

I betragtning af "diarkiet [i familieretlige anliggender] med mange parallelle bestemmelser" 

som følge af kombinationen af Bruxelles- og Haag-systemerne, går han endeligt helt og fuldt 

ind for det generelle princip om løbende revision og ajourføring af begge systemer.  

I tilfælde af sager, der involverer en udenlandsk familie for en engelsk domstol1, fastholder 

                                                 
1 Se også § 5.3 i rapporten "Adoption uden samtykke" (Adoption without consent), Claire Fenton-Glynn, 

Europa-Parlamentet, 2015, s. 36 
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Sir James Munby, at der er brug for nogle kriterier, som socialforsorgen og dommeren skal 

tage særlig hensyn til. Den engelske adoptionslovgivning foreskriver, at dommeren skal tage 

hensyn til en lovbestemt liste over kriterier: barnets alder, barnets baggrund etc., som kaldes 

velfærdstjeklisten. Denne liste stammer fra 1988, da den aktuelle lov om børns velfærd og 

beskyttelse (Children Act) blev vedtaget. Der er blevet foretaget mindre ændringer af den i 

forbindelse med loven om adoption (Adoption Act) (2002), men det grundlæggende materiale 

er ikke længere aktuelt. Ifølge James Munby er dele af listen i tråd med sager omfattende 

udenlandske børn. Med hensyn til dette specifikke punkt henviser han til sin dom, hvor han 

sagde "Det kan ikke understreges nok, at domstolen samt barnets værge og alle andre 

professionelle vidner i en sådan sag skal tage særlige hensyn til de dele af tjeklisten, som 

direkte eller indirekte retter opmærksomhed mod et barns nationale, kulturelle, sproglige, 

etniske og religiøse baggrund. Desuden skal man altid huske på, at disse faktorer taget i 

betragtning, så kræver tjeklisten, at der tages højde for de sandsynlige konsekvenser, som 

dette måtte have for barnet resten af vedkommendes liv, som følge af at vedkommende ikke 

længere er medlem af sin oprindelige familie. Denne sag kræver mere end tom tale. Både 

vidnernes og dommerens tilgang hertil skal være grundig, analytisk og behørigt begrundet, og 

det må aldrig forglemmes, at adoption kun er tilladt som "en sidste udvej", og kun hvis alle 

aspekter vedrørende barnets omstændigheder – inklusive barnets nationale, kulturelle, 

sproglige, etniske og religiøse baggrund – får domstolen til at konkludere, at tvingende 

hensyn til barnets tarv retfærdiggør en adoption."1 

Medlemmerne af Europa-Parlamentet fik også oplyst af de lettiske og bulgarske 

repræsentanter, at det er af grundlæggende betydning at tage højde for forældrenes kulturelle 

forventninger for barnet, når der rejses sager om omsorg (f.eks. ved hvilken alder barnet 

forventes at være modent nok til at være alene hjemme osv.). De insisterer på vigtigheden af 

god kommunikation og gennemsigtighed i forbindelse med planlagte foranstaltninger (f.eks. 

lader det til, at de lokale myndigheder ikke altid er blevet underrettet, når den britiske 

socialforsorg har undersøgt behovet for at rejse sager om omsorg i et fremmed land). 

 

Konklusioner  

 

Som påpeget af Sir James Munby skal det bemærkes, at "der endnu ikke er nogen, der har 

formået at overbevise hverken domstolen i Strasbourg eller Den Europæiske Unions 

Domstol om, at vores nationale adoptionslovgivning er inkompatibel med hverken 

konventionen eller charteret." Ikke desto mindre har antallet af adoptioner uden samtykke i 

Det Forenede Kongerige sammenlignet med andre medlemsstater og de andragender, som er 

blevet fremhævet af andragerne, givet anledning til bekymring.  
 

Selv om delegationsmedlemmerne er enige i, at anbringelse i pleje med henblik på adoption er en 

mere holdbar løsning end en ikke nærmere defineret periode med midlertidig pleje i sager, hvor 

forældremyndigheden i sidste ende skal fratages de biologiske forældre af hensyn til barnets tarv, så 

mener de alligevel, at den optimale løsning som standard må være, at børn kan gøre brug af deres ret 

                                                 
1 § 105 af Re N: [2015] EWCA Civ 1112 Der kan også foretages henvisning til en anden del af samme dom: § 

50. Dommeren, Bellamy, bemærkede en ulykkelig konsekvens (Re J og E, stk. 17): "[…] anbringelsen er ikke et 

godt match kulturelt set, og børnene "lærer og taler derfor kun engelsk med deres nuværende plejere". En af de 

mest bekymrende konsekvenser herved er, at mor og datter ikke er i stand til at føre en samtale, når de har 

kontakt, medmindre det foregår gennem en tolk.” Uanset omstændighederne, der ligger til grund for, at der var 

behov for, at staten greb ind i denne families liv, og uanset hvordan hun er engageret i processen, så er det 

næsten uudholdeligt at forestille sig moderens følelser, når hun ikke er i stand til at tale med sine små børn på sit 

eget sprog."  
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til et familieliv sammen med deres biologiske forældre.  

 

Julie Haines, direktør for Retfærdighed for familier, vurderer, at "hvis andre europæiske 

lande kan træffe andre foranstaltninger for børn, så vil Det Forenede Kongerige også 

kunne gøre det", og Florence Bellone mener, at "den kunstige stabilitet, som disse børn vil 

få gennem familiepleje og adoption især på lang sigt, aldrig vil kunne kompensere for 

nedbrydningen af deres familie gennem en juridisk bombe." 

I de retningslinjer, som det britiske undervisningsministerium udgav i juli 2014 for lokale 

myndigheder, socialrådgivere, forvaltende medarbejdere og advokater for de sociale 

myndigheder for børneanliggender, "At samarbejde med udenlandske myndigheder: Sager om 

beskyttelse af børn og påbud om omsorg", anføres det, at de nationale myndigheder er 

bekendte med problemer forbundet med sager om omsorg, som omhandler udenlandske 

familier.  

I Det Forenede Kongerige er et stort antal dommere og lokale myndigheder involveret i sager 

om omsorg, og nogen af dem har mere føling med dette problem end andre. Sir James Munby 

forbliver dog optimistisk angående mulighederne for en mere omfattende tilgang og mener, at 

man "er ved at komme igennem med budskabet".  

Henstillinger 

Når alle overstående overvejelser tages i betragtning, og i betragtning af at det er barnets tarv, 

der på kort, mellemlang og lang sigt skal fortsætte med at være af største betydning i enhver 

form for omsorgssager, så opfordrer Udvalget for Andragender de ansvarlige myndigheder og 

Kommissionen til at tage følgende anbefalinger til efterretning: 

 

1. Udvalget henleder opmærksomheden på de relevante andragender og minder om 

internationale standarder, navnlig artikel 8 og 20 i FN's konvention om barnets rettigheder, 

hvori det understreges, at regeringerne er forpligtet til at beskytte børns identitet, herunder 

deres familieforhold. 

2. Udvalget ønsker at henlede opmærksomheden på Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstols erklæring i sagen Y mod Det Forenede Kongerige (2012) 55 

EHRR 33, [2012] 2 FLR 332, præmis 134: "Familiebånd må kun kappes under ganske særlige 

omstændigheder, og […] der skal gøres alt for at bevare personlige relationer og, hvis 

hensigtsmæssigt, at "genopbygge" familien. Det er ikke tilstrækkeligt at påvise, at et barn 

ville kunne blive anbragt i et mere fordelagtigt miljø for vedkommendes opvækst. I tilfælde 

hvor opretholdelse af familiebånd imidlertid ville skade barnets helbred og udvikling, har en 

forælder i henhold til artikel 8 ikke ret til at insistere på, at sådanne bånd opretholdes." 

3. Udvalget vil gerne henlede opmærksomheden på retningslinjerne i De Forenede Nationers 

Generalforsamling resolution nr. A/RES/64/142 om alternativ børneforsorg som en vigtig 

reference for politiske beslutningstagere og personer, der beskæftiger sig med 

forældremyndighedssager. 

4. Der bør tages højde for børns ret til at blive hørt i civile retssager, der berører dem, således 

som dette er fastsat i konventionen om barnets rettigheder. 

5. De nationale familiedomstole bør foretage en systematisk gennemførelse af 

bestemmelserne i Wienerkonventionen af 1963 om konsulære forbindelser samt af artikel 15 

og 55 i forordning (EF) nr. 2201/2003 (Bruxelles IIa) på det tidligst mulige stadie af sagerne 
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om omsorg og sikre, at ambassaderne og de konsulære repræsentationer underrettes rettidigt 

om sager, der omhandler deres statsborgere, hvilket vil muliggøre en overførsel af sagerne til 

andre medlemsstaters domstole. Der bør gives specifikke detaljerede retningslinjer for at opnå 

en mere effektiv gennemførelse af disse bestemmelser. 

6. Opfordrer medlemsstaternes relevante myndigheder, der sender socialrådgivere til en anden 

medlemsstat inden for rammerne af en adoptionsundersøgelse, til behørigt at underrette de 

lokale myndigheder i den pågældende medlemsstat.  

7. Medlemmerne er af den opfattelse, at det langt fra er ideelt at anbringe børn i uvisse 

situationer, hvor de risikerer lange ophold i plejefamiliecentre eller opholder sig på skift i 

flere plejefamilier, og at dette kan skade barnets udvikling. 

8. Udvalget noterer sig det store antal adoptioner uden forældrenes samtykke i Det Forenede 

Kongerige, og minder om, at proceduren skal betragtes som en undtagelse. Medlemmerne 

advarer om, at der er risiko for ulige behandling i sager om omsorg i betragtning af 

forskellene i ekspertise og praksis hos de relevante sociale myndigheder og forskellige lokale 

myndigheder i landet.  

9. Udvalget understreger, at et alarmerende stort antal adoptioner i Det Forenede Kongerige i 

2014 var adoptioner uden forældresamtykke. Det understreger, at adoption uden 

forældresamtykke kun skal besluttes som en sidste udvej, at børnenes interesser skal vurderes 

individuelt, og at barnets ret til at blive hørt skal respekteres. 

10. Anmoder Kommissionen om at gennemføre yderligere undersøgelser af de psykologiske 

konsekvenser af adoption på børn i forhold til situationer, hvor de forbliver hos de biologiske 

forældre, for således korrekt at vurdere de samfundsmæssige virkninger af adoptioner i 

samfundet på kort, mellemlangt og langt sigt, og navnlig på de berørte børn.  

11. Der bør dedikeres flere ressourcer, mere opmærksomhed og egnede politikker til 

forebyggelse af sager om omsorg gennem overvågning og procedurer for tidlig advarsel samt 

tilrådighedsstillelse af støtte til familier. Med henblik på dette bør der afsættes målrettede 

ressourcer for at skabe de nødvendige forhold for et stabilt familieliv i udsatte områder og i 

samfund præget af lave indtægter, få ressourcer og øget risiko for social udstødelse. 

12. Støttestrukturer for familierne bør forbedres. Kommissionen kunne derfor medfinansiere 

NGO'er, der yder bistand til EU-borgere, som bor med deres familie i en anden medlemsstat 

og har behov for ekstra hjælp i deres kontakt til børneforsorgen og de lokale myndigheder. 

13. Myndighederne bør sikre, at kvaliteten af socialforsorgen ikke lider skade som følge af 

budgetnedskæringer, som er et resultat af spareforanstaltninger (for eksempel kan en stigning 

i det forventede gennemsnitlige antal sager, som hver socialrådgiver skal behandle, have en 

negativ indvirkning, så der ikke foretages en ordentlig vurdering af de individuelle sager), og 

de bør sikre, at afgørelser om sager, der involverer forældremyndighed, ikke er underlagt 

unødigt retligt og politisk pres, ligesom de ikke må være påvirket af økonomiske interesser fra 

nogen private parter som f.eks. adoptionsbureauer. 

14. Medlemmerne mener, at når socialrådgiverne skal behandle flere sager, får enkeltsager en 

mindre grundig behandling. og sammen med tidsmæssige begrænsninger og det forhold, at 

socialrådgiverne kan pådrage sig et strafferetligt ansvar, hvis det konstateres, at de forsømmer 
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børnene ved at lade dem blive hos deres biologiske forældre, kan det være en afgørende faktor 

for iværksættelsen af en adoptionsprocedure. 

15. Socialrådgivere og andre offentlige embedsmænd i hele landet, der er involveret i sager 

om forældremyndighed, samt de pågældende advokater, bør modtage tilstrækkelige 

ressourcer og mere undervisning specifikt om adoption uden forældrenes samtykke for at 

sikre ensartet anvendelse af kriterierne og ensartede fremgangsmåder, og særligt når det 

berører familier uden for Det Forenede Kongerige. 

16. Udvalget ønsker at henlede opmærksomheden på den øgede risiko for subjektive 

tolkninger af årsagerne til afgørelsen om adoption uden forældrenes samtykke, som kunne 

forekomme, hvis loven om menneskerettigheder af 1998 blev ophævet. 

Menneskerettighedskonventionen (dvs. børns ret til en fair behandling og retten til respekt for 

familielivet) ville ikke længere ligge til grund for beslutningsprocessen ved domstolene og de 

lokale myndigheder. 

17. Der bør gives støtte til flere omfattende gratis retshjælpsordninger, hvor der sikres 

uafhængig juridisk rådgivning og repræsentation under hele sagens forløb med henblik på at 

forhindre enhver form for socioøkonomisk forskelsbehandling. Udvalget opfordrer 

medlemsstaterne til at sikre overholdelsen af alle rettigheder for familiemedlemmer, der er 

involveret i sagen, og som er statsborgere i en anden medlemsstat, herunder juridisk bistand, 

involvering af advokater og familierettighedsgrupper, en tolk samt behørig og rettidig 

information om høringerne og alle relevante dokumenter på deres modersmål.  

18. Udvalget mener, at det er af grundlæggende betydning, at forældrene på ethvert tidspunkt 

og på ethvert trin i proceduren forstår, hvad der er på spil. Dette indebærer, at de rettidigt skal 

underrettes, hvis de sociale myndigheder agter at indlede en adoptionsprocedure. De bør ikke 

underskrive noget dokument uden at forstå følgerne heraf, og særligt ikke når det drejer sig 

om at give samtykke til adoption.  

19. De nationale myndigheder og velgørende organisationer, der er involveret i sager om 

omsorg, bør sikre, at forældre er bedre informeret helt fra sagens begyndelse med 

tilstrækkelig støtte til forældre med læsebesvær, herunder sikring af, at de alle modtager 

forklaringer vedrørende alle de retlige procedurer, som de vil komme til at stå over for, de 

afgørelser, som kan blive truffet angående barnet, og konsekvenserne af disse afgørelser, især 

i sager relateret til afsnit 20 i loven om børns velfærd og beskyttelse (Children Act) af 1989.  

20. I tilfælde af at forældrenes førstesprog ikke er engelsk, skal det sikres, at de modtager alle 

nødvendige oplysninger om de afgørelser, der skal træffes, samt om konsekvenserne heraf på 

deres eget sprog eller på et sprog, som de behersker fuldstændigt. Som et første trin mod dette 

mål bør den telefoniske hjælpetjeneste tilbydes på flere sprog, når det er muligt.  

21. Hvad angår afsnit 20, skal der indføres passende foranstaltninger for at forhindre, at denne 

planlagte midlertidige foranstaltning truffet frivilligt af de biologiske forældre med henblik på 

at skabe de betingelser, der kan give dem en ny chance, og altså med henblik på at barnet skal 

komme hjem senere under bedre familiemæssige forhold, ikke misbruges og ender med 

uigenkaldeligt at bryde familiens enhed ved at blive til en udløsende faktor for uønsket 

adoption uden samtykke. 

22. Medlemmerne mener, at i situationer med anbringelse i familiepleje og endnu mere i 
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afsnit 20-sager bør forældrene have ret til et minimum af kontakt med barnet, hvilket også vil 

styrke barnet selvværd, da forældrene derved viser, at de ikke har forladt barnet, men derimod 

kæmper for at få det tilbage. 

23. Udvalget opfordrer medlemsstaterne til at forbedre kvaliteten af mødet mellem forældrene 

og deres børn og gøre en indsats for at sikre, at alle berørte personer i fuldt omfang forstår de 

igangværende forhandlinger og forældrenes besøg. 

24. Tidsperspektivet i forbindelse med omsorgssager (på nuværende tidspunkt maks. 26 uger) 

bør betragtes som et minimum for, at alle sager kan behandles korrekt, og for at sikre, at både 

barnets forældre og andre pårørende gives tilstrækkelig tid til at fremsætte forslag (for 

eksempel om, hvem der kunne blive barnets plejer), eller eventuelt påkrævede ændringer, der 

f.eks. giver dem mulighed for rettidigt at foreslå at blive plejer for barnet, inden adoptionen 

erklæres for endelig. Udvalget er af den opfattelse, at da adoptionssager har en vis karakter af 

uigenkaldelighed, fører den nuværende tidsfrist til forhastede beslutninger og begrænser de 

reelle muligheder, såsom en midlertidig eller permanent anbringelse inden for den udvidede 

familie.  

25. Udvalget opfordrer medlemsstaterne til at give ofre for vold i hjemmet, alkohol- eller 

stofmisbrug, hvis børn der er blevet fjernet, en rimelig chance for at komme helt på fode, før 

domstolen træffer en endelig afgørelse om adoption. 

26. De myndigheder, der er involveret i pleje bør sikre, at forældre, som er ofre for vold i 

hjemmet, hvad enten det er sket som barn eller som voksen, modtager støtte. Under ingen 

omstændigheder bør ofre for vold i hjemmet automatisk blive betragtet som værende i særlig 

fare for at påføre deres egne børn emotionel skade fremover. Enhver form for reviktimisering 

bestående i permanent at fratage dem forældremyndigheden bør undgås, navnlig når der er 

tale om kvinder, der har været udsat for vold. 

27. Socialforsorgen bør sikre forudgående udvælgelse af potentielle plejefamilier med samme 

kulturelle baggrund som det barn, der skal anbringes i pleje, og foretrække sådanne 

plejefamilier af hensyn til barnet tarv, da det bør være i stand til at kommunikere 

regelmæssigt på sit modersmål. De biologiske forældre bør garanteres passende samkvemsret, 

og enhver hindring for, at de biologiske forældre kan udøve deres ret til samkvem med barnet 

med tilstrækkelig hyppighed og på deres fælles sprog, skal fjernes. 

28. Løsninger, som gør det muligt for søskende at forblive sammen, bør prioriteres, men hvis 

en sådan løsning ikke er mulig, bør enhver tænkelig foranstaltning træffes for at undgå 

fuldstændig separation af søskende. 

29. Der bør også udføres kontrol og evaluering af pleje- eller adoptionsfamilier af 

socialforsorgen, og ikke blot før børnene ankommer, idet også deres integration i det nye 

miljø efterfølgende bør vurderes. 

30. Udvalget ønsker at fremme anvendelsen af de retningslinjer, Kommissionen har 

udarbejdet vedrørende koordinering og samarbejde i integrerede systemer til beskyttelse af 

børn1, som skal tages i betragtning af alle involverede tjenestegrene under hvert trin i 

                                                 
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
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omsorgssagerne. 

31. Der bør indsamles relevante statistiske oplysninger for at få et større overblik over forhold 

relateret ikke kun til adoptioner uden samtykke og binationale sager, men også til 

familieretlige anliggender generelt, herunder en opdeling på indtægtsniveauer, og efter 

hvorvidt sagerne er af tværnational karakter, så der kan dannes et bedre samlet overblik over 

situationen og tendenserne, og så der kan foretages sammenligninger mellem EU-

medlemsstaterne. 

 


