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Hvorfor barnebortføring?  
I slutten av april 2010 kom en fortvilet Sabine Engl til Norge. Hun var på desperat leting etter sin sju 
år gamle sønn. Etter at hun overlot gutten til faren i skoleferien, ble han borte. Nå var det gått et 
halvt år siden hun hadde sett eller hørt noe fra ham eller faren hans. Et bilde skaffet til veie fra en 
privatetterforsker som angivelig viste eksmannen og sønnen på Tøyen i Oslo, hadde ført henne hit. 
Tysk politi var ikke kommet noen vei. Norsk politi ville ikke se på saken uten en formell henvendelse 
fra Tyskland. Engl var desperat. Hun ville gjøre alt for å få finne ut hvor sønnen var.  

Saken inspirerte oss til å se nærmere på internasjonal barnebortføring. * 

Selv om få ting er verre for foreldre enn å miste barna sine, fant vi at barnebortføring har lav 
strafferamme. I de fleste tilfeller risikerer ikke bortfører straff i det hele tatt. Vi opplevde at sakene 
ansees å tilhøre privatsfæren og ble prioritert deretter. Mange foreldre fortalte blant annet at det 
lokale politiet hadde nektet dem å levere anmeldelse.  

Siden dette er grenseløs kriminalitet, er sakene også vanskelige. Ofte rammes ofrene av 
saktearbeidende byråkrati, manglende internasjonale avtaler eller mangelfull oppfølging av de 
avtalene man har.   

En av våre viktigste avsløringer i arbeidet med artikkelserien om barnebortføring, var hvor lite 
kontroll norske myndigheter har med barna som er bortført.   

Det burde være unødvendig å påpeke at norske myndigheter må ta ansvar for norske barn som er 
bortført.  Likevel fant vi at dette ikke alltid er tilfellet. Over 20 barn har status ”ukjent” i den offisielle 
statistikken fra justis- og utenriksdepartementet.  Dette er barn ingen har kontroll på. Man vet ikke 
hvor de er eller hva som er skjedd med dem. Ingenting gjøres heller for å finne ut hvordan de har det.  

 

 

* Barnebortføring 

En typisk barnebortføring er når et barn ulovlig tas ut av landet av en av foreldrene, i strid med foreldreansvaret 
til gjenværende forelder. Et barn kan også bli ulovlig tilbakeholdt etter et lovlig opphold i utlandet (f eks et 
ferieopphold eller samvær). Reglene for barnebortføring og tilbakeholdelse er de samme, og begrepet 
”barnebortføring” omfatter begge forhold.  

(Fra Barnebortføring.no, portal utarbeidet av Justis- og politidepartementet og Utenriksdepartementet)  
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Metode 
Arbeidet med artikkelserien om barnebortføring startet i mai 2010. Serien var tenkt som en 
sommersatsning for Dagbladet, og vi arbeidet med den i to måneder før den første saken ble 
publisert.  

I disse månedene jobbet vi systematisk opp mot alle aktørene vi visste jobbet med eller var engasjert 
i barnebortføring. Samtaler med godt over hundre forskjellige personer ligger bak serien som til slutt 
ble publisert.  

Ganske tidlig i arbeidet hadde vi et møte med Kripos. De ga oss et oppdatert tall på antallet barn som 
var savnet som følge av barneborføring. Et tidlig mål for oss ble å kartlegge disse for å finne ut hvem 
de er, hvor de er og hvordan de har det.  

Av uforståelige grunner nektet Kripos å oppgi hvilke politidistrikt bortføringssakene tilhørte. Vi måtte 
derfor selv kontakte alle landets 27 politidistrikt for å høre om de hadde saker der barn var savnet 
etter barnebortføring.  Dette avslørte hvor dårlig oversikt politiet hadde over barn som var savnet, 
noe vi kommer nærmere inn på senere i rapporten.  

For å skaffe oss oversikt over de pågående barnebortføringssakene snakket vi med de 30 advokatene 
som Justis- og Utenriksdepartementet har listet som eksperter på barnebortføring.  Av samme grunn 
søkte vi også i Offentlig elektronisk postjournal (OEP) og kontaktet advokatene som var navngitt. Via 
advokatene kom vi i kontakt med berørte foreldre. 

Vi har også hatt gjentatte samtaler med ansatte i Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, 
interesseorganisasjoner og flere privatetterforskere som tjener gode penger på foreldres desperate 
kamp for å se sine barn.  

Alle aktørene har hatt sine mer eller mindre åpenbare agendaer. I tillegg til å snakke med et stort 
antall kilder, har vi forsøkt å vise sakskomplekset fra forskjellige sider for å balansere dette.  

For å konkretisere metodearbeidet, knytter vi det i de neste avsnittene opp til enkeltsaker.  

 

Gjennomgang av arbeidet 
� 6. juli skrev vi om bortførte Maria som tryglet om hjelp fra ambassaden i Algerie som 14-åring. 
Først fire år etter fikk UD henne hjem.   

http://www.dagbladet.no/2010/07/06/nyheter/innenriks/banebortforing/12394948/ 

Gjennom samtalene med barnebortføringsadvokatene, fant vi ”Maria”.  Som 14-åring ble hun 
overlatt til seg selv i et fremmed land. Norske myndigheter var godt kjent med at hun ikke hadde det 
bra, likevel måtte hun bli en voksen før hun kunne hjelpes.    
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Da UDs ambassade skulle forklare hva som hadde skjedd i Maria-saken, sa de blant annet at det 
hadde vært mye terroraksjoner da de holdt på å etablere den norske ambassaden, og at de sånn sett 
hadde hatt mye å henge fingrene i. 

 

� 7. juli skrev vi at 29 barn er bortført fra Norge akkurat nå.  

http://www.dagbladet.no/2010/07/07/nyheter/innenriks/barnebortforing/12442413/ 

Disse tallene fikk vi fra Kripos etter å ha hatt møter med dem og etter gjentatte telefonsamtaler hvor 
vi forklarte hva tallene skulle brukes til. Kripos nektet imidlertid å oppgi hvilke politidistrikt de 29 
barna var bortført fra. Vi måtte derfor kontakte alle landets politidistrikter for å få informasjon om 
hver enkelt sak, noe vi kommer tilbake til seinere i rapporten.   

 
� 8. juli skrev vi hvordan privatetterforskere får norske barn hjem fra utlandet ved hjelp av 
marinejegere, ministermiddager og håndpenger.  
 

http://www.dagbladet.no/2010/07/08/nyheter/innenriks/barnebortforing/12459446/ 

Flere møter og samtaler med ulike privatetterforskere førte til denne saken. Vi ble også kontaktet av 
en av privatetterforskerne da vi hadde begynt å publisere sakene om bortførte barn. 
Privatetterforskerne har åpenbart stor interesse av å få formidlet hvilke tjenester de tilbyr.  

 Vi valgte å skrive denne saken fordi vi ville vise fram det spesielle markedet som er vokst fram av 
foreldres desperasjon når storsamfunnet ikke kan hjelpe dem med å få tilbake barn som er ulovlig 
bortført. Samtidig ønsket vi å vise hva foreldrene risikerer å være med på ved å ty til slike løsninger.  

I tillegg til åpenbar korrupsjon innrømmer minst en av etterforskerne hvor traumatisk det kan være 
for barn å bli kidnappet igjen.  

 

��������	�
�����	��������������
����������������������	lbake til Norge etter å ha vært bortført i 
morens hjemland i sju måneder.  

http://www.dagbladet.no/2010/07/08/nyheter/innenriks/utenriks/barnebortforing/12458514/ 

Hans far er en av dem som har valgt å benytte seg av privatetterforskernes tjenester. Vi skrev om 
farens kamp for å få sønnen tilbake, og utfordringene for norske myndigheter og foreldre når barn 
bortføres til land utenfor Haag-konvensjonen. Vi kom i kontakt med Ørjans far gjennom gjentatte 
samtaler med de 30 advokatene som Justisdepartementet har oppført som eksperter på 
barnebortføringssaker.  

 

� 9. juli avslørte vi at norske myndigheter mangler kontroll på bortførte barn.  

http://www.dagbladet.no/2010/07/09/nyheter/innenriks/barnebortforing/12481706/ 
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Ettersom Kripos nektet å opplyse hvilke politidistrikt de 29 barna var bortført fra, ringte vi til samtlige 
politidistrikt for å høre hvor mange barn som var bortført fra dette distriktet. Flere politidistrikt stilte 
seg helt uforstående til forespørselen fra Dagbladet og mente slike opplysninger kunne identifisere 
de bortførte barna. Etter gjentatte forsikringer om anonymitet, fikk vi vite følgende: Totalt fem av 
landets politidistrikt oppgav at de hadde savnetmeldinger på omkring 10 barn som man antok var 
utsatt for barnebortføring. Ifølge Kripos var 29 barn savnet etter barnebortføring.  

Altså manglet det 19 barn som ingen av politidistriktene kunne gjøre rede for. 

Over en måned etter at vi først ba om detaljerte opplysninger om barnebortføringer, gikk Kripos med 
på å oppgi hvilke politidistrikt som har de ulike sakene. Vi tok derfor en ny ringerunde til 
politidistriktene for å konfrontere dem med Kripos sine tall som i de aller fleste tilfellene ikke stemte 
overens med tallene politidistriktene hadde oppgitt til oss.   

En ny ringerunde til politidistriktene avslørte følgende:  

Flere av distriktene benekter at de har sakene Kripos mener at de jobber med. Enkelte av 
politidistriktene opplyser overfor Dagbladet at de hadde glemt å fjerne det bortførte barnet på listen 
over aktive saker. Derfor står barnet som fortsatt savnet i systemet til Kripos.  
 
I den andre ringerunden fant enkelte politidistrikt likevel ut at de hadde aktive barnebortføringssaker 
- etter først å ha opplyst at de ikke hadde noen. I enkelte distrikt hadde nye barnebortføringssaker 
dukket opp som Kripos ikke har i sine systemer. 

Og ikke nok med det: 

Justisdepartementet og Utenriksdepartementet fører statistikk på alle barnebortføringssaker der de 
er involvert. Men enkelte barn virker det som ingen har kontroll på.  
 
25 av barna i statistikken er oppført med status ukjent. Det vil si at man ikke vet om barnet har 
kommet tilbake til Norge eller ikke. I sakene med status "ukjent" vet man ikke hva som har skjedd 
videre i saken, får Dagbladet opplyst fra Justisdepartementet. 
 
De 25 barna er alle blitt utsatt for barnebortføring til land som ikke har en konvensjonsforpliktelse 
overfor Norge. Dette gjelder land som Russland, Filippinene, Irak, Pakistan og Mauritius. Men hvem 
skal ha oversikten over disse bortførte barna hvis verken Kripos, politidistriktene, 
Justisdepartementet eller Utenriksdepartementet har det, spør vi. 

Samme dag skrev vi om brødrene Timothy og Joachim som forsvant fra Norge i 2005. Det året var 
kun ett barn registrert som bortført fra Norge. Vi spør om brødrene er glemt av Kripos: 

http://www.dagbladet.no/2010/07/09/nyheter/innenriks/barnebortforing/12474817/ 

Kripos gikk igjennom hele sin statistikk for i finne ut hva som hadde skjedd. En tastefeil skal være 
årsaken til at en av guttene ikke var å finne i statistikken som Dagbladet fikk tilsendt fra Kripos. I 
samme sak opplyser Kripos at de ikke har ansvaret for bortførte barn. 

http://www.dagbladet.no/2010/07/09/nyheter/innenriks/barnebortforing/12495441/ 
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� 10. juli skrev vi at du kan bortføre barnet ditt uten å bli straffet. 

http://www.dagbladet.no/2010/07/10/nyheter/innenriks/barnebortforing/12492177/ 

Bare såkalte helgemammaer og helgepappaer kan få fengselsstraff for barnebortføring slik loven er i 
dag. Dersom du har hovedomsorgen for barnet ditt, eller er gift med barnets andre forelder, kan du 
bortføre barnet ditt uten å bli straffet.  

På Justisdepartementet stod det at man kan straffes for barnebortføring med inntil tre år. Vi hadde 
fått tips om at dette ikke gjaldt under alle barnebortføringer. Etter lange runder med fagavdelingen 
på Justisdepartementet, fikk vi greie på at det kun er såkalte helgemammaer og helgepappaer som 
kan straffes etter dagens lover. Justisdepartementets nettsider er blitt oppdatert etter at Dagbladet 
tok kontakt. 

 

���������	�
�����	�������������	�
���������
�������	��
���

���������������!����
�
stilte spørsmål om barnebortføring.  

Vi skrev også at justisministeren ikke kunne svare på spørsmål om saken fordi han var så utilgjengelig 
at hans medarbeidere ikke kunne kontakte ham for å fremlegge saken. Samtidig ringte Storberget til 
en annen reporter i redaksjonen for å kommentere en annen sak. Denne saken ble heftig debattert i 
sosiale medier. 

http://www.dagbladet.no/2010/07/12/nyheter/innenriks/barnebortforing/12506222/ 

 

���#� juli skrev vi om den kraftige økningen i antall bortførte barn. Like mange barn var bortført fra 
Norge i første halvår i år som i hele 2009. 

http://www.dagbladet.no/2010/07/14/nyheter/innenriks/barnebortforing/12541816/ 

29 barn ble bortført fra Norge i årets seks første måneder. 30 barn ble bortført fra Norge i hele 2009. 
Disse tallene fikk vi eksklusivt fra Justisdepartementet og kunne, som eneste mediet, presentere dem 
før de ble lagt ut på Justisdepartementets nettsider. Årsaken til dette var at vi hadde jobbet tett med 
Justisdepartementet angående disse sakene over lengre tid.  

 

� 14.juli skrev vi at Justisdepartementet ønsker strengere straffer for barnebortføring. 

http://www.dagbladet.no/2010/07/14/nyheter/innenriks/barnebortforing/12557139/ 

Dager etter at Dagbladet skrev at du kan bortføre barnet ditt uten å bli straffet, opplyser 
Justisdepartementet at de vil levere et nytt lovforslag på høring etter sommerferien. Nå vil de at alle 
som bortfører sine barn til utlandet skal kunne straffes med fengsel for dette. De vil ha slutt på at det 
kun er helgemammaer og helgepappaer som kan straffes med fengsel for barnebortføring.  
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��#� juli skrev vi at foreldre nektes å anmelde barnebortføringer.  

Justisdepartementet har fått inn en rekke klager fra foreldre som ønsker å anmelde 
barnebortføringer, men der politiet nekter å ta imot anmeldelsene. Helt uakseptabelt, mener 
justisdepartementet. 

http://www.dagbladet.no/2010/07/14/nyheter/innenriks/barnebortforing/12539770/ 

 

� 15. juli skrev vi at opposisjonen slakter regjeringens håndtering av barnebortføringssaker. 

http://www.dagbladet.no/2010/07/15/nyheter/innenriks/barnebortforing/12559521/ 

Både Høyre og Frp mener regjeringen svikter de bortførte barna. Stortingsrepresentant og medlem 
av familie- og kulturkomiteen, Linda Hofstad Helleland (H), krever at Knut Storberget umiddelbart 
rydder opp kaoset i forbindelse med at Kripos og politidistriktenes statistikk over bortførte barn ikke 
henger i hop. Storberget nekter fortsatt å kommentere sakene personlig. Stortingsrepresentant og 
medlem av Justiskomiteen, Hans Frode Asmyhr (Frp), mener at regjeringen gjentatte ganger har 
kommet med løfter for å bedre situasjonen for bortførte barn, men at ingenting er blitt gjort. 

 

� 15. juli skrev vi at norske myndigheter gir pengestøtte til barnebortførere. 

http://www.dagbladet.no/2010/07/15/nyheter/innenriks/barnebortforing/12570623/ 

Vi gravde videre i emnet og fant ut at barnebortførere får pengestøtte fra den norske stat under 
barnebortføringer. Det dreier seg om barnetrygd, barnebidrag og øvrige statlige barnebidrag. Vi 
konfronterte barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken med dette, og han bekrefter at denne 
pengestøtten er et problem som han vil ha en slutt på. Han opplyser at bortførere kan leve godt på 
norske midler. Spesielt i de tilfeller der barn tas med til land med langt lavere levekostnader enn i 
Norge. 

 

����� ���	�
�����	����$���	������
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&��������	�'���� 

http://www.dagbladet.no/2010/07/28/nyheter/innenriks/utenriks/barnebortforing/12710140/ 

Ti måneder har gått siden norske Camilla (25) fikk si god natt til sønnen sin. Dagbladet ble med henne 
på den 3000 kilometer lange veien til Portugal for å få se gutten igjen. Martin (2) holdes tilbake i 
Portugal mot Camillas vilje. Guttens far nekter henne å ta gutten med til Norge. Han nekter å skrive 
under på guttens pass. Det er ingenting norske myndigheter kan gjøre. Camilla må vente til 
barnefordelingssaken avgjøres av portugisisk rett. 

 

���(�����	�
�����	����)��	������*���������
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http://www.dagbladet.no/2010/07/29/nyheter/innenriks/utenriks/barnebortforing/12751345/ 
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Ettersom barnefordelingssaken først skal opp i portugisisk rett, kan Camilla bli nektet å fremme 
saken i norsk rett etter en avgjørelse i Portugal. Camilla fortviler ettersom guttens far har familien 
som vitner i Portugal, mens hun ikke kjenner noen i landet. 

Konsekvenser av arbeidet  
Etter at Dagbladet skrev at du kan bortføre barnet ditt uten å bli straffet, varslet Justisdepartementet 
at de ville sende ut et lovforslag der det foreslås at alle foreldre skal kunne straffes for bortføring til 
utlandet.  

Vi skal være forsiktig med å påstå at forslaget var en direkte konsekvens av artikkelserien, men 
tidspunktet Justisdepartementet offentliggjorde forslaget på var påfallende.  Vi er overbevist om at 
artikkelserien har spilt en rolle her.  Høringsfristen for forslaget går ut 31. januar i år. 

Vi vet også at temaene som ble belyst i serien om barnebortføring, ble tatt opp på et møte mellom 
Justisdepartementet, Politidirektoratet, Utenriksdepartementet og Kripos etter sommerferien i fjor.   

Serien engasjerte også flere politiske partier til debatt om barn som bortføres av sine nærmeste.  

Oversikt over samlet publisering  
Artikkelserien ble publisert i Dagbladet og på Dagbladet.no.  

� 6. juli  

I PAPIR  

”Norske Maria (10) holdt fanget i åtte år” (Tittel forside, vedlegg side 1)  

 ”Her sitter en lykkelig Maria (10) sammen med mamma. Dagen etter ble hun kidnappet. Til Algerie. ” 
(Tittel hovedsak, vedlegg side 2 -3)  

Tryglet om hjelp som 14-åring. Fire år etter får UD henne hjem. (Tittel undersak, vedlegg side 4)  

PÅ NETT 

”Slik klarte Maria (18) å rømme” (Vedlegg side 5-8)  

”Tryglet om hjelp som 14-åring. Fire år etter får UD henne hjem.”   (Vedlegg side 9-12)  

 ��+�����	� 

I PAPIR  

”29 barn savnet etter bortføring ” (Tittel hovedsak, vedlegg side 13-14) 

”Bortførte Maria nektes fri rettshjelp” (Tittel undersak, vedlegg side 15)  
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PÅ NETT 
” Bortført av sine nærmeste” (Vedlegg side 16-18) 

” Bortførte Maria nektes fri rettshjelp” (Vedlegg side 19-21)  

 

� 8. juli:  

I PAPIR 

”Bruker fete middager, håndpenger og topptrente marinejegere ”(Tittel hovedsak, vedlegg side 20-
21)  

”I forrige uke kom Ørjan (2) tilbake til Norge etter å ha blitt bortført til Asia" (Tittel undersak, vedlegg 
side 21) 

PÅ NETT 

”Slik henter han bortførte barn hjem”  (Vedlegg side 21-24)  

”I forrige uke kom Ørjan (2) tilbake til Norge etter å ha blitt bortført til Asia” (Vedlegg side 25-27)  

 

� 9. juli  

I PAPIR 

”Norske myndigheter mangler kontroll” (Tittel hovedsak, vedlegg side 28-29)  

”Er Timothy (6) og Joachim (4) glemt av Kripos?” (Tittel undersak, vedlegg side 28-29) 

PÅ NETT 

 ”Norske myndigheter mangler kontroll på bortførte barn” (Vedlegg side 30-32)  

”Er Timothy (6) og Joachim (4) glemt av Kripos?” (Vedlegg side 33-36))  

” Kripos: - Vi har ikke ansvar for bortførte barn” (Vedlegg side 37-39)  

� 10. juli:  

I PAPIR  

”Du kan bortføre egne barn uten å bli straffet” (Hovedsak, vedlegg side 40)  

”Tastefeil førte til tallkaos hos Kripos” (Undersak, vedlegg side 40)  

På NETT 

”Du kan bortføre egne barn uten å bli straffet”  (Vedlegg side 41-43)  

”- Timothy (6) og Joachim (4) burde kommet hjem for lengst” (Vedlegg side 44-47)  
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������juli:  

PÅ NETT  

”- Slår du fortsatt mannen din?” (Vedlegg side 48-51) 

���#� juli:  

I PAPIR 

”Sterk økning i antall bortføringer” (Vedlegg side 52)  

PÅ NETT 

”47 barn bortført til og fra Norge i år” (Vedlegg side 53-55)  

” Foreldre blir nektet å anmelde barnebortføringer” (Vedlegg side56-59)  

” Vil ha strengere straffer for barnebortføring” (Vedlegg side 60-63) 

  

� 15. juli  

I PAPIR  

”Slakter regjeringens håndtering” (Vedlegg side 64)  

PÅ NETT 

”Slakter regjeringens håndtering av barnebortføring”  (Vedlegg side 65-68)  

”Barnebortførere lever godt på pengestøtte fra Norge” (Vedlegg side 69-72) 

”- Regjeringen tar på seg æren for Frp-forslag om bortføring” (Vedlegg side 73-76) 

����� juli 

I PAPIR 

”Han stjal min sønn” (Forsidetittel, vedlegg side 77) 

”Gjenforeningen”  (Hovedsaken, vedlegg side 78-81) 

PÅ NETT 

” Martin (2) får ikke lov til å besøke mamma i Norge” (Vedlegg side 82-85) 

��29. jul 

I PAPIR 

”Kan nektes norsk rettssak” (Vedlegg side 86) 
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PÅ NETT 

”Camilla (25) kan nektes norsk rettssak” (87-90) 
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Slik klarte Maria (18) å rømme
DAGEN FØR HUN BLE BORTE: Maria, mamma og stefaren fotografert i mai 2000. Dagen etter tok Marias far henne med på det som skulle bli et åtte år langt 
opphold i Algerie. Foto: Privat.

Norske Maria forteller hvordan hun ble holdt fanget av sin 
fars familie i Algerie i åtte år, før hun klarte å rømme 
tilbake til Norge.

Siril K. Herseth

PÅ VESTLANDET

Arnhild Aass Kristiansen

06.07.2010, kl. 18:02 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

(Dagbladet): • Tips Dagbladet 
dersom du har opplevd eller 
kjenner noen som har opplevd 
barnebortføring. Kontakt oss på 
mail skh@dagbladet.no eller 
telefon 24001000.

Maria som har norsk mor og far fra 
Algerie, bodde på Vestlandet fram til 
hun fylte 10 år. Men så ble alt snudd 
på hode.

Da faren sa han ville ta henne med på 
en liten ferietur i slutten av mai 2000, 
skulle det ta åtte år før hun fikk se sin 
mor igjen.

- Fra jeg var 10 år til dagen etter at 
jeg fylte 18 år, levde jeg som slave 
i fangenskap hos min fars familie i 
Algerie, forteller Maria.

Pappa døde av overdose
- Pappa sa jeg måtte bli i Algerie lenge, og at jeg ikke fikk 
snakke med mamma. Etter rundt et år der nede, dro han 
tilbake til Norge og forlot meg hos slektninger. I Norge døde 
han av en overdose og kom tilbake til Algerie i en kiste, 
forteller Maria.

Hun flyttet inn hos besteforeldrene hvor hun forteller at hun 
raskt fikk ansvar for å gjøre alt husarbeidet i familiens 
generasjonsbolig, i tillegg til å passe familiens mindre barn. 

annonse

TUNG TID: For to år siden kom Maria tilbake til Norge. 

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

-

Nyheter
mest lest siste 24 timer
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- Etterhvert tvang de meg også til å lage all maten til hele 
familien. Jeg fikk ikke gå utenfor døren, være med venner eller 
se på TV. Hvis de andre skulle ut og spise, måtte jeg bli igjen 
hjemme, forteller Maria.

- De slo meg
Hun måtte begynne på arabisk skole, men slet fordi hun ikke 
kunne språket og fordi hun også har lese- og skrivevansker.

- Jeg fikk ingen ekstra hjelp, og de andre barna mobbet 
meg. Hjemme slo de meg fordi karakterene mine ikke var 
gode nok, forteller Maria.

Moren hennes klarte etterhvert å spore opp telefonnummeret 
til hennes besteforeldre i Algerie, og fikk snakket med Maria de 
få gangene besteforeldrene tillot dem å ha kontakt.

- Hun gråt i telefonen og fortalte at de slo henne. Alt hun 
ville var å komme hjem igjen til Norge. Jeg ville krype 
igjenom telefonen og trøste henne. Det var grusomt, 
forteller Marias mor.

Hun kontaktet politi, Utenriksdepartementet, politikere og egne 
behandlere i et fortvilt forsøk på å få Maria tilbake. Men Norge 
har ingen utleveringsavtale med Algerie, derfor ble det 
vanskelig. Sammen måtte Maria og moren pønske ut hvordan 
jenta skulle komme seg til Norge. 

Snek seg til ambassaden
Som 14-åring våget Maria å sike seg ut av huset, og bort til 
den danske ambassaden sentralt i hovedstaden i Algerie. 

- Der fortalte jeg at jeg var norsk statsborger og trengte 
hjelp til å komme meg hjem til mor i Norge. Men de ba 
meg kontakte den nærmeste norske ambassaden som lå 
i Tunisia, forteller Maria.

Dit hadde hun ikke råd til å reise på egen hånd. Og hun hadde 
ingen andre til å hjelpe seg. 

Etterhvert ble det etablert norsk ambassade i Algerie. Dit dro 
Maria som 17-åring, og fikk beskjed om at de skulle få henne 
ut av landet så snart hun fylte 18 år.

- De tok et bilde av meg og laget et pass til meg som jeg 
skulle ha med på turen. Jeg fikk beskjed om å møte opp 
klokken 10 dagen etter attenårsdagen min. 

Dopet ned familien
- Jeg planla det nøye og tvang meg selv til å late som om alt 
var normalt overfor familien i Algerie. Men i hemmelighet snek 
jeg meg inn på et apotek og kjøpte sovemedisin. Dette blandet 
jeg i maten deres kvelden før jeg skulle rømme, forteller Marie.

Derfor merket ikke familien at hun snek seg ut tidlig en 
morgen med sine aller viktigste eiendeler i en ryggsekk. 
Ambassade-arbeidere kjørte henne til flyplassen, og hun ble 
omsider satt på et fly til Norge.

- Jeg dro til flyplassen for å møte Maria, og da jeg fikk se 
henne, fosset tårene mine. Maria sa: «Nå er det over, 
mamma. Du trenger ikke å gråte mer.»

Advokaten overrasket
Bengt Endresen var advokaten til Marias far inntil han døde.

- Jeg var klar over at han tok sin datter med til hjemlandet 
Algerie, men jeg ble ikke kontaktet i forbindelse med noen 
barnebortføringssak, sier Endresen. 

Han ble orientert om at klienten kom tilbake til Norge rundt ett 
år senere, og antok da at datteren kom tilbake sammen med 
ham.
Endresen reagerer med overraskelse når han hører at Maria 
var i Algerie i hele åtte år.

Det har ikke lyktes Dagbladet å få en kommentar fra Marias 
familie i Algerie. Maria er ikke hennes virkelige navn. 
Dagbladet har gitt henne det for å beskytte hennes identitet.

Fortsatt tenker hun på tiden i Algerie. Nå prøver hun å 
finne tilbake til hverdagen. Her på morens terrasse et 
sted på Vestlandet. Foto: Erling Hægeland/Dagbladet

I ALGERIE: Her er Maria som 16-åring i Algerie. -
Bildet ble tatt på slaktedagen. Jeg var glad i sauen og 
ville ikke at de skulle drepe den, forteller Maria. Foto: 
Privat

ALENE I FREMMED LAND: Maria (12) i Algerie. Hun 
har vært i landet i to år og har skjønt at det vil ta lang tid 
før hun kommer seg hjem til Norge. Da bildet ble tatt, 
hadde faren hennes allerede vært død i ett år. Foto: 
Privat

• Et barn tas ut av landet i strid med 
foreldreansvaret til gjenværende forelder. Det 
regnes også som en barnebortføring å nekte å 
returnere barnet etter lovlig 
samvær/ferieopphold utenlands. 

• En barneborføring kan også være når foreldre 
eller andre slektninger bortfører barnet fra 
barnevernet.

• Hvis barnet bortføres av en fremmed regnes 
det ikke som en barneborføring, men som en 
kidnapping.

• Barneborføring straffes med fengsel i opp til 
tre år. Men politiet etterforsker og 
straffeforfølger ikke barnebortføring på eget 
initiativ. Den forelderen som er igjen må selv 
anmelde bortfører.

Dette er barnebortføring:

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet
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asylpolitikk drap dyrenes nyheter flom gambia maria amelie overgrep pedofili politikk
regjeringen rettssak trafikkulykke ulykke usa wikileaks

Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

annonse

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer

Gå til forsida

Fullt navn* Alder Søk

Avansert søk Dette forteller skattelistene * obligatorisk

TOPPLISTER
Postnummer

Søk

Fødselsår

Søk

Fylke

6Velg ditt fylke Søk

VIL VÆRE I FRED: Maria ønsker ikke å ha navnet sitt i avisen fordi hun er redd for at familien i Algerie skal finne henne. 
Hun vil at de skal glemme henne, slik at hun får være i fred. Foto: Erling Hægeland/Dagbladet

Emneord:

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

- Tyder på at han er knivstukket
Kritiserer dagens ventemottaksordning
- Ledergruppe blant asylsøkerne planla opprør
Dagbladet.no med tekniske problemer
UDI: - Liv kunne gått tapt,

Les også

Nyheter mest brukte emneord
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Tryglet om hjelp som 14-åring.
Fire år etter får UD henne hjem.

FANGET I ÅTTE ÅR: Faren til Maria tok henne med fra Norge til Algerie på det som skulle være en kort ferietur. Det skulle ta åtte år før hun fikk se sin mor igjen. Foto: 
Erling Hægeland/Dagbladet

Norske Maria ble bortført til Algerie som ti-åring. Som 14-
åring dro hun alene til ambassaden og ba om hjelp.

Siril K. Herseth Arnhild Aass Kristiansen

06.07.2010, kl. 15:23 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Nyheter
mest lest siste 24 timer
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(Dagbladet): • Tips Dagbladet 
dersom du har opplevd eller 
kjenner noen som har opplevd 
barnebortføring. Kontakt oss på 
mail skh@dagbladet.no eller 
telefon 24001000.

Ti år gammel, i slutten av mai 2000, 
ble Maria bortført fra Norge til Algerie 
av sin far. Først åtte år senere klarte 
hun å rømme tilbake til Norge.

Sigurd Rønningen, Marias advokat, 
reagerer kraftig på at hans klient ble 
overlatt til seg selv i Algerie uten hjelp 
fra norske myndigheter til å komme 
seg tilbake til Norge. 

- Alvorlige krenkelser
- Barnets rettigheter er alvorlig 
krenket, herunder retten til beskyttelse 
og trivsel, retten til kontakt med sin 
mor, retten til adekvat utdanning og helsehjelp. Skolegangen 
ble vanskelig på grunn av språkproblemer og hun har blitt flere 
år forsinket i sin videregående utdanning, sier Sigurd 
Rønningen.

Maria ble holdt fanget i Algerie av farens familie inntil hun fylte 
18 år. Da hun var 11 år døde faren av en overdose, og Maria 
hadde ikke lenger en forelder til å ta vare på seg i det nord-
afrikanske landet. Dette gjør saken spesielt alvorlig, mener 
Rønningen.

- Norske myndigheter burde i en slik situasjon løftet 
dette opp på ministernivå for å legge størst mulig press 
for å få henne hjem, hvilket de har gjort i andre saker, 
sier Rønningen til Dagbladet. 

Han vurderer nå om det kan rettes noe erstatningskrav mot 
norske myndigheter, eventuelt krav om rettferdsvederlag.   

Marias far tok henne med til Algerie i slutten av mai 2000. 
18.juli 2000 fastslo Stavanger Namsrett i en kjennelse at 
bortføringen av Maria var ulovlig. Ett år senere ba 
advokaten til Marias mor om bistand fra 
Justisdepartementet for å få Maria tilbakeført til Norge.  

Men Norge har ingen utleveringsavtale med Algerie, derfor ble 
det vanskelig.

- Vi la henne inn i vårt etterlysningssystem sommeren 
2000, og gjennom dette ble Kripos varslet. Vi pratet også 
med jentas mor i forbindelse med saken, sier 
politioverbetjent Bjørn Thorleif Vanvik ved Rogaland 
politidistrikt.

Utover dette kan han ikke si noe mer om etterforskningen av 
saken.

Skal møte UD
Utenriksdepartementet (UD) har innkalt Maria til et møte hvor 
de skal redegjøre for hva de har gjort i Marias sak, opplyser 
Rønningen. Etter hva Dagbladet kjenner til, skal dette møtet 
finne sted til høsten.

Ambassadesekretær Roy Johansen på den norske 
ambassaden i Algerie husker å ha hørt om Maria,
men kan ikke uttale seg om den konkrete saken på grunn av 
taushetsplikten.

- Ambassaden åpnet juni 2007, og var i en 
oppbygningsfase. På høsten var det flere 
terroristaksjoner i Alger, som forsinket oppbygningen av 
sikkerhetsmessige grunner, sier Roy Johansen.  

- Ville fått hjelp i dag
Han framholder at en norsk, 17 år gammel, foreldreløs jente 
ville fått hjelp om hun henvendte seg til ambassaden i dag.

- Dette er delikate saker og hver sak er forskjellig, derfor må vi 
vurdere i hver enkelt sak hva vi kan gjøre for å bistå. Når vi får 
slike saker gir vi dem høy prioritet. Det er vanskelig for oss å 
gjøre noe formelt når disse barna også algeriske 
statsborgere. I noen tilfeller kan det være aktuelt å utstede 
nødpass, sier Johansen.

I en mail til Dagbladet skriver UD følgende:

- Utenrikstjenesten har i den tiden Maria oppholdt seg i Algerie 
arbeidet for å finne en løsning i saken. Hun er både norsk og 
algerisk statsborger og regnes som algerisk statsborger i 
Algerie. Det, sammen med at Algerie ikke har undertegnet 

annonse

DAGEN FØR BORTFØRINGEN: Her sitter Maria 
sammen med mor og stefar dagen før hun blir bortført. 
Bildet ble tatt i slutten av mai 2000, og Maria er ti år. 
Bildet publiseres usladdet i samråd med Maria. Foto: 
Privat

ALENE I FREMMED LAND: Maria (12) i Algerie. Hun 
har vært i landet i to år og har skjønt at det vil ta lang tid 
før hun kommer seg hjem til Norge. Da bildet ble tatt, 
hadde faren hennes allerede vært død i ett år. Foto: 
Privat

Send tips til Dagbladet.no
MMS/SMS: 2400 Tlf: 2400 0000 e-post:
2400@db.no

Ditt navn

Ditt mobilnummer

Din e-post

Ang:

Skriv ditt tips her

Mer info om tipsSend tipset

• Et barn tas ut av landet i strid med 
foreldreansvaret til gjenværende forelder. Det 
regnes også som en barnebortføring å nekte å 
returnere barnet etter lovlig 
samvær/ferieopphold utenlands. 

Dette er barnebortføring:

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet

-
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asylpolitikk drap dyrenes nyheter flom gambia maria amelie overgrep pedofili politikk
regjeringen rettssak trafikkulykke ulykke usa wikileaks

Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

barnebortføringskonvensjonen (Haag-konvensjonen), gjør at 
norske myndigheter dessverre har liten mulighet til å gripe inn 
i denne typen vanskelige saker. 

Videre skriver UD at det to to mulige spor de kan følge i 
slike saker:
1. Bistå med å legge til rette for at familien selv kommer til en 
løsning som er til det beste for barnet. 
2. Jobbe opp mot det andre landets myndigheter for å finne en 
løsning.

- I denne saken har utenrikstjenesten forsøkt begge spor. 
Ambassaden i Tunis (som dekket Algerie tidligere) var 
gjentatte ganger i kontakt med algeriske myndigheter om 
saken for å få barnet tilbakeført til 
Norge. Algeriske myndigheter svarte med å peke på at hun var algerisk statsborger og at det 
derfor var deres ansvar å håndtere saken, skriver UD videre i mailen.

Av hensyn til personvernet ønsker UD ikke å gå inn på hva som ble gjort i kontakt med 
familien for å bistå til å finne en løsning.

Avviser å ha invitert Maria
UD avviser at de har invitert Maria til et møte.

- Vi mener vi har formidlet all informasjon i saken og alle sakens dokumenter til Maria og 
hennes advokat. De har henvendt seg til UD fordi de ønsker å drøfte saken. Til dette har vi 
svart at de er velkommen til et møte i UD dersom de ønsker det, opplyser UD i mailen som er 
videreformidlet av informasjonskonsulent Marte Lerberg Korpstad.

Advokaten overrasket
Bengt Endresen var advokaten til Marias far inntil han døde.

- Jeg var klar over at han tok sin datter med til hjemlandet Algerie, men jeg ble ikke 
kontaktet i forbindelse med noen barnebortføringssak, sier Endresen. 

Han ble orientert om at klienten kom tilbake til Norge rundt ett år senere, og antok da at 
datteren kom tilbake sammen med ham. 
Endresen reagerer med overraskelse når han hører at Maria var i Algerie i hele åtte år.

• Det har ikke lyktes Dagbladet å få en kommentar fra Marias familie i Algerie. 
• Maria er ikke hennes virkelige navn. Dagbladet har gitt henne det for å beskytte hennes 
identitet.
• Les mer om Marias kamp for å komme seg til Norge i dagens papirutgave av Dagbladet. 
Saken er en del av en serie, som fortsetter i morgen.

• En barneborføring kan også være når foreldre 
eller andre slektninger bortfører barnet fra 
barnevernet.

• Hvis barnet bortføres av en fremmed regnes 
det ikke som en barneborføring, men som en 
kidnapping.

• Barneborføring straffes med fengsel i opp til 
tre år. Men politiet etterforsker og 
straffeforfølger ikke barnebortføring på eget 
initiativ. Den forelderen som er igjen må selv 
anmelde bortfører.

Emneord: banebortføring nyheter innenriks

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

Tryglet om hjelp som 14-åring. Fire år etter får 
UD henne hjem.
Volvos nye sportsvogn
Ikke mistanke om rus
- Kan gi svar på hvordan universet ble til
Tapte mot Dagbladet,

Les også

Nyheter mest brukte emneord
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annonse

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer

Gå til forsida
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Bortført av sine nærmeste
315 norske barn er de siste ti årene blitt bortført av noen fra 
sin nærmeste familie. Et av barna har vært borte i ti år.

Arnhild Aass Kristiansen Siril K. Herseth

07.07.2010, kl. 16:11 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

-

(Dagbladet): • Kjenner du noen som 
har bortført barn, er du selv blitt 
bortført eller har du barn som er 
blitt det? Ta kontakt med 
Dagbladet på mail 
skh@dagbladet.no eller telefon 95 
83 39 87.

Hvert år blir mellom 30-50 norske 
barn utsatt for barnebortføring. De 
siste 10 årene har 315 barn blitt 
bortført, ifølge tall fra  
Utenriksdepartementet og 
Justisdepartementet. De blir ikke 
plukket opp på gaten av en fremmed, 
de blir bortført av en av sine 
nærmeste.

Som oftest kommer barna forholdsvis 
raskt tilbake. Men ikke alltid.

Dagbladet har fått tilgang til 
ferske tall fra Kripos som viser at 29 norske barn var 
registret som savnet etter barneborføring per 21.mai i 
år.  Ett av barna har vært savnet i ti år.

FANGET I ÅTTE ÅR: Faren til Maria tok henne med fra Norge til Algerie på det som skulle være en kort ferietur. Det skulle 
ta åtte år før hun fikk se sin mor igjen. Foto: Erling Hægeland/Dagbladet

annonse

Send tips til Dagbladet.no
MMS/SMS: 2400 Tlf: 2400 0000 e-post:
2400@db.no

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

-

Nyheter
mest lest siste 24 timer
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asylpolitikk drap dyrenes nyheter flom gambia maria amelie overgrep pedofili politikk
regjeringen rettssak trafikkulykke ulykke usa wikileaks

• Les hvordan Maria (10) ble bortført til Algerie av sin far.

• Les hvordan Maria tryglet ambassaden om hjelp som 
14-åring.

• Les hvordan Maria nektes fri rettshjelp

Oppholdssted ukjent
Laila Osmo hadde levd sammen med samboeren sin i ti år da 
han september 1999 tok med seg gutten til sitt hjemland, 
Mexico.  Hun kom hjem fra to dagers arbeid som flyvertinne 
og fant huset i Bergen tomt. Sønnen var da tre, i dag er han 
tretten. Han er fortsatt ikke kommet tilbake.

Når barn tas med utenfor Norges grenser, er vi avhengig av 
internasjonale avtaler for å få hentet dem hjem. Den viktigste 
av disse er Haag-konvensjonen, som er underskrevet av 75 
land. Haag-konvensjonen sier ikke noe om hvem som skal ha 
foreldreretten, men den fastslår at barna skal hentes tilbake til 
det landet der de har bodd slik barnefordelingsrettsaken kan 
foregå her. 

Dagbladet skrev i går om 10 år gamle Maria som ble bortført 
av faren sin til Algerie. Selv om faren døde, fikk hun ikke hjelp 
av den norske ambassaden til å komme seg hjem før hun var 
fylt 18 år.

Mistet foreldreretten
For Laila Osmo var Haag-konvensjonen til liten hjelp. Uten at 
hun ble varslet om rettsforhandlingene, ble barnefaren i 
Mexico tilkjent foreldreretten. En ny rettsrunde i  Mexico kunne 
endre på dette. Problemet er bare det at Mexicanske 
myndigheter siden det ikke har klart å spore opp faren og 
sønnen slik at han kan stevnes.
Privatetterforsker Ola Thune klarte imidlertid å spore opp de to 
i 2006, men også da ble Laila Osmo motarbeidet.  En 
dommer varslet privatskolen der 
sønnen gikk og de gikk i dekning igjen.

I mai i år har barnefarens advokat vært i møter med den norske ambassaden. Ifølge Osmos 
advokat Marit Håkonsen kan det tyde på at han er lei av å leve i skjul.

- Han har vært noe mer åpen for forhandlinger om noe samvær for mor. Parallelt har 
han fremmet krav om barnebidrag. Laila tør av naturlige grunner ikke stole helt på 
dette enda, sier hun.

- Følger ikke reglene
I en annen norsk by, på Østlandet, sitter en fortvilet far. Sist han så sønnen var gutten 
halvannet år. I dag er han tre.

- Det er så mye viktig utvikling som skjer med ham, uten at jeg er der, sier han stille. En dag 
han ikke var hjemme tok barnets mor med sønnen og stakk fra landet. I det norske 
rettsystemet vant faren gjennom med at bortføringen var ulovlig. Retten slo fast at moren 
måtte komme tilbake med sønnen; i tråd med Haag-konvesjonens hovedregel skulle 
barnefordelingssaken skje her.

Rettsvesenet i morens hjemland, som også har skrevet under på konvensjonen, kom 
derimot til en annen konklusjon. 

Det ble framsatt påstander om at far hadde vært voldelig. Selv om retten ikke festet lit til 
dette, valgte dommeren å benytte en unntaksbestemmelse som åpner for at barnet ikke skal 
tilbakeføres.

- Jeg opplever at Haag-konvensjonen ikke blir fulgt. I forarbeidene til konvensjonen 
står det at det ikke skal lønne seg å bortføre barn, for da blir det praksis. Men for 
ekskona mi så har jo det lønt seg.

Også barnebortføringssaker til land som har skrevet under på Haag-konvensjonen, kan ta 
lang tid, bekrefter avdelingsdirektør i Justisdepartementet, Wenche Kvernland. 

- De sakene der det ikke foreligger en konvensjonsforpliktelser er vanskelige, og tar som 
oftest lengre tid. Den eldste saken vi har er derimot en Haag-sak, så det viser at også disse 
kan ta lang tid. De vanskeligste sakene er der bortfører holder seg selv og barnet skjult. Vi ser 
at det er disse som tar lengst tid, sier Wenche Kvernland.

Ditt navn

Ditt mobilnummer

Din e-post

Ang:

Skriv ditt tips her

Mer info om tipsSend tipset

• Et barn tas ut av landet i strid med 
foreldreansvaret til gjenværende forelder. Det 
regnes også som en barnebortføring å nekte å 
returnere barnet etter lovlig 
samvær/ferieopphold utenlands. 

• En barneborføring kan også være når foreldre 
eller andre slektninger bortfører barnet fra 
barnevernet.

• Hvis barnet bortføres av en fremmed regnes 
det ikke som en barneborføring, men som en 
kidnapping.

• Barneborføring straffes med fengsel i opp til 
tre år. Men politiet etterforsker og 
straffeforfølger ikke barnebortføring på eget 
initiativ. Den forelderen som er igjen må selv 
anmelde bortfører.

Emneord: barnebortføring nyheter innenriks

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

Bortført av sine nærmeste
Sju års fengsel for Panamas eksdiktator 
Noriega
- Sanksjoner kan forsinke atomprogram
Lover full opprydding i renholdsbransejen
Her er menyen fra mottaket,

Dette er barneborføring:

Les også

Nyheter mest brukte emneord

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet
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Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

annonse

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer

Gå til forsida
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Bortførte Maria nektes fri rettshjelp
FANGET I ÅTTE ÅR: Faren til Maria tok henne med fra Norge til Algerie på det som skulle være en kort ferietur. Det skulle ta åtte år før hun fikk se sin mor igjen. Foto: 
Erling Hægeland/Dagbladet

Vet ikke om hun har råd til å bruke advokaten sin lenger.
Siril K. Herseth Arnhild Aass Kristiansen

07.07.2010, kl. 11:20 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

(Dagbladet): • Tips Dagbladet 
dersom du har opplevd eller 
kjenner noen som har opplevd 
barnebortføring. Kontakt oss på 
mail skh@dagbladet.no eller 
telefon 24001000.

Maria ble kidnappet fra Norge av sin 
far da hun var ti år. Ferieturen som 
skulle vare noen uker fra mai 2000, 
skulle bli et opphold på åtte år i farens 
hjemland Algerie.

• Les hvordan Maria tryglet om 
hjelp fra ambassaden som 14-
åring.

• Les hvordan Maria klarte å 
rømme fra Algerie.

Fikk avslag
Nå er hun tilbake i Norge. Hennes 
advokat, Sigurd Rønningen, vurderer om det kan rettes noe 
erstatningskrav mot norske myndigheter, eventuelt krav om 
rettferdsvederlag etter det Maria har vært igjennom. Men 
advokatregningen må hun betale selv. 

I slutten av mai kom avslaget fra Fylkesmannen i 
Rogaland om fri rettshjelp. Det gjør Maria fortvilt 
ettersom hun ikke har noen inntekt ut over det hun får i 
statlig støtte for å være hjemme med sin datter på ni 
måneder.

- Jeg vet ikke om jeg har råd til å bruke advokaten min mer, 
sier Maria.

annonse

DAGEN FØR BORTFØRINGEN: Her sitter Maria 
sammen med mor og stefar dagen før hun blir bortført. 

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

-

Nyheter
mest lest siste 24 timer

Generated by www.PDFonFly.com at 1/14/2011 2:11:12 PM
URL: http://www.dagbladet.no/2010/07/07/nyheter/innenriks/barnebortforing/12400066/

19



I forbindelse med søknaden om fri rettshjelp, søkte hun også 
om støtte til reise til Oslo for å delta på møtet som 
Utenriksdepartementet ønsker å ha med henne om hennes 
sak. Heller ikke det fikk hun støtte til.

- Ingen særskilte forhold
Hovedbegrunnelsen for avslaget er at inntektsgrensen er 
overskredet, ifølge Harald Thune, Fylkesmann i Rogaland.

- Vi har sett på den totale inntekten for denne kvinnen 
og hennes samboer, og har kommet til at den 
overskrider maksgrensen for fri rettshjelp, sier Thune.

Fylkesmannen kan se bort i fra inntektsgrensen dersom det er 
særskilte forhold i saken som taler i en slik retning. I denne 
saken har ikke Fylkesmannen funnet at det er noen slike 
særskilte forhold, ifølge Thune.

Anket avgjørelsen
Avgjørelsen er påklaget, og saken er til ny behandling hos 
Fylkesmannen. En avgjørelse er ventet å være klar over 
sommeren.

- Jeg mener det er hårreisende at Fylkesmannen ikke 
har funnet noen særskilte forhold i denne saken. 
Myndighetene skylder min klient å hjelpe henne etter 
det hun har vært igjennom, sier Marias advokat Sigurd 
Rønningen.

Maria sier til Dagbladet at hun fortsatt har adresse hos sin 
mor, og at hun ikke bor fast hos kjæresten. Ut over dette, er 
det ingenting som binder dem juridisk sammen, ifølge Maria.

• Saken om Maria er en del av en serie.
• 29 norske barn er kidnappet til utlandet. Les mer i 
dagens papirutgave av Dagbladet.

Bildet ble tatt i slutten av mai 2000, og Maria er ti år. 
Bildet publiseres usladdet i samråd med Maria. Foto: 
Privat

Send tips til Dagbladet.no
MMS/SMS: 2400 Tlf: 2400 0000 e-post:
2400@db.no

Ditt navn

Ditt mobilnummer

Din e-post

Ang:

Skriv ditt tips her

Mer info om tipsSend tipset

I ALGERIE: Her er Maria som 16-åring i Algerie. -
Bildet ble tatt på slaktedagen. Jeg var glad i sauen og 
ville ikke at de skulle drepe den, forteller Maria. Foto: 
Privat

ALENE I FREMMED LAND: Maria (12) i Algerie. Hun 
har vært i landet i to år og har skjønt at det vil ta lang tid 
før hun kommer seg hjem til Norge. Da bildet ble tatt, 
hadde faren hennes allerede vært død i ett år. Foto: 
Privat

• Et barn tas ut av landet i strid med 
foreldreansvaret til gjenværende forelder. Det 
regnes også som en barnebortføring å nekte å 
returnere barnet etter lovlig 
samvær/ferieopphold utenlands. 

• En barneborføring kan også være når foreldre 
eller andre slektninger bortfører barnet fra 
barnevernet.

• Hvis barnet bortføres av en fremmed regnes 
det ikke som en barneborføring, men som en 
kidnapping.

• Barneborføring straffes med fengsel i opp til 
tre år. Men politiet etterforsker og 
straffeforfølger ikke barnebortføring på eget 

Dette er barnebortføring:

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet
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asylpolitikk drap dyrenes nyheter flom gambia maria amelie overgrep pedofili politikk
regjeringen rettssak trafikkulykke ulykke usa wikileaks

Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

annonse

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer

Gå til forsida

Fullt navn* Alder Søk

Avansert søk Dette forteller skattelistene * obligatorisk

TOPPLISTER
Postnummer

Søk

Fødselsår

Søk

Fylke

6Velg ditt fylke Søk

initiativ. Den forelderen som er igjen må selv 
anmelde bortfører.

Emneord: innenriks barnebortføring nyheter

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

Brannstiftere kan få lengre opphold i Norge
Gransking renvasker klimaforskere
Bortført av sine nærmeste
Sju års fengsel for Panamas eksdiktator 
Noriega
- Sanksjoner kan forsinke atomprogram,

Les også

Nyheter mest brukte emneord
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Slik henter han bortførte barn hjem
KAN FÅ BARN HJEM: Norske Martin Waage er Europa-sjef for det internasjonale sikkerhetsfirmaet ABP World Group som blant annet jobbet med å få hjem bortførte 
barn. Waage ønsker ikke å vise ansiktet sitt fordi han selv bidrar i disse operasjonene. FOTO: TORBJØRN GRØNNING/DAGBLADET

Privatetterforsker Martin Waage bruker fete 
ministermiddager, håndpenger og topptrente 
marinejegere. Hver enkelt aksjon kan koste over en million 
kroner.

Siril K. Herseth Arnhild Aass Kristiansen

08.07.2010, kl. 16:31 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

   

(Dagbladet): Fortvilte foreldre er villige 
til å gå svært langt for å hente hjem 
sine bortførte barn. Flere 
sikkerhetsselskaper spesialiserer seg 
på slike operasjoner der topptrenge 
kommandosoldater, avansert 
overvåkning og store pengesummer 
tas i bruk.   

Ministermiddager
Norske Martin Waage er Europa-sjef
for det internasjonale 
sikkerhetsfirmaet APB World Group,
som er en av disse aktørene. Til 
Dagbladet forteller Waage hvordan 
han jobber. 

Han ble engasjert av den bortførte 
toåringen Ørjans far, som ønsket 
gutten hentet tilbake til Norge.

- Vi fikk i gang en Interpol-

annonse

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 

Nyheter
mest lest siste 24 timer
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etterlysning av gutten i Norge, fordi faren til Ørjan 
opplevde vanskeligheter med å få det lokale politiet til å 
oversende saken dit.

- Deretter hadde vi en rekke uoffisielle middager med 
ministre og kriminalsjefen for politiet i det aktuelle 
landet. Etterhvert knyttet vi også kontakt med tollsjefen 
for hovedflyplassen og flere politibetjenter. Disse folka 
liker gratis middager, forteller Waage.

Avtale om politieskorte
Målet med middagene var å få lokalt politi til å hente ut Ørjan 
fra hans mor og få ham fraktet til Norge, uten at lokale 
myndigheter laget furore.

- Vi fikk i stand en avtale om at lokalt politi skulle hente ut 
gutten, og kjøre ham med bevæpnet politieskorte til 
hovedflyplassen. Der skulle tollsjefen se til at gutten ble 
plassert på et fly i retning Norge, sier Waage.

- Hvordan kan dere vite at slike avtaler ikke rakner 
underveis?

- Folk får ikke pengene i forkant, for å si det sånn, sier 
Waage.

Han fortsetter:

- I mange av de landene norske barn kidnappes til, er 
systemene ofte gjennomsyret av korrupsjon. Vi knytter tett 
kontakt med maktpersoner som har innflytelse på sakene, og 
bruker de midlene som trengs for å få folk på gli, forklarer 
Waage.

- Traumatisk for barnet
I enkelte saker nytter det ikke med denne typen 
fremgangsmåter. Da kan det bli nødvendig å for ABP World 
Group å hente barna med makt.

- Når vi må utføre en aksjon, bruker vi 
overraskeslsesmomentet. Vi bevæpner oss de gangene 
det trengs, men det er planleggingen i forkant som er 
viktigst.

- Selvsagt kan det være traumatisk for barnet når fem-
seks svartkledde menn stormer inn i hjemmet og tar dem 
med seg. Noen ganger må vi roe ned barnet fysisk for å 
få det med oss.

De som utfører slike oppdrag er eksmilitære, gjerne norske 
spesialstyrker som marinejegere, hevder Waage. ABP World 
Group bruker også britiske, franske og russiske spesialstyrker 
avhengig av hvilket land de skal operere i.

- Under slike operasjoner satser vi på å være ute av området 
før lokale myndigheter rekker å reagere. 

50 bortføringssaker
Han anslår at firmaet har vært involvert i 50 
barnebortføringssaker de siste ti årene. Dette gjelder blant 
annet norske, svenske eller danske barn. Men også flere barn 
fra USA og fra andre verdensdeler. Dagbladet har snakket 
med flere norske foreldre som har fått hjelp fra firmaet.

Men slike ting koster penger.

- Det å hente ut barnet er forbeholdt de som har litt 
midler. Så langt har dette kostet meg 300 000 kroner. Det 
inkluderer advokater, reiser og ABP World Group. En 
uthenting ville fort kostet meg 300 000 kroner til, 
forteller Ørjans far.

Han tror barnets mor forstod at noe var på ferde, og at dette 
var litt av grunnen til at hun valgte å komme tilbake til Norge 
frivillig.

- Å hente hjem et barn kan koste opp mot én million kroner, 
noen ganger mer, opplyser Waage.

SAMMEN MED PAPPA: Ørjan (2) kjente ikke pappa 
igjen og pappa kjente ikke Ørjan igjen da de endelig fikk 
tilbringe litt tid sammen etter sju måneder fra hverandre. 
FOTO: TORBJØRN GRØNNING/DAGBLADET

Send tips til Dagbladet.no
MMS/SMS: 2400 Tlf: 2400 0000 e-post:
2400@db.no

Ditt navn

Ditt mobilnummer

Din e-post

Ang:

Skriv ditt tips her

Mer info om tipsSend tipset

KREVER SVAR: Marokkos utenriksminister Taieb 
Fassi Fihri mener norske myndigheter kidnappet Khalid 
Skahs barn fra Marokko. Han mener de norske 
diplomatene involvert i saken bør straffes, sa han på en 
pressekonferanse i februar i år. Foto: Jon Terje Hellgren 
Hansen / Dagbladet

• Et barn tas ut av landet i strid med 
foreldreansvaret til gjenværende forelder. Det 
regnes også som en barnebortføring å nekte å 
returnere barnet etter lovlig 
samvær/ferieopphold utenlands. 

• En barneborføring kan også være når foreldre 
eller andre slektninger bortfører barnet fra 
barnevernet.

• Hvis barnet bortføres av en fremmed regnes 
det ikke som en barneborføring, men som en 
kidnapping.

• Barneborføring straffes med fengsel i opp til 
tre år. Men politiet etterforsker og 
straffeforfølger ikke barnebortføring på eget 
initiativ. Den forelderen som er igjen må selv 
anmelde bortfører.

Dette er barnebortføring:

utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet
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asylpolitikk drap dyrenes nyheter flom gambia maria amelie overgrep pedofili politikk
regjeringen rettssak trafikkulykke ulykke usa wikileaks

Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

Politidistriktet i Norge som har jobbet med saken om Ørjan, 
ønsker ikke å kommentere denne overfor Dagbladet.

Ørjan er ikke barnets virkelige navn. Av hensyn til barnet har 
Dagbladet valgt å gjøre saken så anonym som mulig.
 
Skah-saken skapte kaos
I fjor sommer bidro norske offiserer i en aksjon for å få barna 
til Anne Cecilie Hopstock hjem fra Marokko, hvor de var blitt 
kidnappet av OL-vinner Khalid Skah. Den mye omtalte 
barnebortføringssaken satte press på UD da det ble kjent at 
barna hadde hatt tilhold på den norske ambassaden i Rabat i 
forbindelse med flukten. Barna ble også på et tidspunkt fraktet 
i en ambassadebil.

I februar i år krevde Marokkos utenriksminister, Taieb 
Fassi Fihri, at norske diplomater involvert i Skah-saken
blir straffet.

Advokater Dagbladet har snakket som jobber tett opp mot 
barnebortføringssaker, opplyser at norske myndigheter er blitt 
mer forsiktig etter oppstusset rundt Skah-saken.

I dag gravlegges Trond André Bolle, en av tre norske offiserer 
som bidro til å få Hopstocks barn hjem fra Marokko. Bolle ble
drept av en veibombe i Afghanistan 27.juni i år. 

• Saken er en del av en serie om 
barnebortføring. Les mer i dagens papirutgave av Dagbladet.

• Les også hvordan borførte Maria ble holdt fanget i Algerie i åtte år, før hun klarte å 
rømme tilbake til Norge.

HENTET HJEM BARN FRA MAROKKO: Trond 
Andre Bolle (41) var en av de tre norske offiserene som 
deltok i aksjonen for å få Anne Cecilie Hopstocks barn 
trygt hjem fra Marokko hvor deres far, Khalid Skah, 
hadde kidnappet dem. Bolle ble drept av en veibombe i 
Afghanistan 27. juni i år. Han begraves i dag. FOTO: 
FORSVARET/SCANPIX.

Emneord: nyheter barnebortføring innenriks

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

Smuglerne svelger mer narko enn noensinne
Terrormistenkt oslomann (37) tatt ved 
barnehage i Tyskland
Amerikansk nyhetsbyrå visste om saken
Én person ikke redegjort for etter brann i Alta
Slik henter han bortførte barn hjem,

annonse  

Les også

 

Nyheter mest brukte emneord
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annonse

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer

Gå til forsida
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I forrige uke kom Ørjan (2) tilbake til 
Norge etter å ha blitt bortført til Asia

SAMMEN MED PAPPA: Ørjan kjente ikke pappa igjen og pappa kjente ikke Ørjan igjen da de endelig fikk tilbringe litt tid sammen etter sju måneder fra hverandre. 
FOTO: TORBJØRN GRØNNING/DAGBLADET

I morens hjemland var han i sju måneder mens hans 
norske far fortvilt kjempet for å få sønnen tilbake.

Siril K. Herseth Arnhild Aass Kristiansen

08.07.2010, kl. 19:33 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

(Dagbladet): - Maktesløsheten er det 
aller verste. Hvis en fremmed 
kidnapper barnet, blir det stor ståhei 
med myndigheter og i internasjonale 
medier, men når en av foreldrene 
bortfører barnet, hører man ingenting, 
sier Ørjans far til Dagbladet.

I sju måneder har han kjempet en 
desperat kamp for å få barnet tilbake 
fra Asia. Det gikk så langt at han fikk 
privatetterforskere til å planlegge en 
militær aksjon i et fremmed land for å 
få sønnen tilbake. 

Barnets mor er en ressurssterk, høyt 
utdannet norsk-asiatisk kvinne. I 
desember i fjor tok hun Ørjan med til 
sitt hjemland da ekteskapet med 
Ørjans far raknet. Ørjans foreldre 
hadde på dette tidspunktet delt 
foreldreansvar.

Ble etterlyst
Ørjan ble etterlyst via Interpol, får Dagbladet opplyst av det 
aktuelle politidistriktet. Men landet har ikke skrevet under på 
Haag-konvensjonen, derfor blir en utlevering av barnet 
vanskelig.

- Beskjeden fra norske myndigheter var at jeg måtte 
finne en minnerlig løsning med barnets mor. De kunne 

annonse

-

Send tips til Dagbladet.no
MMS/SMS: 2400 Tlf: 2400 0000 e-post:
2400@db.no

Ditt navn

Ditt mobilnummer

Din e-post

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

-

Nyheter
mest lest siste 24 timer
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asylpolitikk drap dyrenes nyheter flom gambia maria amelie overgrep pedofili politikk
regjeringen rettssak trafikkulykke ulykke usa wikileaks

Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

ikke gjøre noe for å hjelpe meg, forklarer barnefaren.

Han kontaktet også norsk ambassade i det aktuelle landet, 
men heller ikke de kunne bistå, forteller han.

- Jeg ble helt fortvilt og desperat. Derfor kontaktet jeg 
sikkerhetsfirmaet ABP World Group. Alt var klart for å 
hente gutten ut med makt, forklarer faren.

• Les hvordan ABP World Group og norske Martin Waage 
jobbet for å få Ørjan hjem.

Kom frivillig tilbake
Dette ble likevel ikke nødvendig, for i forrige uke kom barnets 
mor frivillig til Norge sammen med Ørjan. To-åringen har lært 
seg å snakke mens han var borte, men kan ingen norske ord. 
Han sier ord på et fremmed språk mens Dagbladet snakker 
med hans far.

- Det er ikke alltid jeg forstår hva han sier, men vi jobber 
med å bli kjent. Han lærer nok norske ord etterhvert, 
sier faren.

UD svarer
- Utenrikstjenesten har arbeidet med saken siden 08.12.09. Vi 
har gitt veiledning og bistand for å komme frem til en minnelig 
løsning i familien, og om hvordan man går frem i 
barnebortføringssaker i land som ikke har tiltrådt Haag-
konvensjonen, sier Marte Lerberg Korpstad, 
kommunikasjonsrådgiver i UD.

Utenrikstjenesten er ikke blitt informert om at barnet nå har kommet hjem, ifølge Korpstad. 

- Hvis dette er tilfellet, er vi glade for at saken har fått en løsning, sier hun.

Ørjans far opplyser at UD var informert om barnets retur til Norge, både via samtaler 
med ambassaden og via samtaler direkte med ansatte i UD.

Ørjan er ikke barnets virkelige navn. Av hensyn til barnet har Dagbladet valgt å gjøre saken 
så anonym som mulig.

• Saken er en del av en serie om barnebortføring. Les mer i dagens papirutgave av 
Dagbladet.

• Les også hvordan borførte Maria ble holdt fanget i Algerie i åtte år, før hun klarte å 
rømme tilbake til Norge.

Ang:

Skriv ditt tips her

Mer info om tipsSend tipset

• Et barn tas ut av landet i strid med 
foreldreansvaret til gjenværende forelder. Det 
regnes også som en barnebortføring å nekte å 
returnere barnet etter lovlig 
samvær/ferieopphold utenlands. 

• En barneborføring kan også være når foreldre 
eller andre slektninger bortfører barnet fra 
barnevernet.

• Hvis barnet bortføres av en fremmed regnes 
det ikke som en barneborføring, men som en 
kidnapping.

• Barneborføring straffes med fengsel i opp til 
tre år. Men politiet etterforsker og 
straffeforfølger ikke barnebortføring på eget 
initiativ. Den forelderen som er igjen må selv 
anmelde bortfører.

Emneord: utenriks nyheter barnebortføring innenriks

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

Slik henter han bortførte barn hjem
Stoltenberg og Storberget visste om 
overvåkingen
Møtested Afghanistan
Andreas Eldjarn (21) bisatt i Grønnåsen kirke
- Terrorpågripelsene ikke overraskende,

Dette er barnebortføring:

Les også

Nyheter mest brukte emneord

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet
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annonse

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer

Gå til forsida
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TOPPLISTER
Postnummer

Søk

Fødselsår

Søk

Fylke

6Velg ditt fylke Søk

Db.no  | FORSIDA  | NYHETER  | SPORT  | KULTUR  | KJENDIS  | MAGASINET  | REISE  | WEB-TV  | DEBATT

Les dagens avis (PDF)
Dagbladet levert på døra i helgen

Dagbladet.no 

Postadresse: Boks 1184 Sentrum 
0107 Oslo 

Besøksadresse: Langkaia 1 
0150 Oslo 

Sentralbord: 24 00 10 00

Redaksjonen nett: 24 00 10 00
Redaksjonen papir: 24 00 10 00

Korreksjoner: les mer

Tips oss
Telefon: 24 00 00 00
SMS/MMS: 2400
E-post: 2400@db.no

Husregler

Annonseinfo:
Dagbladet nett/papir

Berner Gruppen: Årsrapport 2008

Db.nos Brukeravtale og Personvernavtale

Papirutgaven

Vaktsjef nå:

Forsida ble sist oppdatert:
Torsdag 01.01.70, 01:00

© 2011 DB Medialab AS
Ansvarlig redaktør Dagbladet/Dagbladet.no: Lars Helle

Utviklet av:

Generated by www.PDFonFly.com at 1/14/2011 2:17:59 PM
URL: http://www.dagbladet.no/2010/07/08/nyheter/innenriks/utenriks/barnebortforing/12458514/

30



31



32



Norske myndigheter mangler 
kontroll på bortførte barn

BLE BORTFØRT: Her sitter Maria (10) i sofaen med mor og stefar dagen før hun ble bortført av sin far til Algerie. Der ble hun i åtte år, før hun klarte å rømme. Maria 
tryglet om hjelp fra ambassaden som 14-åring. Først fire år senere fikk UD henne hjem. Foto: Privat

Myndighetene vet ikke om 25 av barna som er bortført fra 
Norge de ti siste årene er kommet tilbake eller ikke. 
Statistikken over bortførte barn har store feil og mangler.

Siril K. Herseth Arnhild Aass Kristiansen

09.07.2010, kl. 13:02 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

(Dagbladet):  Justisdepartementet og 
Utenriksdepartementet fører statistikk 
på alle sakene der de er involvert. Men 
enkelte barn virker det som ingen har 
kontroll på. 

25 av barna i statistikken er 
oppført med status ukjent. Det vil 
si at man ikke vet om barnet har 
kommet tilbake til Norge eller ikke. 
I sakene med status "ukjent" vet 
man ikke hva som har skjedd 
videre i saken, får Dagbladet 
opplyst fra Justisdepartementet.

De 25 barna er alle blitt utsatt for 
barnebortføring til land som ikke har 
en konvensjonsforpliktelse overfor 
Norge. Dette gjelder land som 
Russland, Filippinene, Irak, Pakistan 
og Mauritius.

ÅTTE ÅR I ALGERIE: Maria fra Vestlandet er kritisk til at UD ikke hjalp henne mer da hun var fanget hos sin fars familie i 
Algerie i åtte år. FOTO: ERLING HÆGELAND/DAGBLADET

annonse

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

-
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Men hvem skal ha oversikten over disse bortførte barna hvis 
verken Kripos, politidistriktene, Justisdepartementet eller 
Utenriksdepartementet har det?

UD svarer
Utenriksdepartmentet (UD) opplyser at de registrerer om 
sakene pågår eller om de er avsluttet, og om saken er løst 
ved henholdsvis retur eller ikke-retur.

- I noen tilfeller blir ikke norske myndigheter underrettet når 
saken er avsluttet, for eksempel om barnet skal bli boende 
hos bortfører eller om barnet har returnert til Norge. Da blir 
status for disse sakene etter noe tid oppført som "ukjent", sier 
Marte Lerberg Kopstad, kommunikasjonsrådgiver i UD.

Hun opplyser at disse sakene anses som løst mellom 
foreldrene. Med andre ord gjør ikke UD noe videre med disse 
sakene.

Norske myndigheter kan ikke svar på hvor det er blitt av 
de 25 barna.

Rot i statistikken
Da Dagbladet ba Kripos om å få ut statistikken over 
barnebortføringssaker de jobber med, fikk vi først ikke vite 
hvilke politidistrikt barna var bortført fra. Derfor var det 
nødvendig å ta kontakt med alle politidistriktene i landet for å 
finne ut mer om de konkrete sakene. 

Denne ringerunden resulterte i at politidistriktene totalt 
fant at de hadde savnetmeldinger på omkring 10 barn 
som man antok var utsatt for en barnebortføring. Ifølge 
Kripos var 29 barn savnet etter barnebortføring. 

Over en måned etter at vi først ba om detaljerte opplysninger 
om barnebortføringer, gikk Kripos med på å oppgi hvilke 
politidistrikt som har de ulike sakene. En ny ringerunde til 
politidistriktene avslørte følgende: 

Glemte å fjerne barn
Flere av distriktene benekter at de har sakene Kripos mener 
at de jobber med. Enkelte av politidistriktene opplyser overfor 
Dagbladet at de hadde glemt å fjerne det bortførte barnet på 
listen over aktive saker. Derfor står barnet som fortsatt savnet 
i systemet til Kripos. 

I den andre ringerunden fant enkelte politidistrikt likevel ut at de 
hadde aktive barnebortføringssaker - etter først å ha opplyst at 
de ikke hadde noen. I enkelte distrikt hadde nye 
barnebortføringssaker dukket opp som Kripos ikke har i sine 
systemer.

Kripos klarte ikke å svare på kritikken fra Dagbladet i går.

- Vi må gå igjennom hver enkelt sak og det vil ta tid. Vi må komme tilbake til dette i 
morgen, opplyser Anne Bye Samdal, fungerende informasjonssjef i Kripos.

• Saken er en del av en serie om barnebortføring.

BLE BORTFØRT: Ørjan (2) ble bortført fra Norge til 
Asia av sin mor i desember i fjor. Han kom tilbake til 
Norge i forrige uke. Far forteller at han opplyste UD om 
Ørjans retur til Norge. UD hevder de ikke har fått noen 
informasjon om dette. FOTO: TORBJØRN GRØNNING
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• Et barn tas ut av landet i strid med 
foreldreansvaret til gjenværende forelder. Det 
regnes også som en barnebortføring å nekte å 
returnere barnet etter lovlig 
samvær/ferieopphold utenlands. 

• En barneborføring kan også være når foreldre 
eller andre slektninger bortfører barnet fra 
barnevernet.

• Hvis barnet bortføres av en fremmed regnes 
det ikke som en barneborføring, men som en 
kidnapping.

• Barneborføring straffes med fengsel i opp til 
tre år. Men politiet etterforsker og 
straffeforfølger ikke barnebortføring på eget 
initiativ. Den forelderen som er igjen må selv 
anmelde bortfører.

Emneord: nyheter barnebortføring innenriks

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

- Erna gir meg håp
Terrormistenkt usbeker (31) er blitt syk i 
varetekt
Nordmann (48) funnet død i Brasil
Motorsyklist omkom i krasj
Norske myndigheter mangler kontroll på 
bortførte barn,

annonse

-

 

Dette er barnebortføring:

Les også

 

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet
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Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

annonse

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer

Gå til forsida
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Er Timothy (6) og Joachim (4) 
glemt av Kripos?

SAMMEN MED PAPPA: Joachim (4)) og Timothy (&) smiler på pappas fang i Vesterålen. Et halvt år senere ble brødrene bortført av sin mor til Slovakia. Der har de 
vært i fem år nå, selv om far har full foreldrerett for barna. FOTO: Privat

Barna ble etterlyst internasjonalt via Kripos i 2005 etter å 
ha blitt bortført til Slovakia. De har fortsatt ikke kommet 
tilbake, men er ikke å finne i statistikken til Kripos over 
bortførte barn.

Siril K. Herseth Arnhild Aass Kristiansen

09.07.2010, kl. 13:02 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

-

(Dagbladet): Timothy og Joachim ble 
bortført fra sitt hjem i Vesterålen i 
2005, da var de seks og fire år. 
Barnas mor tok dem med til sitt 
hjemland Slovakia, hvor de har vært 
siden.

Kripos opplyser til Dagbladet i går 
kveld at barna ble internasjonalt 
etterlyst i Schengen-systemet den 
2.august 2005.  

Men ifølge Kripos statistikk over 
bortførte barn som Dagbladet fikk 
tilgang til i forrige måned, ble kun 
ett barn bortført fra Norge til 
utlandet i 2005. 

BORTFØRTE BRØDRE: Dagbladet intervjuet Tommy Hoholm i 2006 i forbindelse med barnebortføringen. Den gang hadde 
han stor tro på at sønnene skulle komme tilbake. Nå har håpet begynt å svinne hen, men han gir ikke opp kampen. Bildet ble 
tatt under juleferingen i 2005, et halvår før barna forsvant. Foto: Privat

annonse

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

-

Nyheter
mest lest siste 24 timer
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Alt tyder på at dette er et annet barn 
enn brødrene fra Vesterålen. 

Tallene stemmer ikke
Dagbladet har kontaktet samtlige politidistrikt i Norge for å 
finne ut hvem dette ene barnet er som skal ha blitt registrert 
bortført i 2005 etter Kripos sine beregninger. Ingen har kunnet 
gi svaret på det.

Midt-Hålogaland politidistrikt som har etterforsket saken om 
Timothy og Joachim, opplyser at de sendte den videre til 
Kripos i desember 2006. Dette året har Kripos registrert to 
barn bortført fra Norge til utlandet. Dette er to barn fra 
Telemark som ble bortført av sin mor til Brasil.

Dermed kan ikke Timothy og Joachim være en del av 
statistikken til Kripos verken fra 2005 eller 2006, selv om de 
bekrefter overfor Dagbladet at barna er internasjonalt etterlyst.

- Hvordan kan barn forsvinne fra Kripos sin statistikk? 
Det er jo helt sykt, sier Tommy Hoholmen, far til Timothy 
og Joachim.

- Ikke sjokkert
Han har vunnet fram i rettsinstanser både i Norge og Slovakia. 
Det slås fast at han har full foreldrerett, samt at barna skal 
tilbakeføres til Norge. Selv om Slovakia har underskrevet på 
Haag-konvensjonen, skjer det ingenting. 

- Jeg er overrasket over at Kripos ikke har kontroll på bortførte 
barn, men jeg er ikke sjokkert. Dette føyer seg i rekken av 
galskap fra den norske stat. Det har vært seks ulike 
saksbehandlere på saken min og den har vært henlagt tre 
ganger, men pågår fortsatt. Etter fem år er barna fortsatt ikke 
tilbake, sier han.

Dagbladet intervjuet ham om barnebortføringen i 2006. Den 
gang hadde han stor tro på at barn skulle komme tilbake. Det 
har han fortsatt, men håpet begynner å svinne hen.

- Vi har forsøkt
Midt-Hålogaland politidistrikt opplyser at de har prøvd å få 
barna til Norge. 

- Barnas mor er etterlyst internasjonalt, og da hun ble stoppet 
på en flyplass i Storbritannia, begjærte vi henne utlevert. Men 
det avviste retten i Storbritannia. Vi har forsøkt, opplyser 
politiadvokat Lars Ytterstad.

Da Dagbladet kontaktet Kripos i går, kunne de ikke svare på 
hvorfor Tommys to sønner ikke ser ut til å ha kommet med i 
statistikken.

- Vi må gå igjennom hver enkelt sak og det vil ta tid. Vi 
må komme tilbake til dette i morgen, opplyser Anne Bye 
Samdal, fungerende informasjonssjef i Kripos.

- Systemsvikt hos Kripos
Tommy Hoholmens advokat, Randulf Å. Rinderbo, er mener 
Kripos må ha rotet med flere barnebortføringssaker dersom 
Timmothy og Joachim ikke er med i statistikken.

- Her må det være snakk om systemsvikt. Det minste vi 
må kunne regne med er at barna er inne i statistikken til 
Kripos, sier Rinderbo.

Guttenes mor: Har ikke dårlig samvittighet
Da Dagbladet besøkte Timothy og Joachims mor, Martina 
Palencik Hoholm, i Slovakia i september 2007, fortalte hun at 
hun nekter å oppgi barna. Det til tross for at deres far har 
foreldreretten.

- Jeg har ikke dårlig samvittighet for det jeg har gjort. Men det 
er flere ting jeg skulle gjort annerledes. Jeg angrer på at 
Tommy og jeg ikke klarte å løse dette uten å dra 
rettsapparatet inn i saken. Nå er det utstedt en arrestordre på 
meg i Norge. Jeg vil aldri kunne vende tilbake dit. Gir jeg fra 
meg guttene vil jeg aldri få se dem igjen, sa Martina den gang.

Derfor bortførte hun
Hun fortalte at hun ikke kunne norsk, og følte seg ensom i 
Norge. Derfor ville hun til hjemlandet. Underveis pågikk det en 
barnefordelingssak i Norge.

- Advokaten min sa at det så ut som om Tommy ville få 
guttene. Jeg fikk fullstendig panikk. Jeg følte at jeg var i 
ferd med å miste mine sønner fordi jeg ikke var norsk. 
Jeg følte meg diskriminert. Det jeg gjorde var ikke 
planlagt, men jeg gjorde alt for ikke å miste guttene, sa 
hun til Dagbladet.

Norske røtter 7. juli 2005 pakket hun to kofferter med hennes 
og guttenes ting. Hun fortalte sønnene at de skulle på ferie. 
Martina var både redd og opprømt. To venner kjørte guttene 

Send tips til Dagbladet.no
MMS/SMS: 2400 Tlf: 2400 0000 e-post:
2400@db.no
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Skriv ditt tips her

Mer info om tipsSend tipset

FAMILIELYKKEN BRAST: Rundt ett år etter at dette 
bildet ble tatt, raknet familielykken for den lille familien 
som bodde sammen i Vesterålen. FOTO: Privat

NEKTER Å GI FRA SEG GUTTENE: Da Dagbladet 
besøkte Timothy og Joachims mor i Slovakia i juli 2007, 
sa hun at hun nekter å gi fra seg guttene selv om norsk 
og slovakisk rett har slått fast at guttenes far har 
foreldreretten for dem. FOTO: BJØRN 
LANGSEM/DAGBLADET

HAR SØNNENES PASS: Sønnenes pass er igjen hos 
Tommy Hoholm fra Vesterålen. Det betyr at barna må 
være ulovlig tatt ut av landet. Foto: Svein Arne Nilsen
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- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet
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Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

annonse

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer

Gå til forsida
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og henne fra Nord-Norge til Stockholm. Turen tok 22 timer. 
Derfra fløy de via Praha til Slovakia.

- Jeg klarte ikke tenke på konsekvensene. At det jeg gjorde var 
kriminelt. Jeg gjorde det fordi jeg elsker mine sønner. 
Mobiltelefonen hadde hun lagt igjen i Norge. Tommy kontaktet 
norsk og slovakisk politi. Likevel tok det måneder før Martina 
snakket med Tommy på telefon og lot ham snakke med 
barna.

- Hvorfor? Nei, jeg visste at det ville bli vanskelig. At han ikke 
ville forstå hvorfor jeg gjorde det gjorde.

- Men kan du forstå at det var vanskelig for guttenes far? 

- Ja, jeg kan det. Men jeg var overbevist om det var det 
eneste jeg kunne gjøre. Jeg hadde forsøkt så lenge å 
finne en løsning mens jeg var i Norge. Men ingenting 
hjalp, sa Palenic Hoholm.

Hun opplyste at hun ikke ønsker å holde guttene borte fra sin 
far og resten av sin biologiske familie, og at hun aldri har 
snakket negativt om Tommy til dem. 

• Saken er en del av en serie om barnebortføring.

• Et barn tas ut av landet i strid med 
foreldreansvaret til gjenværende forelder. Det 
regnes også som en barnebortføring å nekte å 
returnere barnet etter lovlig 
samvær/ferieopphold utenlands. 

• En barneborføring kan også være når foreldre 
eller andre slektninger bortfører barnet fra 
barnevernet.

• Hvis barnet bortføres av en fremmed regnes 
det ikke som en barneborføring, men som en 
kidnapping.

• Barneborføring straffes med fengsel i opp til 
tre år. Men politiet etterforsker og 
straffeforfølger ikke barnebortføring på eget 
initiativ. Den forelderen som er igjen må selv 
anmelde bortfører.

Emneord: nyheter barnebortføring innenriks

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

Terrormistenkt usbeker (31) er blitt syk i 
varetekt
Nordmann (48) funnet død i Brasil
Motorsyklist omkom i krasj
Norske myndigheter mangler kontroll på 
bortførte barn
Er Timothy (6) og Joachim (4) glemt av 
Kripos?,

Dette er barnebortføring:

Les også

Nyheter mest brukte emneord
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Kripos: - Vi har ikke ansvar 
for bortførte barn

BORTFØRTE BRØDRE: Brødrene Timothy (6) og Joachim (4) fra Vesterålen har vært bortført siden 2005. Deres far har foreldreretten for barna, og det er slått fast av 
norske og slovakiske myndigheter at barna skal tilbakeføres. Likevel er de fortsatt hos sin mor i Slovakia. Foto: Privat

Hevder tastefeil gjorde at et norsk barn forsvant fra
statistikken over bortførte barn.

Siril K. Herseth

09.07.2010, kl. 18:39 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

(Dagbladet): I dagens avis skriver 
Dagbladet om de bortførte brødrene
Timothy (6) og Joachim (4) som ikke 
ser ut til å være en del av statistikken 
til Kripos over bortførte barn.

Nå innrømmer Kripos overfor 
Dagbladet at det har skjedd en feil. 
Men de hevder fortsatt at alt er riktig i 
deres systemer over bortførte barn.

- Da vi skulle sende dere 
statistikken over bortførte barn, 
skjedde det en tastefeil. Vi kom i 
skade for å skrive at kun ett av 
barna som ble bortført fra Norge i 
2005, er savnet fremdeles. Det 
riktige antallet er to barn, sier 
Anne Bye Sandal, fungerende 
informasjonssjef i Kripos.

Dette opplyser Kripos etter at 
Dagbladet har avdekket at minst to av barna som ble bortført 
fra Norge i 2005, fortsatt er savnet.

Brødrene Timothy og Joachim har hele tiden vært registret i 
Kripos sine systemer, hevder Sandal. 

Tallkaos
Dagbladet avslører i dag at Kripos sine tall over bortførte barn 
ikke samsvarer med antall barn som politidistriktene har 
registrert som savnet.

- Dersom et politidistrikt har færre eller flere saker enn tallene 
som dere har fått fra Kripos, må politidistriktet selv svare for 
dette. Det er politidistriktet som har ansvarer for 

annonse

Send tips til Dagbladet.no
MMS/SMS: 2400 Tlf: 2400 0000 e-post:
2400@db.no

Ditt navn

Ditt mobilnummer

Din e-post

Ang:

Skriv ditt tips her

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

Nyheter
mest lest siste 24 timer
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Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

etterlysningene, sier Sandal.

27 barn savnet nå
I dag har hun gått igjennom alle sakene over bortførte barn 
som Kripos har registrert. Hun har kommet fram til at det per 
9. juli 2010 er totalt 27 barn savnet etter bortføring fra Norge. 

- Fier av barna må ha kommet tilbake ettersom vi har fått inn 
to nye saker siden dere fikk tallene fra oss 30.mai, sier 
Sandal. 

Kripos har ikke oversikten over om barna faktisk er 
kommet tilbake eller om sakene er blitt avsluttet av 
andre grunner. 

- Har ikke ansvar
Fra 1.januar 2010 har 17 norske barnebortføringssaker blitt 
trukket fra det internasjonale etterlysningssystemet. Om disse 
barna er kommet til rette i Norge, kan ikke Kripos svare på.

- Vi har ikke ansvar for bortførte barn. Det er 
politidistriktene som har ansvar for etterforskningen av 
disse sakene. Vi bistår bare dersom de ønsker 
internasjonal etterlysning i tillegg, presiserer Sandal 
overfor Dagbladet.

- Det er politidistriktene som registrerer barna i Det sentrale 
etterlysningsregister (ELYSII) og som er ansvarlige for å 
avlyse etterlysningene både nasjonalt og internasjonalt når 
personene kommer til rette, sier Sandal.

Kripos fungerer kun som et kontaktpunkt i kommunkasjonen mellom norsk og utenlandsk 
politi, ifølge Sandal.

• Saken er en del av en serie om bortførte barn. 

Mer info om tipsSend tipset

SAMMEN MED PAPPA: Ørjan (2) kom tilbake til 
Norge i forrige uke etter å ha blitt bortført til Asia av sin 
mor. Her får Ørjan igjen tilbringe tid med pappa etter sju 
måneder fra hverandre. FOTO: TORBJØRN 
GRØNNING/DAGBLADET

Emneord: innenriks barnebortføring nyheter

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

39-åringen utpekt som hovedmann benekter alt
Italienske journalister streiker mot nye 
avlyttingslov
Kripos: Vi har ikke ansvar for bortførte barn
Varetektsfengsles i fire uker etter brann i Lier
- Terrorsiktet fengslet i Tyskland,

annonse

-

 

Les også

 

Nyheter mest brukte emneord

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet

-
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annonse

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer

Gå til forsida
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Du kan bortføre egne barn 
uten å bli straffet

FAMILIELYKKEN BRAST: Rundt ett år etter at dette bildet ble tatt, raknet familielykken for den lille familien som bodde sammen i Vesterålen. FOTO: Privat

Dersom du har hovedomsorg eller delt omsorg for barnet 
ditt, blir du ikke straffet med fengsel om du bortfører det.

Siril K. Herseth

10.07.2010, kl. 21:20 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

(Dagbladet): Barnebortføring er ulovlig 
ifølge straffeloven § 216. Den som 
bortfører barn kan fengsles i inntil tre 
år. Men dette gjelder kun dersom den 
forelderen som bortfører er en såkalt 
samværsforelder; en «helgemamma»
eller «helgepappa».

- Dersom foreldrene bor sammen 
når bortføringen skjer, eller 
foreldrene har avtalt delt bosted, 
er bortføringen heller ikke 
straffbar, opplyser Wenche L. 
Kverneland, avdelingsdirektør for 
sivilavdelingen i 
Justisdepartementet.

Slike barnebortføringer kan ikke 
straffes ifølge straffeloven.

Kan ikke fengsels

BER OM HANDLING: Marianne Borgen, leder av Redd Barnas Norges-program, ber om at justisminister Knut Storberget 
ser på hvordan vi kan styrke vårt lovverk for å bedre barns rettsvern i bortføringssakene. FOTO: Morten Holm / Scanpix

annonse

-

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

-

Nyheter
mest lest siste 24 timer
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Barneloven og opplærinsloven skal 
beskytte alle barn som bortføres, også dersom de bortføres 
av sin hovedforsørger. Men disse lovene er ikke en del av 
straffeloven og gir dermed ikke mulighet til å fengsle den som 
bortfører.

Opplæringsloven gir muligheter til å bøtlegge foreldre som 
holder barna borte fra skolegang. Brudd på barneloven kan 
føre til at forelder mister omsorgen for barna. 

Men dette trenger ikke å ha noe å si for bortføreren hvis 
vedkommende allerede har kommet seg ut av Norge med 
barnet.

- Styrk lovverket
I gårsdagens avis skrev Dagbladet om de norske brødrene 
Timothy (6) og Joachim (4) som ble bortført av sin mor til 
Slovakia i 2005. Selv om dette er et land som ratifiserer Haag-
konvensjonen og selv om deres far har full foreldrerett for 
barna, har de ennå ikke kommet tilbake.

- Redd Barna ber om at Justisministeren ser på hvordan 
vi kan styrke vårt lovverk for å bedre barns rettsvern i 
disse sakene, sier Marianne Borgen, leder av Redd 
Barnas Norges-program.

I utgangspunktet har barn rett til kontakt med begge 
foreldrene. Når denne retten fratas barnet, må barnets 
rettsvern styrkes, mener Borgen.

- Hva som er til barns beste kommer ofte ikke ordentlig fram i 
disse sakene fordi konflikten mellom foreldre blir for stor. 
Barna kommer i klemme mellom de voksnes valg, sier 
Borgen.

- Skandaløst
Kjell Schevik, leder av Bortført.no, foreningen for foreldre med 
bortførte barn, synes det er skandaløst at regelverket for 
bortføring av barn ikke er bedre per i dag.

- Det er et uttrykk for den likegyldigheten som 
myndighetene har når det gjelder bortførte barn. Vi har 
gjentatte ganger kontaktet Justisdepartementet og 
påpekt nettopp dette i tillegg til andre systemfeil, uten at 
de har villet gjøre noe med det, sier Schevik.

Han mener det er åpenbart at færre ville bortført barn dersom 
det var straffbart i alle tilfeller. 

Skal straffes strengere
I den nye straffeloven, som er forventet å tre i kraft i 2013, er 
straffen for «grov omsorgsunndragelse» skjerpet fra tre til 
seks år. Det er ikke avgjort om denne kommer til å gjelde kun 
de foreldre som per i dag kan gis fengselsstraff for bortføring, 
eller om også alle de andre foreldrene som bortfører vil kunne 
få straff.

Justisminister Knut Storberget hadde ikke anledning til å 
kommentere denne saken i går.

• Denne artikkelen er en del av en serie om bortførte 
barn.

SAMMEN MED PAPPA: Joachim (4) og Timothy (6) 
smiler på pappas fang i Vesterålen. Et halvt år senere 
ble brødrene bortført av sin mor til Slovakia. Der har de 
vært i fem år nå, selv om far har full foreldrerett for 
barna. Barnas mor er ikke straffet i Slovakia for 
barnebortføringen. FOTO: Privat

Send tips til Dagbladet.no
MMS/SMS: 2400 Tlf: 2400 0000 e-post:
2400@db.no

Ditt navn

Ditt mobilnummer

Din e-post

Ang:

Skriv ditt tips her

Mer info om tipsSend tipset

• Et barn tas ut av landet i strid med 
foreldreansvaret til gjenværende forelder. Det 
regnes også som en barnebortføring å nekte å 
returnere barnet etter lovlig 
samvær/ferieopphold utenlands. 

• En barneborføring kan også være når foreldre 
eller andre slektninger bortfører barnet fra 
barnevernet.

• Hvis barnet bortføres av en fremmed regnes 
det ikke som en barneborføring, men som en 
kidnapping.

• Barneborføring straffes med fengsel i opp til 
tre år. Men politiet etterforsker og 
straffeforfølger ikke barnebortføring på eget 
initiativ. Den forelderen som er igjen må selv 
anmelde bortfører.

• Foreldre med hovedomsorg eller delomsorg 
for barnet, straffes ikke for en barnebortføring.

* I en serie artikler har Dagbladet denne uka 
fokusert på barnebortføring.

* 6.juli skrev vi om bortførte Maria som tryglet 
om hjelp fra ambassaden i Algerie som 14-
åring. Først fire år etter fikk UD henne hjem. 

* 7.juli skrev vi at 29 barn er bortført fra Norge 
akkurat nå.

* 8.juli skrev vi hvordan privatetterforskere får 
norske barn hjem fra utlandet ved hjelp av 
marinejegere, ministermiddager og 
håndpenger.

* 9.juli avslørte vi at norske myndigheter 
mangler kontroll på bortførte barn. 

Emneord: nyheter innenriks barnebortføring

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

En død i mikroflystyrt ved Oppdal
Reinfeldt: Littorin benekter sexkjøp
- Siktede (39) er handelsreisende, ikke terrorist
Slik levde de terrorsiktede et dobbeltliv
Kunde stakk av med taxi og fyllekjørte,

Dette er barnebortføring:

SERIEN OM BARNEBORTFØRING

Les også

Nyheter mest brukte emneord

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet
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Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

annonse

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer

Gå til forsida
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- Timothy (6) og Joachim (4) burde 
kommet hjem for lengst

SAMMEN MED PAPPA: Joachim (4) og Timothy (6) smiler på pappas fang i Vesterålen. Et halvt år senere ble brødrene bortført av sin mor til Slovakia. Der har de vært 
i fem år nå, selv om far har full foreldrerett for barna. FOTO: Privat

Dersom norske myndigheter hadde lagt press på Slovakia, 
ville brødrene vært hjemme i Norge for lenge siden, mener 
advokat.

Siril K. Herseth

10.07.2010, kl. 09:33 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

lør 15. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

(Dagbladet): Brødrene Timothy og 
Joachim var seks og fire år da de ble 
bortført til morens hjemland Slovakia i 
2005. Selv om deres far er tilkjent full 
foreldrerett og myndighetene har slått 
fast at guttene skal tilbakeføres til 
Norge, bor de fortsatt hos sin mor i 
Slovakia.

- Norske myndigheter er for feige. 
De må inn med tyngde, men gjør 
ingenting. Dersom de hadde lagt 
press på myndighetene i Slovakia, 
kunne de fått til en løsning for 
lenge siden, sier advokat Randulf 
Å. Riderbo.

Han representerer Tommy Hoholm, 
far til de to guttene. Hoholm kjemper 
fortsatt for å få sønnene tilbake til 

FAMILIELYKKEN BRAST: Rundt ett år etter at dette bildet ble tatt, raknet familielykken for den lille familien som bodde 
sammen i Vesterålen. FOTO: Privat

annonse

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

-

Nyheter
mest lest siste 24 timer
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Vesterålen hvor han bor. Men det har 
vist seg å være svært vanskelig.

Kritiserer UD
Slovakia har ratifisert Haag-konvensjonen hvilket betyr at 
barna skulle ha blitt overført til Norge ettersom landet har 
skrevet under på at de skal samarbeide i slike saker. Ned 
tanke på dette mener Randulf Å. Rinderbo det er svært 
underlig at Norge ennå ikke har fått barna hjem.

Han reagerer kraftig på måten norske myndigheter - og da 
spesielt Utenriksdepartementet (UD) - har håndtert denne 
saken.

Riderbo mener UD jobber engasjerer seg ulikt i disse sakene 
ved at noen får mye hjelp, mens andre ikke får hjelp i det hele 
tatt.

- UD må slutte å gjøre forskjell på folk ut ifra sosial 
status, sier Riderbo.

UD avviser kritikken
UD stiller seg uforstående til denne kritikken:

- Det er selvsagt at all konsulær bistand tilbys på basis av de 
faktiske omstendighetene i saken og innenfor de juridiske og 
økonomiske rammene utenrikstjenesten har for sin 
virksomhet. Det ligger ikke andre kriterier til grunn, sier Marte 
Lerberg Kopstad, kommunikasjonsrådgiver i UD.

Hun påpeker at når UD bistår i barnebortførinssaker i 
land som er omfattet av Haag-konvensjonen (som her), 
er det etter instruks fra Justisdepartementet. 

Justisdepartementet hadde ikke anledning til å svare på denne 
konkrete saken før mandag. Kommunikasjonsrådgiver Steffen 
S. Aagedal forklarer hvorfor:

- Justisdepartementet fikk saken oversent fra UD kl 16.30 
fredag ettermiddag. Vi ber om forståelse for at vi ikke har 
anledning til å besvare din henvendelse fredag ettermiddag 
etter departementets åpningstider da din forespørsel 
innebærer faglige vurderinger som vi blir nødt til å komme 
tilbake til mandag.

Tommy Hoholm venter hver eneste dag på en telefon fra 
norske eller slovakiske myndigheter med nytt i saken. 
Han har ikke gitt opp håpet om at barna en dag vil 
komme hjem til Vesterålen.

I juli 2007 besøkte Dagbladet Hoholms ekskone i Slovakia. Da 
fortalte hun at hun aldri kom til å gi opp sønnene sine.

• Denne artikkelen er en del av en serie om bortførte 
barn.

Send tips til Dagbladet.no
MMS/SMS: 2400 Tlf: 2400 0000 e-post:
2400@db.no

Ditt navn

Ditt mobilnummer

Din e-post

Ang:

Skriv ditt tips her

Mer info om tipsSend tipset

NEKTER Å GI FRA SEG GUTTENE: Da Dagbladet 
besøkte Timothy og Joachims mor i Slovakia i 2006, sa 
hun at hun nekter å gi fra seg guttene selv om norsk og 
slovakisk rett har slått fast at guttenes far har 
foreldreretten for dem. FOTO: BJØRN 
LANGSEM/DAGBLADET

• Et barn tas ut av landet i strid med 
foreldreansvaret til gjenværende forelder. Det 
regnes også som en barnebortføring å nekte å 
returnere barnet etter lovlig 
samvær/ferieopphold utenlands. 

• En barneborføring kan også være når foreldre 
eller andre slektninger bortfører barnet fra 
barnevernet.

• Hvis barnet bortføres av en fremmed regnes 
det ikke som en barneborføring, men som en 
kidnapping.

• Barneborføring straffes med fengsel i opp til 
tre år. Men politiet etterforsker og 
straffeforfølger ikke barnebortføring på eget 
initiativ. Den forelderen som er igjen må selv 
anmelde bortfører.

• Foreldre med hovedomsorg eller delomsorg 
for barnet, straffes ikke for en barnebortføring.

BORTFØRTE BRØDRE: Dagbladet intervjuet Tommy 
Hoholm i 2006 i forbindelse med barnebortføringen. Den 
gang hadde han stor tro på at sønnene skulle komme 
tilbake. Nå har håpet begynt å svinne hen, men han gir 
ikke opp kampen. Bildet ble tatt under juleferingen i 
2004, et halvår før barna forsvant. Foto: Privat

Dette er barnebortføring:

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Maria Amelie lager fullt 
asylopprør i regjeringen
SV vil ha lovendring og får støtte fra flere 
i Ap.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

Les flere saker i arkivet

Generated by www.PDFonFly.com at 1/14/2011 3:59:29 PM
URL: http://www.dagbladet.no/2010/07/10/nyheter/innenriks/barnebortforing/12496080/

48



arbeidsliv asylpolitikk drap dyrenes nyheter flom maria amelie overgrep pedofili politikk
regjeringen rettssak trafikkulykke ulykke usa wikileaks

HAR SØNNENES PASS: Sønnenes pass er igjen hos 
Tommy Hoholm fra Vesterålen. Det betyr at barna må 
være ulovlig tatt ut av landet. Foto: Svein Arne Nilsen

* I en serie artikler har Dagbladet denne uka 
fokusert på barnebortføring. 

* 6.juli skrev vi om bortførte Maria som tryglet 
om hjelp fra ambassaden i Algerie som 14-
åring. Først fire år etter fikk UD henne hjem.

* 7.juli skrev vi at 29 barn er bortført fra Norge 
akkurat nå. 

* 8.juli skrev vi hvordan privatetterforskere får 
norske barn hjem fra utlandet ved hjelp av 
marinejegere, ministermiddager og 
håndpenger.

* 9.juli avslørte vi at norske myndigheter 
mangler kontroll på bortførte barn.

Emneord: innenriks barnebortføring nyheter

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

En død i mikroflystyrt ved Oppdal
Reinfeldt: Littorin benekter sexkjøp
- Siktede (39) er handelsreisende, ikke terrorist
Slik levde de terrorsiktede et dobbeltliv
Kunde stakk av med taxi og fyllekjørte,

annonse  

SERIEN OM BORTFØRTE BARN

Les også

 

Nyheter mest brukte emneord
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Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

annonse

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer

Gå til forsida

Fullt navn* Alder Søk

Avansert søk Dette forteller skattelistene * obligatorisk
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- Slår du fortsatt mannen din?
SLIK SVARER HAN PRESSEN: Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet (UD), Bjørn Jahnsen, hadde noe spesielle svar da Dagbladet spurte ham om 
barnebortføring. Foto: Justisdepartementet/Sara Johannessen/Scanpix

Det svarte kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet da 
Dagbladet spurte om bortførte barn.

Siril K. Herseth Kristoffer Egeberg

12.07.2010, kl. 18:22 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

(Dagbladet):- Slår du fortsatt mannen 
din?

Slik svarte Utenriksdepartementets 
informasjonsjef da Dagbladet spurte 
hva de gjør for bortførte barn.

Justisminister Knut Storberget har 
plutselig ferie med full skjerming fra 
media da han blir spurt om svar i 
samme sak. Like etterpå ringer han 
selv en journalist i Dagbladet for å 
fremme sitt syn i en annen sak.

Dagbladets avsløringer om 
bortførte barn har avdekket kaos
og mangel på kontroll hos politiet, 
Kripos, Utenriksdepartementet og 
Justisdepartementet.

Samtidig har avsløringene ført til 

VISER TIL STATENS PRESSEREGLER: Generalsekretæren i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, ber 
Dagbladet gjengi samtalen med UD. Han mener Justisdepartementet bryter egen kommunikasjonspolitikk angående 
Dagbladets serie om barnebortføring. Foto: Bjørn Langsem/Dagbladet

annonse

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

-

Nyheter
mest lest siste 24 timer
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møter mellom journalist og offentlige 
instanser som ifølge generalsekretær i Norsk Presseforbund 
Per Edgar Kokkvold strider med statens 
kommunikasjonspolitikk.

Tirsdag i forrige uke skrev Dagbladet om Maria som ble 
bortført til Algerie som ti-åring. Maria tryglet om hjelp fra 
ambassaden i Algerie som 14-åring, men først fire år senere 
fikk UD henne hjem. Hun kontaktet den norske ambassaden i
Algerie som 17-åring, og forteller at hun fikk beskjed om å 
komme til ambassaden dagen etter at hun fylte 18 år. Da 
skulle UD hjelpe henne hjem.

Slik svarte UD
I forkant av at Dagbladet skulle omtale denne saken, ringte vi 
til UD for å be dem svare på kritikken. Etter å ha blitt informert
om hva saken dreier seg om, spør kommunikasjonssjef i
Utenriksdepartementet, Bjørn Jahnsen, hva Dagbladet vil ha 
svar på.

Journalist: - Det har kommet fram en del kritikk mot UD i 
denne saken som dere selvsagt skal få svare på. 
Dessuten lurer jeg på om det er vanlig at UD ikke hjelper 
norske barn i utlandet før de har fylt 18 år. 
Bjørn Jahnsen: - Slår du fortsatt mannen din? 
Journalist: - Hæ? Hva sa du? 
Bjørn Jahnsen: - Slår du fortsatt mannen din? 
Journalist: - Spør du meg om jeg slår mannen min? 
Bjørn Jahnsen: - Ja. (Pause.) Det var en spøk. Jeg 
mener, det spørsmålet ditt går jo ikke an å ta seriøst. 
Journalist: - Jeg synes faktisk ikke dette temaet er noe 
man skal spøke med. 
Bjørn Jahnsen: - Nei, det synes ikke jeg heller. Bare 
send mail med spørsmål, så skal vi se på det.

Da Dagbladet snakket med Jahnsen i dag, forklarer han hva 
han mente med samtalen:

Slik mente UD det
Kommunikasjonssjef Bjørn Jahnsen i UD sier han oppfattet 
spørsmålet fra Dagbladet slik:

- Journalisten spurte meg hvorfor UD ikke hjelper barn i 
utlandet. Jeg oppfattet dette spørsmålet som helt urimelig, da 
UD selvsagt bistår i en rekke slike saker. Spørsmålet 
Dagbladet stilte inneholdt et premiss jeg ikke kunne 
akseptere.

Jahnsen viser videre til at sitatet «Slår De fortsatt din 
kone/mann» er et kjent ordtak - og at det brukes om 
ekstremt ledende spørsmål.

- Jeg vil forøvrig presisere at vi har svart på alle spørsmål fra 
Dagbladet her. Selve saken har UD fulgt opp i lang tid, noe vi 
også har redegjort for overfor Dagbladet, sier Jahnsen.

- Gjengi samtalen
Per Edgar Kokkvold, 
generalsekretær i Norsk Presseforbund, har ikke hørt om denne typen utsagn fra 
kommunikasjonssjefer i staten tidligere. Han mener Dagbladet bør gjengi samtalen. 

- Kommunikasjonssjefer som er satt til å kommunisere med mediene må regne med å 
bli sitert, sier Kokkvold.

Han opplyser at staten fikk en ny og forbedret kommunikasjonspolitikk i høsten 2009. Der står 
det blant annet at «åpenhet og medvirkning er grunnleggende verdier».

«Målene er at innbyggerne skal ha tilgang til info om statens virksomhet. 
Forutsetning er at staten skal vise respekt og imøtekommenhet i sin 
kommunikasjon,» heter det i dokumentet om kommunikasjonspolitikken som 
Kokkvold leser fra.

Skal møte medier med respekt
Under punktet Mediekontakt 3.6 står dette ytterligere presisert: «Alle medier skal behandles 
med respekt og åpenhet når de etterspør informasjon.»

- Selv om det ikke er noen særegne regler for UD, må vi kunne forvente at de er like 
diplomatiske som de andre departementene, sier Kokkvold.

Han påpeker at vi i Norge har en annerledes offentlighetspolitikk enn den vi kjenner fra 
Sentral-Europa.

- Her har vi krav på å få vite det vi ønsker å vite, og ikke bare det staten ønsker å 
oppgi, selv om det åpenbart er noen unntak, sier Kokkvold. 

Samtidig presiserer han at mediene ikke må bli for overfølsomme i møte med staten.

- Kommunikasjonssjefer i staten kan i likhet med pressen bli irritert. Det er lov. Og det skal 
vises en viss romslighet for dette. Men det grunnleggende gjenstår: Gjennom pressen skal 
allmennheten få kjennskap til interessant, samfunnsmessig materiale, sier Kokkvold.

Storberget måtte skjermes 
- så tok han selv kontakt
Dagbladet har bedt justisminister Knut Storberget kommentere serien om barnebortføring 
onsdag, torsdag og fredag i forrige uke uten å ha fått snakke med ministeren ennå. 

HAR IKKE SVART: Justisminister Knut Storberget har 
ennå ikke kunnet besvare Dagbladets spørsmål i 
forbindelse med barnebortføringsserien. Foto: Gorm 
Kallestad/Scanpix

DAGEN FØR HUN BLE BORTE: Maria, mamma og 
stefaren fotografert i mai 2000. Dagen etter tok Marias 
far henne med på det som skulle bli et åtte år langt 
opphold i Algerie. Foto: Privat.

TUNG TID: For to år siden kom Maria tilbake til Norge. 
Fortsatt tenker hun på tiden i Algerie. Nå prøver hun å 
finne tilbake til hverdagen. Her på morens terrasse et 
sted på Vestlandet. Foto: Erling Hægeland/Dagbladet

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet
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asylpolitikk drap dyrenes nyheter flom gambia maria amelie overgrep pedofili politikk
regjeringen rettssak trafikkulykke ulykke usa wikileaks

Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

Fredag påpekte kommunikasjonsrådgiver Steffen Aagedal at han ikke engang kunne sende 
en tekstmelding til Storberget fordi ministeren var på ferie og måtte skjermes og ikke kunne 
forstyrres før tidligst mandag. Samtidig ringer Storberget selv til Dagbladets 
samfunnsavdeling for å kommentere en annen sak.

- Dette er i strid med statens kommunikasjonspolitikk. Og viser det vi vet: at 
statsråder er mer enn villige til å kommunisere når man mener det er en god sak å 
kommentere, og mer utilgjengelige når det er ubehagelig, sier Kokkvold.

- Bør være tilgjelgelig
Da Dagbladet ber om tilsvar fra Justisdepartementet angående en konkret bortføringssak
fredag ettermiddag, kan de ikke svare før mandag ettersom departementet da er stengt.

Kokkvold mener departementene må være tilgjengelig for mediene gjennom hele uken.

- Hvordan departementene velger å ordne dette intert, er et problem for 
departementet og ikke for pressen, sier Kokkvold.

Emneord: nyheter innenriks barnebortføring

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

Terrorsiktet David Jakobsen (31) var PST-
informant
PST: - Planla terrorangrep på norsk jord
En omkom og to hardt skadd i alvorlig bilulykke
Småfly kjørte av rullebanen i Honningsvåg
Retten behandler terrorsaken bak lukkede 
dører,

annonse  

Les også

 

Nyheter mest brukte emneord
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annonse

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer

Gå til forsida

Fullt navn* Alder Søk

Avansert søk Dette forteller skattelistene * obligatorisk

TOPPLISTER
Postnummer

Søk

Fødselsår

Søk

Fylke

6Velg ditt fylke Søk

Db.no  | FORSIDA  | NYHETER  | SPORT  | KULTUR  | KJENDIS  | MAGASINET  | REISE  | WEB-TV  | DEBATT

Les dagens avis (PDF)
Dagbladet levert på døra i helgen

Dagbladet.no 

Postadresse: Boks 1184 Sentrum 
0107 Oslo 

Besøksadresse: Langkaia 1 
0150 Oslo 

Sentralbord: 24 00 10 00

Redaksjonen nett: 24 00 10 00
Redaksjonen papir: 24 00 10 00

Korreksjoner: les mer

Tips oss
Telefon: 24 00 00 00
SMS/MMS: 2400
E-post: 2400@db.no

Husregler

Annonseinfo:
Dagbladet nett/papir

Berner Gruppen: Årsrapport 2008

Db.nos Brukeravtale og Personvernavtale

Papirutgaven

Vaktsjef nå:

Forsida ble sist oppdatert:
Torsdag 01.01.70, 01:00

© 2011 DB Medialab AS
Ansvarlig redaktør Dagbladet/Dagbladet.no: Lars Helle

Utviklet av:

Generated by www.PDFonFly.com at 1/14/2011 2:26:28 PM
URL: http://www.dagbladet.no/2010/07/12/nyheter/innenriks/barnebortforing/12506222/

54



55



47 barn bortført til og fra 
Norge i år

BLE BORTFØRT: Ørjan (2) ble bortført til morens hjemland i Asia i desember 2009. For halvannen uke siden kom han tilbake til Norge. FOTO: TORBJØRN 
GRØNNING/DAGBLADET

Kraftig økning i antall bortføringer. Bekymringsverdig, sier 
Justisdepartementet.

Siril K. Herseth

14.07.2010, kl. 09:41 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

-

(Dagbladet): Til nå i år er 29 barn blitt 
bortført fra Norge. 18 barn er blitt 
bortført til Norge i samme periode. Det 
viser Justisdepartementets halvårstall 
over bortførte barn som blir lagt fram i 
dag.

Disse tallene viser en sterk økning fra 
samme periode i fjor. I løpet av hele 
2009 ble 30 barn bortført fra Norge og 
27 barn ble bortført til Norge. 

- Vi er bekymret over at det har 
vært så mange barnebortføringer 
til nå i år, sier Astri Aas-Hansen
(Ap), statssekretær i 
Justisdepartementet.

Tallene over bortførte barn til Norge er 
også stigende.

ER BEKYMRET: Statssekretær i Justisdepartementet, Astrid Aas Hansen (Ap), er bekymret for at vi ser en økning i 
barnebortføringer både til og fra Norge. Foto: Justisdepartementet

annonse

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

-

Nyheter
mest lest siste 24 timer
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asylpolitikk drap dyrenes nyheter flom gambia maria amelie overgrep pedofili politikk
regjeringen rettssak trafikkulykke ulykke usa wikileaks

Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

- Vi kan bli bedre
Aas-Hansen presiserer at norske myndigheter kan bli bedre 
på å håndtere barnebortføringssaker. 

På bakgrunn av Dagbladets artikkelserie om 
barnebortføring, skal Justisdepartementet arrangere et
møte med Kripos, Utenriksdepartementet og 
Politidirektoratet etter sommerferien. 

- Vi vil ta opp tema som er blitt belyst i Dagbladet i denne 
serien, og se hvordan vi kan løse barnebortføringssakene på 
en bedre måte, sier Aas-Hansen.

Fredag i forrige uke avslørte Dagbladet at norske myndigheter 
mangler kontroll på bortførte barn. Statistikken til Kripos
samsvarer ikke med tallene fra de ulike politidistriktene. 25 av 
barna på Justisdepartementets statistikk har status ukjent. 
Utenriksdepartementet har opplyst at de ikke vet om disse 
barna er kommet tilbake til Norge eller ikke.

- Jeg synes det er uakseptabelt at vi ikke vet hvor disse 
barna er. Jeg mener vi må finne ut om sakene er løst 
eller ikke, sier Aas-Hansen. 

- Tallene vil stige ytterligere
Tingrettsdommer Torunn Elise Kvisberg med doktorgrad i 
internasjonal barnefordeling- og bortføring fra 2009, er ikke 
overrasket over den voldsomme stigningen i antall bortførte 
barn.

- Antall barnebortføringer til og fra Norge har ligget lavt i 
forhold til mange andre land. Antakelig vil antall 
bortføringer fortsette å stige i Norge, tror Kvisberg. 

Forklaringen er at det statig blir flere familier der foreldrene er 
fra hver sitt land, samtidig som vi ser 
et høyt antall samlivsbrudd.

• Justisdepartementets bortføringstall fra 
1.januar 2010 til 30.juni 2010 viser at 29 barn 
er bortført fra Norge så langt i år. 

• 18 barn er bortført til Norge i samme periode.

• Her er listen over landene de norske barna er 
blitt bortført til i år:

- Brasil (1 barn)
- Bulgaria (1 barn)
- Filippinene (2 barn)
- Hellas (1 barn)
- Irak (1 barn)
- Iran (1 barn)
- Marokko (1 barn)
- Nederland (1 barn)
- Romania (1 barn)
- Skottland (1 barn)
- Sverige (2 barn)
- Thailand (1 barn)
- Tyskland (3 barn)
- USA (1 barn)
- Vietnam (1 barn)

• Totalt dreier det seg om 47 barn som er 
bortført til og fra Norge så langt i år. Disse 
barna er fordelt på 33 saker. 23 av disse 
sakene pågår fortsatt.

Kilde: Justisdepartementet

Emneord: nyheter barnebortføring innenriks

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

Foreldre blir nektet å anmelde barnebortføringer
Nordmann funnet død i basseng
- Hvis jeg ikke lander, slår han meg i hjel
Svensk 14-åring ble voldtatt i to døgn - 12 menn 
mistenkt i saken
Kvinne (39) falt fra 4. etasje,

annonse  

HER FORSVINNER NORSKE BARN:

Les også

 

Nyheter mest brukte emneord

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet
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annonse

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer

Gå til forsida
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Foreldre blir nektet å 
anmelde barnebortføringer

BLE BORTFØRT: Sønnen til Eva ble bortført til Kosovo i 2008. Hun forteller at hennes lokale politidistrikt nektet å ta imot anmeldelsen om barnebortføring før det 
hadde gått nesten ett år. I september 2009 kom gutten tilbake til Norge ved hjelp av firmaet ABP World Group. FOTO: ØISTEIN NORUM MONSEN/DAGBLADET

Justisdepartementet har mottatt flere klager der politiet har 
nektet å ta imot anmeldelser om barnebortføringer.
- Helt uakseptabelt, sier statssekretær i departementet.

Siril K. Herseth

14.07.2010, kl. 21:53 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

IKKE HOLDBART: Statssekretær Astrid Aas Hansen (Ap) mener det er helt uholdbart å nekte foreldre å levere inn en 
anmeldelse når deres barn er blitt bortført. Foto: Justisdepartementet

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Nyheter
mest lest siste 24 timer
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(Dagbladet): - Vi har fått inn flere 
klager som går på at folk ikke får 
anmeldt barnebortføringene til politiet, 
hvilket er helt uholdbart, sier Astri Aas-
Hansen (Ap), statssekretær i
Justisdepartementet.

- Politiet skal ta imot alle 
anmeldelser. Saker som gjelder 
barnebortføring er alvorlige og
skal være høyt prioritert, sier hun.

• Les også: Sterk økning i antall 
bortførte barn i år

• Les også: Vil ha strengere straffer 
for barnebortføring

Dagbladet har snakket med flere 
foreldre som forteller at de har hatt 
problemer med å få anmeldt 
bortføringen av sine barn. Leder i 
Bortført.no, Kjell Schevik, mener dette er et gjennomgående 
problem.

- Fikk ikke anmeldt
Norske Eva forteller at det gikk nesten ett år fra hun forsøkte å 
anmelde bortføringen av sin sønn, til politiet ville ta imot 
anmeldelsen.

- Det stod folk bak meg i køen som skulle anmelde 
sykkeltyverier og som fikk komme inn med én gang, 
mens jeg måtte vente, sier Eva.

Hennes sønn ble bortført til Kosovo i 2008. Arnstein Øyslebø 
fra Familiestiftelsen støtter kvinnens forklaring og opplyser at 
han fulgte henne til politistasjonen en av gangene hun ble
avvist der.

- Jeg ringte Kripos og forklarte situasjonen etter 
avvisningen, og da fikk Eva plutselig levere 
anmeldelsen likevel, sier Øyslebø. 

I over halvparten av sakene han er involvert i, forteller foreldre 
om vanskeligheter med å anmelde slike saker til politiet, 
opplyser han. 

Saken skal ha blitt henlagt av politiet. Deretter ble det lokale 
politidistriktet og Kripos kontaktet av ABP World Group som 
fikk saken gjenåpnet, ifølge Martin Waage, Europa-sjef i 
sikkerhetsfirmaet.

Avviser kritikken
Det aktuelle politidistriktet avviser dette og hevder Eva ikke tok 
kontakt med dem angående bortføringen før sønnen hadde 
vært borte i nesten ett år. Sønnen til Eva kom tilbake til Norge 
ved hjelp av sikkerhetsfirmaet ABP World Group i september 
2009.

- Selv om barnebortføringer i enkelte tilfeller ikke er 
straffbart, er det ikke slik at politiet kan nedprioritere 
disse sakene, sier Aas-Hansen.

- Politiet er for treige
Martin Waage, Europa-sjef for ABP World Group, mener 
politidistriktene er treige med å få de bortføre barna 
internasjonalt etterlyst.
- Det verste politiet gjør utenom å la være å ta imot 
anmeldelser fra foreldre, er at de ikke sender sakene videre til 
Interpol for etterlysning, sier Waage.
- På den måten vil også muligheten for tilbakeføring via Haag-
konvensjonen
minske betraktelig, opplyser han.

annonse

BLE BORTFØRT: Ørjan (2) ble bortført til morens 
hjemland i Asia i desember 2009. For halvannen uke 
siden kom han tilbake til Norge. FOTO: TORBJØRN 
GRØNNING/DAGBLADET

KRITISERER POLITIET: Martin Waage, Europa-sjef
for sikkerhetsfirmaet ABP World Group, kritiserer 
politidistriktene i Norge for å være for treige med å 
sende over sakene til Kripos slik at de bortførte barna 
blir etterlyst internasjonalt. FOTO: TORBJØRN 
GRØNNING

• Et barn tas ut av landet i strid med 
foreldreansvaret til gjenværende forelder. Det 
regnes også som en barnebortføring å nekte å 
returnere barnet etter lovlig 
samvær/ferieopphold utenlands. 

• En barneborføring kan også være når foreldre 
eller andre slektninger bortfører barnet fra 
barnevernet.

• Hvis barnet bortføres av en fremmed regnes 
det ikke som en barneborføring, men som en 
kidnapping.

• Barneborføring straffes med fengsel i opp til 
tre år. Men politiet etterforsker og 
straffeforfølger ikke barnebortføring på eget 
initiativ. Den forelderen som er igjen må selv 
anmelde bortfører.

• Foreldre med hovedomsorg eller delomsorg 
for barnet, straffes ikke for en barnebortføring.

• I en serie artikler har Dagbladet denne uka 
fokusert på barnebortføring. 

• 6.juli skrev vi om bortførte Maria som tryglet 
om hjelp fra ambassaden i Algerie som 14-
åring. Først fire år etter fikk UD henne hjem.

• 7.juli skrev vi at 29 barn er bortført fra Norge 
akkurat nå. 

• 8.juli skrev vi hvordan privatetterforskere får 
norske barn hjem fra utlandet ved hjelp av
marinejegere, ministermiddager og 
håndpenger.

• 9.juli avslørte vi at norske myndigheter 
mangler kontroll på bortførte barn.

Dette er barnebortføring:

SERIEN OM BORTFØRTE BARN

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet

-
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asylpolitikk drap dyrenes nyheter flom gambia maria amelie overgrep pedofili politikk
regjeringen rettssak trafikkulykke ulykke usa wikileaks

Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

annonse

-

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer

Gå til forsida

• 10. juli skrev vi at du kan bortføre barna dine 
uten å bli straffet.

• 13. juli skrev vi at det har vært en kraftig 
økning i barnebortføringer i år.

Emneord: barnebortføring nyheter innenriks

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

Foreldre blir nektet å anmelde barnebortføringer
Nordmann funnet død i basseng
- Hvis jeg ikke lander, slår han meg i hjel
Svensk 14-åring ble voldtatt i to døgn - 12 menn 
mistenkt i saken
Kvinne (39) falt fra 4. etasje,

annonse

-

 

Les også
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Vil ha strengere straffer for 
barnebortføring

ER BEKYMRET: Statssekretær i Justisdepartementet, Astrid Aas Hansen (Ap), er bekymret for at vi ser en økning i barnebortføringer både til og fra Norge. Foto: 
Justisdepartementet

Justisdepartementet sender nytt lovforslag på høring etter 
sommerferien.

Siril K. Herseth

14.07.2010, kl. 11:13 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

(Dagbladet): Lørdag i forrige uke skrev 
Dagbladet at du kan bortføre barnet 
ditt uten å bli straffet. Etter 
sommerferien vil Justisdepartementet 
levere et nytt lovforslag på høring.

De ønsker at alle foreldre som 
bortfører sine barn til utlandet skal 
kunne straffes med fengsel. 
Departementet vil ha slutt på at det 
kun er de såkalte helgemammaene 
og helgepappaene som kan straffes 
for slike bortføringer.

- Vi har utarbeidet lovforslaget 
fordi vi mener barnebortføring til 
utlandet er en alvorlig forbrytelse, 
sier Astri Aas-Hansen (Ap), 
statssekretær i 
Justisdepartementet.

DAGEN FØR BORTFØRINGEN: Her sitter Maria sammen med mor og stefar dagen før hun blir bortført. Bildet ble tatt i 
slutten av mai 2000, og Maria er ti år. Bildet publiseres usladdet i samråd med Maria. Foto: Privat

annonse

    

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

Nyheter
mest lest siste 24 timer
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Bortføringer øker
I dag skriver Dagbladet om den kraftige økningen i 
barnebortføringer hittil i år. 29 barn blitt bortført fra Norge fra 1. 
januar til 30.juni. 18 barn er blitt bortført til Norge i samme 
periode. Det viser Justisdepartementets halvårstall over 
bortførte barn som blir lagt fram i dag.

I løpet av hele 2009 ble 30 barn bortført fra Norge og 27 barn 
ble bortført til Norge. Det kan dermed se ut til å bli en dobling i 
bortførte barn fra Norge i år sammenlignet med i fjor.

- Vi kan bli bedre
Aas-Hansen presiserer at norske myndigheter kan bli bedre 
på å håndtere barnebortføringssaker. 

På bakgrunn av Dagbladets artikkelserie om 
barnebortføring, skal Justisdepartementet arrangere et
møte med Kripos, Utenriksdepartementet og 
Politidirektoratet etter sommerferien. 

- Vi vil ta opp tema som er blitt belyst i Dagbladet i denne 
serien, og se hvordan vi kan løse barnebortføringssakene på 
en bedre måte, sier Aas-Hansen.

Fredag i forrige uke avslørte Dagbladet at norske myndigheter 
mangler kontroll på bortførte barn. Statistikken til Kripos
samsvarer ikke med tallene fra de ulike politidistriktene. 25 av 
barna på Justisdepartementets statistikk har status ukjent. 
Utenriksdepartementet har opplyst at de ikke vet om disse 
barna er kommet tilbake til Norge eller ikke.

- Jeg synes det er uakseptabelt at vi ikke vet hvor disse 
barna er. Jeg mener vi må finne ut om sakene er løst 
eller ikke, sier Aas-Hansen. 

- Tallene vil stige ytterligere
Tingrettsdommer Torunn Elise Kvisberg med doktorgrad i 
internasjonal barnefordeling- og bortføring fra 2009, er ikke 
overrasket over den voldsomme stigningen i antall bortførte 
barn.

- Antall barnebortføringer til og fra Norge har ligget lavt i 
forhold til mange andre land. Antakelig vil antall 
bortføringer fortsette å stige i Norge, tror Kvisberg. 

Forklaringen er at det statig blir flere familier der foreldrene er 
fra hver sitt land, samtidig som vi ser et høyt antall 
samlivsbrudd.

FANGET I ÅTTE ÅR: Faren til Maria tok henne med 
fra Norge til Algerie på det som skulle være en kort 
ferietur. Det skulle ta åtte år før hun fikk se sin mor 
igjen. Foto: Erling Hægeland/Dagbladet

SAMMEN MED PAPPA: Ørjan kjente ikke pappa 
igjen og pappa kjente ikke Ørjan igjen da de endelig fikk 
tilbringe litt tid sammen etter sju måneder fra hverandre. 
FOTO: TORBJØRN GRØNNING/DAGBLADET

BORTFØRTE BRØDRE: Dagbladet intervjuet Tommy 
Hoholm i 2006 i forbindelse med barnebortføringen. Den 
gang hadde han stor tro på at sønnene skulle komme 
tilbake. Nå har håpet begynt å svinne hen, men han gir 
ikke opp kampen. Bildet ble tatt under juleferingen i 
2004, et halvår før barna forsvant. Foto: Privat

• Et barn tas ut av landet i strid med 
foreldreansvaret til gjenværende forelder. Det 
regnes også som en barnebortføring å nekte å 
returnere barnet etter lovlig 
samvær/ferieopphold utenlands. 

• En barneborføring kan også være når foreldre 
eller andre slektninger bortfører barnet fra 
barnevernet.

• Hvis barnet bortføres av en fremmed regnes 
det ikke som en barneborføring, men som en 
kidnapping.

• Barneborføring straffes med fengsel i opp til 
tre år. Men politiet etterforsker og 
straffeforfølger ikke barnebortføring på eget 
initiativ. Den forelderen som er igjen må selv 
anmelde bortfører.

• Foreldre med hovedomsorg eller delomsorg 
for barnet, straffes ikke for en barnebortføring.

• I en serie artikler har Dagbladet denne uka 
fokusert på barnebortføring. 

• 6.juli skrev vi om bortførte Maria som tryglet 
om hjelp fra ambassaden i Algerie som 14-
åring. Først fire år etter fikk UD henne hjem.

• 7.juli skrev vi at 29 barn er bortført fra Norge 
akkurat nå. 

• 8.juli skrev vi hvordan privatetterforskere får 
norske barn hjem fra utlandet ved hjelp av
marinejegere, ministermiddager og 
håndpenger.

• 9.juli avslørte vi at norske myndigheter 
mangler kontroll på bortførte barn.

• 10. juli skrev vi at du kan bortføre barna dine 
uten å bli straffet.

• 13. juli skrev vi at det har vært en kraftig 
økning i barnebortføringer i år.

Dette er barnebortføring:

SERIEN OM BORTFØRTE BARN

annonse

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet

-
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asylpolitikk drap dyrenes nyheter flom gambia maria amelie overgrep pedofili politikk
regjeringen rettssak trafikkulykke ulykke usa wikileaks

Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

annonse

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer

Gå til forsida

Fullt navn* Alder Søk

Avansert søk Dette forteller skattelistene * obligatorisk

TOPPLISTER
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Søk

Fødselsår

Søk

Fylke

6Velg ditt fylke Søk

Emneord: nyheter barnebortføring innenriks

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

Vil ha strengere straffer for barnebortføring
Tysk politi tvang fotograf til å slette bilder av 
terrorsiktet
Usikker på om oljeselskapene tar snarveier
Blar opp to mill. for å ha kalt en greker for en 
tyrker
Drepte mora - ble frikjent,

annonse  

Les også
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Slakter regjeringens 
håndtering av barnebortføring

BLE BORTFØRT: Sønnen til Eva ble bortført til Kosovo i 2008. Hun forteller at hennes lokale politidistrikt nektet å ta imot anmeldelsen om barnebortføring før det 
hadde gått nesten ett år. I september 2009 kom gutten tilbake til Norge ved hjelp av firmaet ABP World Group. FOTO: ØISTEIN NORUM MONSEN/DAGBLADET

Både Høyre og Frp mener regjeringen svikter de bortførte 
barna.

Siril K. Herseth

15.07.2010, kl. 07:42 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

(Dagbladet): Stortingsrepresentant og 
medlem av familie- og kulturkomiteen, 
Linda Hofstad Helleland (H), er skuffet 
over at saker om barnebortføringer 
ikke er blitt høyere prioritert av 
justisminister Knut Storberget.

- Jeg krever at saker med bortførte 
barn blir satt høyere på dagsorden 
og prioritert på lik linje som annen 
kriminalitet. Når vi ser at Kripos 
sine tall ikke engang samsvarer 
med tallene til politidistriktene 
over bortførte barn, må Storberget 
gjøre noe umiddelbart, sier 
Hofstad Helleland.

- Sakene nedprioriteres
Hun reagerer kraftig på uttalelsene til 
statssekretær Astri Aas-Hansen i 

KRITISERER: Stortingsrepresentant og medlem av familie- og kulturkomiteen, Linda Hofstad Helleland (H), er skuffet over at 
saker om barnebortføringer ikke blir prioritert høyere av justisminister Knut Storberget. Foto: Høyre

annonse

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

-

Nyheter
mest lest siste 24 timer
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gårsdagens Dagbladet. Aas-Hansen
sa at Justisdepartementet, Kripos, 
Utenriksdepartementet og Politidirektoratet skal ha et møte 
etter sommeren hvor de skal ta opp problemstillingene 
Dagbladet har belyst i serien om barnebortføring.

- Det er helt utrolig at regjeringen venter til Dagbladet 
setter søkelys på saken før de gjør noe. Jeg har inntrykk 
av at disse sakene ikke blir tatt på alvor av 
justisministeren. Det at han ikke selv har kommentert 
disse sakene, viser hvor lite de blir prioritert, mener 
Hofstad Helleland.

Hun har fått henvendelser fra en rekke foreldre med bortførte 
barn, som har vært i kontakt med norske myndigheter og 
deriblant Justisdepartementet, uten å få hjelp.

- Folk møter en kald skulder hos myndighetene. Slik kan vi 
ikke ha det, sier Hofstad Helleland.

I går kom det fram at barnebortføringer har økt kraftig i år 
sammenlignet med i fjor.

- Svikter barna
Stortingsrepresentant og medlem av Justiskomiteen, Hans 
Frode Asmyhr (Frp), er ikke imponert over regjeringens 
innsats for bortførte barn.

- Gjentatte ganger har regjeringen kommet med løfter for å 
bedre situasjonen for bortførte barn. Men ingenting er blitt gjort 
samtidig som bortførte barn har eksplodert, sier Asmyhr.

- Opplysningene som har kommet fram i Dagbladet den 
siste tiden viser hvor liten kontroll regjeringen har på 
disse sakene. De har sviktet bortførte barn totalt, sier 
Asmyhr.

Han mener Norge snarest må få et råd som kan koordinere all
kommunikasjon mellom norske myndigheter og en eventuell 
rettsprosess i landet der barnet er bortført til.

- Et slikt råd kunne ha ligget under 
Utenriksdepartementet, og må kunne handle raskt. Tid 
er viktig i disse sakene, mener Asmyhr.

Avviser kritikken
- Justisdepartementet prioriterer arbeidet med 
barnebortføringssakene svært høyt, og har gjort en rekke tiltak 
for å bedre situasjonen for barna som blir berørt. Blant annet 
har vi etablert nettportalen www.barnebortføring.no hvor 
nødvendig informasjon om disse sakene er samlet, sier 
Håvard Bekkelund, avdelingsdirektør i Justisdepartementet.  

Han presiserer at regjeringen er opptatt av å forebygge 
barnebortføring, og forteller at det arbeides fortløpende med å 
utvikle egnede metoder for å forebygge og bidra til en løsning 
av disse vanskelige sakene.

- Ved å tiltre Haagkonvensjonen har Norge forpliktet seg til å 
følge bestemte fremgangsmåter for behandlingen av 
barnebortføringssaker, påpeker Bekkelund.

FÅR KRITIKK: Justisminister Knut Storberget får 
kritikk for Justisdepartementets og regjeringens 
håndtering av barnebortføringssaker. FOTO:

KRITISERER: Stortingsrepresentant og medlem av 
Justiskomiteen, Hans Frode Asmyhr (Frp), er ikke 
imponert over regjeringens innsats for bortførte barn. 
Foto: Fremskrittspartiet

FÅR KRITIKK: Statssekretær for 
Justisdepartementet, Astri Aas-Hansen, får kritikk for 
regjeringens håndtering av barnebortføringssaker. Foto: 
Justisdepartementet

• Et barn tas ut av landet i strid med 
foreldreansvaret til gjenværende forelder. Det 
regnes også som en barnebortføring å nekte å 
returnere barnet etter lovlig 
samvær/ferieopphold utenlands. 

• En barneborføring kan også være når foreldre 
eller andre slektninger bortfører barnet fra 
barnevernet.

• Hvis barnet bortføres av en fremmed regnes 
det ikke som en barneborføring, men som en 
kidnapping.

• Barneborføring straffes med fengsel i opp til 

Dette er barnebortføring:

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet
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asylpolitikk drap dyrenes nyheter flom gambia maria amelie overgrep pedofili politikk
regjeringen rettssak trafikkulykke ulykke usa wikileaks

Maria Amelie har 
sagt ja til 

Mann pågrepet etter 
skuddene i 

Offer fant overgriper 
via Facebook

Tunisias president 
flykter landet

tre år. Men politiet etterforsker og 
straffeforfølger ikke barnebortføring på eget 
initiativ. Den forelderen som er igjen må selv 
anmelde bortfører.

• Foreldre med hovedomsorg eller delomsorg 
for barnet, straffes ikke for en barnebortføring.

• I en serie artikler har Dagbladet denne uka 
fokusert på barnebortføring. 

• 6.juli skrev vi om bortførte Maria som tryglet 
om hjelp fra ambassaden i Algerie som 14-
åring. Først fire år etter fikk UD henne hjem.

• 7.juli skrev vi at 29 barn er bortført fra Norge 
akkurat nå. 

• 8.juli skrev vi hvordan privatetterforskere får 
norske barn hjem fra utlandet ved hjelp av
marinejegere, ministermiddager og 
håndpenger.

• 9.juli avslørte vi at norske myndigheter 
mangler kontroll på bortførte barn.

• 10. juli skrev vi at du kan bortføre barna dine 
uten å bli straffet.

• 13. juli skrev vi at det har vært en kraftig 
økning i barnebortføringer i år.

• 13. juli skrev vi at Justisdepartementet vil 
straffe barnebortførere hardere

• 13. juli avslørte vi at foreldre blir nektet å 
anmelde barnebortføringer

14. juli skrev vi at Høyre og Frp slakter 
regjeringens håndtering av barnebortføringer

Emneord: barnebortføring innenriks nyheter

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

Avvist av NSB - kjørte 50 mil med rullestol
Slakter regjeringens håndtering av 
barnebortføring
PST fant ingrediensene til «Satans mor» i
kjelleren til terrorsiktede
Skandalesjefene i helsevesenet beholder 
millionlønna
— Motgangen ga meg kort lunte,

annonse

-

 

SERIEN OM BARNEBORTFØRING:

Les også
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journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

annonse

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer

Gå til forsida
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Barnebortførere lever godt 
på pengestøtte fra Norge

VIL STANSE OFFENTLIG STØTTE: Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken synes det er mange gode grunner til å stanse offentlig støtte til de som 
bortfører norske barn til utlandet. Foto: Hans Arne Vedlog/ Dagbladet

Det vil barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken ha 
en slutt på.

Siril K. Herseth

15.07.2010, kl. 13:08 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

-

(Dagbladet): Selv om du bortfører 
barnet ditt til utlandet, får du fortsatt 
barnetrygd, barnebidrag og øvrige 
statlige barnebidrag inn på konto. 

- De offentlige ytelsene 
bortførerne får, er såpass 
omfattende at dersom tas de bort, 
vil borføringen ville være langt
vanskeligere å finanserer i en del 
tilfeller, sier barne- og
likestillingsminister Audun 
Lysbakken (SV).

- Vi har sett at bortførere kan leve godt 
på norske midler. Spesielt i de tilfeller 
der barn tas med til land med langt 
lavere levekostnader enn i Norge, sier 
Lysbakken.

Tror på raskere tilbakeføring

annonse

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 

Nyheter
mest lest siste 24 timer
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Statssekretær i Justisdepartementet, 
Astri Aas-Hansen (Ap), mener stans i offentlige midler til 
bortførere vil kunne framskynde en tilbakeføring av ulovlig 
bortførte barn. Hun mener også dette vil ha en forebyggende 
effekt, på lik linje med lovforslaget om strengere straffer til 
bortførere, som Dagbladet skrev om i går.

Når to foreldre har lik omsorg for barnet og den ene av dem 
stikker av til utlandet, blir den andre krevd for barnebidrag.

- Selv om den forelderen som sitter igjen ønsker å være 
sammen med barna, får han ikke se dem og blir samtidig 
sittende igjen med regningen ettersom han ikke har kontakt 
med sine barn. Dette synes vi er helt urimelig, sier Kjell 
Schevig, leder for Bortført.no, foreningen for foreldre med 
bortførte barn.

Han peker også på at kvinner som bortfører barn kan få 
oppjustert bidragene sine i utlandet, slik at de får høyere 
bidrag enn det mødre i Norge har krav på.

- Dette har jeg personlig opplevd da min datter ble bortført. 
Tysk rett har bestemt at jeg må betale over det dobbelte i 
bidrag i forhold til det jeg skulle betalt i barnebidrag i Norge, 
forteller han.

Lovforslag på høring
Lysbakken vil også ha en slutt på at bortførere får barnebidrag 
fra forelderen som blir igjen.

- Vi tror det vil bli færre bortføringer dersom vi stanser 
offentlige støtte og barnebidrag til dem som bortfører 
norske barn til utlandet, sier Lysbakken.

I samarbeid med arbeidsdepartementet sendte barne- og
likestillingsdepartementet i fjor sommer dette lovforslaget på 
høring.

- Vi har fått bred støtte fra ulike høringsinstanser, men vi har 
også fått noen innvendinger fra Senter for 
menneskerettigheter, sier Lysbakken.

- Kan stride mot FN-konvensjonen
Elin Saga Kjørholt, leder av Nasjonal institusjon for 
menneskrettigheter (som er en del av Senter for 
menneskerettigheter), mener stans i offentlig støtte kan føre til 
at enkelte av de bortførte barna får en forverret situasjon. 

- Vi mener lovforslaget kan bryte flere av Norges 
internasjonale menneskerettighets-forpliktelser,
deriblant FN-konvensjonen om sosiale og økonomiske 
rettigheter, sier Saga Kjørholt.

Senter for menneskerettigheter mener lovforslaget er 
fundamentert i en slett faglig utredning, særlig når det gjelder 
hensynet til menneskerettighetene. Saga Kjørholt peker blant 
annet på at lovforslaget kun er tenkt å gjelde foreldre som 
bortfører barn til utlandet.

- Bortføringer innenfor landets grenser er like alvorlig. Dersom 
tilbaketrekking av trygdeytelser bare skal skje for visse 
grupper, kan det oppfattes som vilkårlig behandling hvilket er i 
strid med menneskerettsprinsippene, sier Saga Kjørholt.

Kritisk til trygdeytelser som straff
Hun påpeker at et av FN-konvensjonens viktige prinsipper er 
at alle har en grunnleggende rett til livsnødvendige ytelser. 

- Hvis trygdeytelser skal brukes som straffereaksjon, vil 
dette bli et helt nytt prinsipp i norsk trygderett som må 
utredes nøye, sier Saga Kjørholt.

- Vi skal undersøke grundig om en slik lov vil bryte med FN-
konvensjonen, før jeg fremmer lovforslaget for Stortinget, sier 
Lysbakken.

På grunn av disse undersøkelsene vil han ikke si når han skal 
fremme lovforslaget.

Marianne Borgen, leder av Redd Barnas Norges-program,
synes det er positivt at Justisdepartementet og Barne- og
likestillingsdepartementet ser på reaksjonsmuligheter overfor 
de som bortfører barn. Men de vil se nærmere på de konkrete 
forslagene før de stiller seg bak dette.

- Disse reaksjonene må bidra til å styrke barns 
rettssikkerhet. Å kutte alle trygdeytelser må sees i lys av 
hvordan dette vil påvirke situasjonen for barna som er 
bortført, sier Borgen.

STØTTER LOVFORSLAGET: Statssekretør Astri 
Aas-Hansen (Ap) tror bortførte barn kan komme raskere 
tilbake til Norge dersom foreldrene som borfører dem 
ikke får offentlige støtte mens barnet er i utlandet. Foto: 
Justisdepartementet

BER OM HANDLING: Marianne Borgen, leder av 
Redd Barnas Norges-program, ba i forrige uke 
justisminister Knut Storberget se på hvordan vi kan 
styrke vårt lovverk for å bedre barns rettsvern i 
bortføringssakene. FOTO: Morten Holm / Scanpix

• Et barn tas ut av landet i strid med 
foreldreansvaret til gjenværende forelder. Det 
regnes også som en barnebortføring å nekte å 
returnere barnet etter lovlig 
samvær/ferieopphold utenlands. 

• En barneborføring kan også være når foreldre 
eller andre slektninger bortfører barnet fra 
barnevernet.

• Hvis barnet bortføres av en fremmed regnes 
det ikke som en barneborføring, men som en 
kidnapping.

• Barneborføring straffes med fengsel i opp til 
tre år. Men politiet etterforsker og 
straffeforfølger ikke barnebortføring på eget 
initiativ. Den forelderen som er igjen må selv 
anmelde bortfører.

• Foreldre med hovedomsorg eller delomsorg 
for barnet, straffes ikke for en barnebortføring.

• I en serie artikler har Dagbladet denne uka 
fokusert på barnebortføring. 

• 6.juli skrev vi om bortførte Maria som tryglet 
om hjelp fra ambassaden i Algerie som 14-
åring. Først fire år etter fikk UD henne hjem.

• 7.juli skrev vi at 29 barn er bortført fra Norge 
akkurat nå. 

• 8.juli skrev vi hvordan privatetterforskere får 
norske barn hjem fra utlandet ved hjelp av
marinejegere, ministermiddager og 
håndpenger.

• 9.juli avslørte vi at norske myndigheter 
mangler kontroll på bortførte barn.

• 10. juli skrev vi at du kan bortføre barna dine 
uten å bli straffet.

• 13. juli skrev vi at det har vært en kraftig 
økning i barnebortføringer i år.

• 13. juli skrev vi at Justisdepartementet vil 
straffe barnebortførere hardere

Dette er barnebortføring:

SERIEN OM BARNEBORTFØRING

Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet

-
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asylpolitikk drap dyrenes nyheter flom gambia maria amelie overgrep pedofili politikk
regjeringen rettssak trafikkulykke ulykke usa wikileaks

Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

annonse

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer

Gå til forsida

• 13. juli avslørte vi at foreldre blir nektet å 
anmelde barnebortføringer

14. juli skrev vi at Høyre og Frp slakter 
regjeringens håndtering av barnebortføringer

Emneord: innenriks barnebortføring nyheter

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

Barnebortførere lever godt på pengestøtte fra 
Norge
- Sender ikke leiesoldater til Irak
Brødre dømt etter brannattentat mot Lars Vilks
Bil truffet av steinras
- Iransk forsker fikk 5 millioner dollar av CIA,

annonse  

Les også

 

Nyheter mest brukte emneord

Generated by www.PDFonFly.com at 1/14/2011 2:36:22 PM
URL: http://www.dagbladet.no/2010/07/15/nyheter/innenriks/barnebortforing/12570623/

74



Fullt navn* Alder Søk

Avansert søk Dette forteller skattelistene * obligatorisk

TOPPLISTER
Postnummer

Søk

Fødselsår

Søk

Fylke

6Velg ditt fylke Søk

Db.no  | FORSIDA  | NYHETER  | SPORT  | KULTUR  | KJENDIS  | MAGASINET  | REISE  | WEB-TV  | DEBATT

Les dagens avis (PDF)
Dagbladet levert på døra i helgen

Dagbladet.no 

Postadresse: Boks 1184 Sentrum 
0107 Oslo 

Besøksadresse: Langkaia 1 
0150 Oslo 

Sentralbord: 24 00 10 00

Redaksjonen nett: 24 00 10 00
Redaksjonen papir: 24 00 10 00

Korreksjoner: les mer

Tips oss
Telefon: 24 00 00 00
SMS/MMS: 2400
E-post: 2400@db.no

Husregler

Annonseinfo:
Dagbladet nett/papir

Berner Gruppen: Årsrapport 2008

Db.nos Brukeravtale og Personvernavtale

Papirutgaven

Vaktsjef nå:

Forsida ble sist oppdatert:
Torsdag 01.01.70, 01:00

© 2011 DB Medialab AS
Ansvarlig redaktør Dagbladet/Dagbladet.no: Lars Helle

Utviklet av:

Generated by www.PDFonFly.com at 1/14/2011 2:36:22 PM
URL: http://www.dagbladet.no/2010/07/15/nyheter/innenriks/barnebortforing/12570623/

75



- Regjeringen tar på seg æren for 
Frp-forslag om bortføring

VIL STANSE OFFENTLIG STØTTE: Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken synes det er mange gode grunner til å stanse offentlig støtte til de som 
bortfører norske barn til utlandet. Foto: Hans Arne Vedlog/ Dagbladet

To ganger har regjeringen stemt ned forslag om å kutte 
pengestøtten til bortførere. Nå vil de fremme lovforslag om 
det samme.

Siril K. Herseth

15.07.2010, kl. 16:18 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

-

(Dagbladet): Stortingsrepresentant og 
medlem av Justiskomiteen, Hans 
Frode Asmyhr (Frp), er ikke imponert
over regjeringens innsats for bortførte 
barn. Når han ser Dagbladets artikkel
hvor barne- og likestillingsminister 
Audun Lysbakken (SV) utgreier om 
regjeringens lovforslag om å stanse 
offentlig pengestøtte til bortførere, blir 
han i harnisk.

- Dette lovforslaget har Frp 
framstilt for Stortinget to ganger 
tidligere. Begge gangene stemte 
regjeringen ned forslagene, sier 
Asmyhr.

Dagbladet får se dokumentene som 
viser at forslagene ble nedstemt.

- Har de ombestemt seg?

annonse Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 

Nyheter
mest lest siste 24 timer
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- Ble forslagene nedstemt fordi Frp 
fremmet dem, eller har regjeringen ombestemt seg på dette 
området? Det kan virke som at regjeringen vil ta på seg æren 
for Frps forslag, sier Asmyhr.

11. februar 2009 fremmet Fremskrittspartiet forslag om å 
stanse offentlige ytelser til bortførere. Forslaget ble 
nedstem. 3.mars 2010 fremmet Frp dette forslaget på 
nytt, men ble nedstemt nok en gang. 

- Dersom barne- og likestillingsdepartementet velger å 
fremme dette forslaget, vil vi stemme for, sier Asmyhr.

Barne- og likestillingsdepartementet hadde ikke anledning til å 
svare på denne kritikken i dag.

Tror på raskere tilbakeføring
Statssekretær i Justisdepartementet, Astri Aas-Hansen (Ap), 
mener stans i offentlige midler til bortførere vil kunne 
framskynde en tilbakeføring av ulovlig bortførte barn. Hun 
mener også dette vil ha en forebyggende effekt, på lik linje 
med lovforslaget om strengere straffer til bortførere, som 
Dagbladet skrev om i går.

Når to foreldre har lik omsorg for barnet og den ene av dem 
stikker av til utlandet, blir den andre krevd for barnebidrag.

- Selv om den forelderen som sitter igjen ønsker å være 
sammen med barna, får han ikke se dem og blir samtidig 
sittende igjen med regningen ettersom han ikke har kontakt 
med sine barn. Dette synes vi er helt urimelig, sier Kjell
Schevig, leder for Bortført.no, foreningen for foreldre med 
bortførte barn.

Han peker også på at kvinner som bortfører barn kan få 
oppjustert bidragene sine i utlandet, slik at de får høyere 
bidrag enn det mødre i Norge har krav på.

- Dette har jeg personlig opplevd da min datter ble bortført. 
Tysk rett har bestemt at jeg må betale over det dobbelte i
bidrag i forhold til det jeg skulle betalt i barnebidrag i Norge,
forteller han.

Lovforslag på høring
Lysbakken vil også ha en slutt på at bortførere får barnebidrag 
fra forelderen som blir igjen.

- Vi tror det vil bli færre bortføringer dersom vi stanser 
offentlige støtte og barnebidrag til dem som bortfører 
norske barn til utlandet, sier Lysbakken.

I samarbeid med arbeidsdepartementet sendte barne- og
likestillingsdepartementet i fjor sommer dette lovforslaget på 
høring.

- Vi har fått bred støtte fra ulike høringsinstanser, men vi har 
også fått noen innvendinger fra Senter for 
menneskerettigheter, sier Lysbakken.

- Kan stride mot FN-konvensjonen
Elin Saga Kjørholt, leder av Nasjonal institusjon for 
menneskrettigheter (som er en del av Senter for 
menneskerettigheter), mener stans i offentlig støtte kan føre til 
at enkelte av de bortførte barna får en forverret situasjon. 

- Vi mener lovforslaget kan bryte flere av Norges 
internasjonale menneskerettighets-forpliktelser,
deriblant FN-konvensjonen om sosiale og økonomiske 
rettigheter, sier Saga Kjørholt.

Senter for menneskerettigheter mener lovforslaget er 
fundamentert i en slett faglig utredning, særlig når det gjelder 
hensynet til menneskerettighetene. Saga Kjørholt peker blant
annet på at lovforslaget kun er tenkt å gjelde foreldre som 
bortfører barn til utlandet.

- Bortføringer innenfor landets grenser er like alvorlig. Dersom 
tilbaketrekking av trygdeytelser bare skal skje for visse 
grupper, kan det oppfattes som vilkårlig behandling hvilket er i 
strid med menneskerettsprinsippene, sier Saga Kjørholt.

KRITISERER: Stortingsrepresentant og medlem av 
Justiskomiteen, Hans Frode Asmyhr (Frp), er ikke 
imponert over regjeringens innsats for bortførte barn. 
Foto: Fremskrittspartiet

STØTTER LOVFORSLAGET: Statssekretør Astri 
Aas-Hansen (Ap) tror bortførte barn kan komme raskere 
tilbake til Norge dersom foreldrene som borfører dem 
ikke får offentlige støtte mens barnet er i utlandet. Foto: 
Justisdepartementet

• Et barn tas ut av landet i strid med 
foreldreansvaret til gjenværende forelder. Det 
regnes også som en barnebortføring å nekte å 
returnere barnet etter lovlig 
samvær/ferieopphold utenlands. 

• En barneborføring kan også være når foreldre 
eller andre slektninger bortfører barnet fra 
barnevernet.

• Hvis barnet bortføres av en fremmed regnes 
det ikke som en barneborføring, men som en 
kidnapping.

• Barneborføring straffes med fengsel i opp til 
tre år. Men politiet etterforsker og 
straffeforfølger ikke barnebortføring på eget
initiativ. Den forelderen som er igjen må selv 
anmelde bortfører.

• Foreldre med hovedomsorg eller delomsorg 
for barnet, straffes ikke for en barnebortføring.

• I en serie artikler har Dagbladet denne uka 
fokusert på barnebortføring. 

• 6.juli skrev vi om bortførte Maria som tryglet 
om hjelp fra ambassaden i Algerie som 14-
åring. Først fire år etter fikk UD henne hjem.

• 7.juli skrev vi at 29 barn er bortført fra Norge 
akkurat nå. 

• 8.juli skrev vi hvordan privatetterforskere får 
norske barn hjem fra utlandet ved hjelp av
marinejegere, ministermiddager og 
håndpenger.

• 9.juli avslørte vi at norske myndigheter 
mangler kontroll på bortførte barn.

Dette er barnebortføring:

SERIEN OM BARNEBORTFØRING

framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet

-
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Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

• 10. juli skrev vi at du kan bortføre barna dine 
uten å bli straffet.

• 14. juli skrev vi at det har vært en kraftig 
økning i barnebortføringer i år.

• 14. juli skrev vi at Justisdepartementet vil 
straffe barnebortførere hardere.

• 14. juli avslørte vi at foreldre blir nektet å 
anmelde barnebortføringer.

• 15. juli skrev vi at Høyre og Frp slakter 
regjeringens håndtering av barnebortføringer.

• 15.juli skrev vi at barnebortførere får 
pengestøtte fra Norge.

Emneord: innenriks barnebortføring nyheter

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

Læreren kaller seksåringen en klovn og bølle
To siktet for vold etter drukning i turbinrør
Moat ba om psykiatrisk hjelp
Barnebortførere lever godt på pengestøtte fra 
Norge
- Sender ikke leiesoldater til Irak,

annonse

   
 

Les også

 

Nyheter mest brukte emneord
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annonse

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer
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Martin (2) får ikke lov til å 
besøke mamma i Norge

LANG VEI: Camilla fra Norge må reise fra Norge til Portugal for å møte sin to år gamle sønn. FOTO: JON TERJE HELLGREN HANSEN

Ti måneder har gått siden norske Camilla (25) fikk si god 
natt til sønnen sin. Dagbladet ble med henne på den 3000 
kilometer lange veien for å få se gutten igjen.

Siril K. Herseth Jon Terje Hellgren Hansen

28.07.2010, kl. 17:33 TIPSDel på Facebook

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

LISBOA (Dagbladet): Ti måneder har 
gått siden Camilla (25) var alene 
sammen med sønnen Martin (2). Like 
lang tid har gått siden hun har fått si 
god natt til ham, bytte bleie på ham og 
gi ham mat. Gutten er født i Norge og 
har adresse i Oslo, men bor hos sin 
far i Portugal.

- Da jeg ikke ønsket å bli Jehovas 
Vitne, kastet samboeren meg ut av 
leiligheten vår og tok med seg 
gutten. Siden har jeg ikke fått ha
Martin hos meg alene. Jeg har kun 
fått se ham noen ganger mens han 
var i barnehagen sammen med 
andre barn, forteller Camilla.

På vegne av guttens mor sendte 
Justisdepartementet et brev til 

GUTTEN MIN! - Mamma er så glad! Nå går alt bra, hvisker Camilla i øret på sønnen. De ansatte i barnehagen ber henne 
komme tilbake med sønnen til avslutningen dagen etter. FOTO: JON TERJE HELLGREN HANSEN

annonse

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

-

Nyheter
mest lest siste 24 timer
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portugisiske myndigheter i mars i år, 
hvor de viser til Haag-konvensjonen
og peker på at dette ser ut til å være en ulovlig 
barnebortføring. De ber Portugal om å samarbeide.

Flyr til Lisboa
Men Camilla vil ikke vente til rettsapparatet har gått sin gang. 
Nå sitter hun på et fly fra Oslo til Lisboa i håp om å få se 
sønnen. Hun tar taxi til en liten by utenfor Lisboa hvor Martin 
går i barnehage. 

- Jeg håper han kjenner meg igjen, sier hun.

Med seg i vesken har Camilla den foreløpige kjennelsen fra en 
portugisisk tingrett som sier at hun skal få ha Martin hos seg 
dag og natt når hun er i Portugal.  

- Jeg er så spent
Hun har dratt den rundt 3000 kilometer lange veien til 
barnehagen så ofte hun har hatt råd til de siste ti månedene. 
Flere ganger har hun kommet dit bare for å få høre at Martin 
ikke er der. Noen ganger har hun måttet se på sønnen sin 
igjennom barnehageporten. Andre ganger har hun fått leke 
med ham inne i barnehagen.

- Da jeg dro ned i juni med den ferske kjennelsen fra tingretten 
i hånden, var Martins far i barnehagen og nektet meg å ta 
Martin ut derfra, forteller Camilla. 

Martins far har som vanlig fått beskjed i forkant om at hun 
kommer. Denne gangen ser hun ikke bilen hans på 
barnehagens parkeringsplass. Kanskje er ikke Martin der 
heller.

- Jeg er så spent! Sier Camilla når hun tar i 
barnehageporten.

En liten gutt med brune øyne stormer imot henne.

- Mamma!

Han henger om halsen hennes og vil ikke slippe. Hun stryker 
ham over det glatte håret og kysser hodet hans. 

- Mamma er så glad. Nå går alt bra, Martin, hvisker hun i 
guttens øre.   

Vil ikke slippe
Hun slipper ikke den lille kroppen før de kommer til hotellet hun 
bor på i Lisboa. Martin får ny trillevogn, nye klær, ny smokk, og 
tid sammen med mamma. Han vil helst at mamma skal bære 
ham hele tiden. To-åringen legger hodet inntil brystet hennes. 
Camilla har med kosedyr og bildebok fra Norge. 

- Det er en hund, sier hun og peker. 

- Cão, sier Martin, og ler begeistret. Cão er det portugisiske 
ordet for hund.  

Neste morgen er Camilla en eneste stor sol. Den første 
natten med sønnen etter så mange måneder har gått 
over all forventning.

- Han sovnet med det samme på hotellrommet mitt! Sier hun 
begeistret.

Dagene går fort, og snart må hun levere ham fra seg igjen. 
Hun må tilbake til Oslo hvor jobb og regninger venter.

- Det er ikke riktig at Martins far skal holde gutten borte fra 
meg på denne måten. Vi har delt foreldrerett, og Martin har 
krav på å se sin mor like mye som sin far. Han har stjålet 
sønnen fra meg, sier Camilla. 

Får ikke gutten ut
Da Martin var noen uker, ønsket hans far å ta med den lille 
familien til Portugal for å starte byggefirma. De ble enige om å 
dra dit sammen for en kort periode, før de skulle tilbake til 
Norge. Planen var å pendle mellom de to landene.

Camilla spurte flere ganger om å få ta med Martin til Norge for 
å la ham hilse på besteforeldrene sine der. Men Martins far 
skal ha sagt nei.

- Vi dro til den norske ambassaden i mars 2009 fordi 

GÅR OM BORD: Camilla er på vei om bord i flyet som 
skal frakte henne til Portugal og sønnen. FOTO: JON 
TERJE HELLGREN HANSEN

PÅ FLYET: Flyturen tar rundt fem timer. Forsinkelsene 
denne dagen gjør turen enda lenger for Camilla. FOTO: 
JON TERJE HELLGREN HANSEN

GRUER SEG: Camilla sitter i en taxi på vei til sønnens 
barnehage som ligger i en liten by utenfor Lisboa. Hun 
både gruer seg og gleder seg. - Jeg håper han kjenner 
meg igjen, sier hun. FOTO: JON TERJE HELLGREN 
HANSEN

BARNEHAGEN: Her går Martin i barnehagen. FOTO: 
JON TERJE HELLGREN HANSEN

FØRSTE NATTEN: Camilla legger Martin til å sove i 
hotellsengen hennes i Lisboa. Han sovner med det 
samme. FOTO: JON TERJE HELLGREN HANSEN

PÅ STRANDEN: Martin synes vannet er veldig kaldt. 
Her bærer mamma ham tilbake til den gode og varme 
sanden. FOTO: JON TERJE HELLGREN HANSEN

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 
bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet

Generated by www.PDFonFly.com at 1/14/2011 2:37:55 PM
URL: http://www.dagbladet.no/2010/07/28/nyheter/innenriks/utenriks/barnebortforing/12710140/

86



Martins norske pass hadde gått ut på dato. Der nektet 
Martins far å skrive under på nytt pass. Fortvilelsen var 
stor da jeg innså at jeg ikke fikk Martin med meg ut av 
Portugal, sier Camilla. 

- På denne tiden var forholdet mellom oss veldig skrantende, 
særlig siden han insisterte på at jeg skulle melde meg inn i 
Jehovas Vitner. En dag mens jeg var på jobb, sendte han meg 
en SMS hvor han og sa at jeg aldri mer skulle få se Martin og 
at jeg ikke trengte å komme hjem igjen, forteller Camilla.

Camilla kontaktet det lokale politiet, men ettersom de har delt 
foreldreomsorg kunne ikke politiet gjøre noe.

- Det virker som at min klient har en god sak i Portugal. Jeg 
håper likevel norske myndigheter vil yte all nødvendig bistand 
for å få løst saken, sier Marte Svarstad Brodtkorb, Camillas 
advokat i Norge.

- Jeg stakk ikke av
Martins far innrømmer at han nekter Camilla å ta sønnen med 
seg til Norge.

- Hvis jeg lar henne gjøre det, vil jeg aldri se sønnen min 
igjen, sier han.

Den portugisiske mannen hevder Camilla får se sønnen så 
mye hun vil. Han hevder Camilla ikke har ønsket å ta gutten ut 
av barnehagen når hun har kommet til Portugal de siste 
månedene.

- Jeg har aldri stukket av med gutten, sier han.

Martins far har to barn i Norge og to barn i Portugal med fire 
forskjellige mødre. Dagbladet kjenner til at han har hatt minst 
én barnefordelingssak i retten allerede, hvilket han benekter 
overfor avisen.

Avgjørelsen om hvem som skal få hovedomsorgen for Martin 
skal opp for portugisisk rett, men saken ennå ikke berammet. 
Camilla håper det vil skje raskt.

- Hvis jeg taper i Portugal, vil jeg fremme saken for 
retten i Norge. Jeg kommer aldri til å gi opp Martin, sier 
hun. 

Under rettssaken skal en ansatt ved den norske ambassaden 
i Lisboa være vitne på at Martins far nekter å skrive under på 
passet hans, opplyser Camilla.

Får ikke pass
Ambassaden i Lisboa henviser til Utenriksdepartementet når 
Dagbladet ber dem kommentere saken. UD vil kun uttale seg 
på generelt grunnlag: 

- Hvis den ene av foreldrene nekter å signere på søknad 
eller gi skriftlig fullmakt om nytt pass, kan ikke norsk 
ambassade i henhold til norsk lov utstede pass til 
barnet, sier Ragnhild Imerslund, underdirektør i 
kommunikasjonsenheten. 

Martin er ikke guttens virkelige navn. Dagbladet har gitt ham 
det for å beskytte hans identitet.

SNART AVSKJED: De fire dagene i Portugal går fort, 
og snart må Camilla levere Martin fra seg igjen. FOTO: 
JON TERJE HELLGREN HANSEN

Send tips til Dagbladet.no
MMS/SMS: 2400 Tlf: 2400 0000 e-post:
2400@db.no

Ditt navn

Ditt mobilnummer

Din e-post

Ang:

Skriv ditt tips her

Mer info om tipsSend tipset

• I en serie artikler de siste ukene har 
Dagbladet fokusert på barnebortføring. 

• 6.juli skrev vi om bortførte Maria som tryglet 
om hjelp fra ambassaden i Algerie som 14-
åring. Først fire år etter fikk UD henne hjem.

• 7.juli skrev vi at 29 barn er bortført fra Norge 
akkurat nå. 

• 8.juli skrev vi hvordan privatetterforskere får 
norske barn hjem fra utlandet ved hjelp av 
marinejegere, ministermiddager og 
håndpenger.

• 9.juli avslørte vi at norske myndigheter 
mangler kontroll på bortførte barn.

• 10.juli skrev vi at du kan bortføre barnet ditt 
uten å bli straffet.

• 14.juli skrev vi at Justisdepartementet ønsker 
strengere straffer for barnebortføring.

• 15.juli skrev vi at opposisjonen slakter 
regjeringens håndtering av 
barnebortføringssaker.

• 15.juli skrev vi at norske myndigheter gir 
pengestøtte til barnebortførere.

• Et barn tas ut av landet i strid med 
foreldreansvaret til gjenværende forelder. Det 
regnes også som en barnebortføring å nekte å 
returnere barnet etter lovlig 
samvær/ferieopphold utenlands. 

• En barneborføring kan også være når foreldre 
eller andre slektninger bortfører barnet fra 
barnevernet.

• Hvis barnet bortføres av en fremmed regnes 
det ikke som en barneborføring, men som en 
kidnapping.

• Barneborføring straffes med fengsel i opp til 
tre år. Men politiet etterforsker og 
straffeforfølger ikke barnebortføring på eget 

Lisboa Se større kart

SERIEN OM BARNEBORTFØRING

Dette er barnebortføring:
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Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

annonse

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer
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initiativ. Den forelderen som er igjen må selv 
anmelde bortfører.

• Foreldre med hovedomsorg eller delomsorg 
for barnet, straffes ikke for en barnebortføring.

Emneord: nyheter barnebortføring innenriks utenriks

Sted: Lisboa, Portugal

Tweet

Like Sign Up to see what your friends like.

Schwarzenegger varsler unntakstilstand
Martin (2) får ikke lov til å besøke mamma i 
Norge
Minst 17 sivile drept i Somalia
- Vi vet ikke hvem kilden er
Ingen utdeling av sprøyter i fengslene,
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Camilla (25) kan nektes 
norsk rettssak

GJENFORENING: Martin (2) koser seg med mamma når hun endelig får ta ham ut av barnehagen i Portugal og være alene sammen med ham. FOTO: JON TERJE 
HELLGREN HANSEN

Kjemper for retten til å treffe sin to år gamle sønn som nå 
lever i Portugal med sin far.

Nyheter
Været Video Dagbladet Helg Annonsere?Nyheter Sport Kultur Kjendis Reise Debatt Magasinet A-Å

Nyheter Innenriks Utenriks Politikk Video Miljø Helse Teknologi Bil Sex og samliv Siste 48 timer Arkiv

fre 14. jan 2011

|Registrer deg Logg inn

Søk

annonse

Nyheter
mest lest siste 24 timer
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Mikal Hem Siril K. Herseth

29.07.2010, kl. 12:50 TIPSDel på Facebook

(Dagbladet): I går skrev Dagbladet om 
Camilla og hennes kamp for å være 
sammen med sin to år gamle sønn, 
Martin.

Gutten bor hos faren sin i Portugal, 
som nekter å la moren ta med seg 
sønnen til Norge — selv om 
foreldrene har delt omsorg.

Krevende sak
Saken skal behandles i det 
portugisiske rettsvesenet. Camilla sier 
til Dagbladet at dersom hun ikke får 
medhold i Portugal, vil hun fremme
saken for retten i Norge.

Det kan bli vanskelig. Norge er 
gjennom konvensjoner i Europarådet 
forpliktet til å respektere 
rettsavgjørelser i omsorgssaker som 
blir tatt i andre av Europarådets 
medlemsland.

Norge har også tilsluttet seg Haagkonvensjonen om 
barnebortføringer.

- Haagkonvensjonen bygger på et prinsipp om at 
barnefordelingssaker skal avgjøres i barnets 
bostedsland, sier tingrettsdommer Torunn Elise 
Krisberg, som har skrevet doktoravhandling om 
barnebortføringssaker.

Siden Krisberg jobber som dommer, ønsker hun ikke å 
kommentere Camillas sak, men uttaler seg på generelt 
grunnlag.

Camilla fortviler
Camilla blir fortvilt når hun hører at hun muligens ikke får 
fremmet sin sak for norsk rett etter en avgjørelse i det 
portugisiske rettsvesen.

- Det betyr at jeg taper alt dersom jeg taper i Portugal. Men 
både jeg og Martin er norske, så det virker rart om norsk rett 
også kan se på saken, sier Camilla.

- I Portugal har Martins far hele sin familie som vil vitne for han 
og mot meg. Jeg har ingen vitner der nede som kan fortelle at 
jeg behandler min sønn bra. Derfor tror jeg rettssaken blir 
vanskelig, sier Camilla.

Sikker på medhold
Marte Svarstad Brodtkorp, Camillas advokat, er sikker på at 
Camilla har en god sak og vil få medhold i Portugal.

- Det er nå slaget står. Jeg kan ikke forstå noe annet enn 
at hun vil vinne fram i Portugal, sier Brodtkorp.

Dagbladet har snakket med Martins far, men han ønsket ikke 
å kommentere denne saken.

For å beskytte barnets identitet, bruker ikke Dagbladet 
Camillas etternavn eller sønnensvirkelige navn.

SNART AVSKJED: De fire dagene i Portugal går fort, og snart må Camilla levere Martin fra seg igjen. FOTO: JON TERJE 
HELLGREN HANSEN

annonse

GÅR OM BORD: Camilla er på vei om bord i flyet som 
skal frakte henne til Portugal og sønnen. FOTO: JON 
TERJE HELLGREN HANSEN

PÅ FLYET: Flyturen tar rundt fem timer. Forsinkelsene 
denne dagen gjør turen enda lenger for Camilla. FOTO: 
JON TERJE HELLGREN HANSEN

• I en serie artikler de siste ukene har 
Dagbladet fokusert på barnebortføring. 

• 6.juli skrev vi om bortførte Maria som tryglet 
om hjelp fra ambassaden i Algerie som 14-
åring. Først fire år etter fikk UD henne hjem. 

• 7.juli skrev vi at 29 barn er bortført fra Norge 
akkurat nå. 

• 8.juli skrev vi hvordan privatetterforskere får 
norske barn hjem fra utlandet ved hjelp av 
marinejegere, ministermiddager og 
håndpenger.

• 9.juli avslørte vi at norske myndigheter 
mangler kontroll på bortførte barn.

• 10.juli skrev vi at du kan bortføre barnet ditt 
uten å bli straffet.

SERIEN OM BARNEBORTFØRING

Tre personer skutt i 
Sandefjord
Én person skal være skutt i hodet.

Jobbtilbud kan redde 
Maria Amelie
Har fått en rekke jobbtilbud.

Se Maria Amelies private 
liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. De 
drømte om å reise utenlands. Nå kan 
framtidsplanene knuses.

- Hvorfor kan ikke Maria 
Amelie få bli i Norge?
Og hvordan fungerer norske 
utlendingslover. Still spørsmål til 
Ulendingsnemndas direktør Terje 
Sjeggestad 13.30 her!

annonse

- Jeg gjorde ingenting for 
å stoppe noe. Jeg angrer
Nabo (63) forteller om overgrepene i 
Alvdal.

Endelig hjemme etter fem 
års mareritt i Brasil
Forretningsmennene Arvid Birkeland og 
Trygve Kristiansen er hjemme i Norge, 
etter fem års mareritt i Brasil.

- Et vanvittig sjokk å 
kysse henne farvel
Flere hundre demonstranter viser sitt 
engasjement for Maria Amelie i kveld.

- Jeg håper jeg får en 
varm genser
Maria Amelie har fortsatt et håp om at 
hun kan få bli i Norge.

Gifter seg ikke bare for å 

-
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• 14.juli skrev vi at Justisdepartementet ønsker 
strengere straffer for barnebortføring.

• 15.juli skrev vi at opposisjonen slakter 
regjeringens håndtering av 
barnebortføringssaker.

• 15.juli skrev vi at norske myndigheter gir 
pengestøtte til barnebortførere.

GRUER SEG: Camilla sitter i en taxi på vei til sønnens 
barnehage som ligger i en liten by utenfor Lisboa. Hun 
både gruer seg og gleder seg. - Jeg håper han kjenner 
meg igjen, sier hun. FOTO: JON TERJE HELLGREN 
HANSEN

BARNEHAGEN: Her går Martin i barnehagen. FOTO: 
JON TERJE HELLGREN

GUTTEN MIN! - Mamma er så glad! Nå går alt bra, 
hvisker Camilla i øret på sønnen. De ansatte i 
barnehagen ber henne komme tilbake med sønnen til 
avslutningen dagen etter. FOTO: JON TERJE 
HELLGREN HANSEN

FØRSTE NATTEN: Camilla legger Martin til å sove i 
hotellsengen hennes i Lisboa. Han sovner med det 
samme. FOTO: JON TERJE HELLGREN HANSEN

• Et barn tas ut av landet i strid med 
foreldreansvaret til gjenværende forelder. Det 
regnes også som en barnebortføring å nekte å 
returnere barnet etter lovlig 
samvær/ferieopphold utenlands. 

• En barneborføring kan også være når foreldre 
eller andre slektninger bortfører barnet fra 
barnevernet.

• Hvis barnet bortføres av en fremmed regnes 
det ikke som en barneborføring, men som en 
kidnapping.

• Barneborføring straffes med fengsel i opp til 
tre år. Men politiet etterforsker og 
straffeforfølger ikke barnebortføring på eget 
initiativ. Den forelderen som er igjen må selv 
anmelde bortfører.

• Foreldre med hovedomsorg eller delomsorg 
for barnet, straffes ikke for en barnebortføring.

Emneord: barnebortføring utenriks nyheter innenriks

DETTE ER BARNEBORTFØRING:

Les også

bli i Norge
- Jeg vil ikke gjøre det sånn, sier Maria 
Amelie. Men frykter aleine-tilværelse
i Russland. 

Les flere saker i arkivet
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asylpolitikk drap dyrenes nyheter flom gambia maria amelie overgrep pedofili politikk
regjeringen rettssak trafikkulykke ulykke usa wikileaks

Maria Amelie har 
sagt ja til 
journalistjobb
Kan være løsningen for at hun kan 
få oppholdstillatelse i Norge, mener 
advokaten hennes. Les mer

Mann pågrepet etter 
skuddene i 
Sandefjord
Politiet tok affære etter 
vitnebeskrivelser. Les mer

Offer fant overgriper 
via Facebook
Mannen fortalte hva han het og hvor 
han bodde til offeret før han angrep 
henne. Les mer

Tunisias president 
flykter landet
Statsministeren tatt over. Titalls 
døde og voldelige sammenstøt i 
hovedstaden Tunis. Les mer

annonse

-

Kvinnelig
skuddoffer (49) 
livstruende skadd
Politiet i Sandefjord jakter fremdeles 
på mannen som skjøt tre personer i 
formiddag. Les mer

Navarsete avviser 
lederstrid i Sp
Liv Signe Navarsete foreslo selv 
Ola Borten Moe som ny nestleder.
Les mer

Se Maria Amelies 
private liv
I romjula ble kjæresteparet Maria 
Amelie og Eivind Trædal samboere. 
De drømte om å reise utenlands. 
Nå kan framtidsplanene knuses.
Les mer

Tok farvel med 
Christina (9) med 
11. september-flagg
Det var helt stille da den lille kisten 
med Christina Taylor Green ble ført 
inn i et kirkebygg i går kveld.
Les mer

Gå til forsida
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