„Норвегия краде деца“- жена прекъсва норвежкия посланик
Ню Делхи, 9 юли.
Във вторник една жена шумно прекъсна посланика на Норвегия в Индия Нилс Рагнар
Камсваг на дискусия на тема отношенията между Индия и Норвегия, настоявайки Осло да върне
индийските деца, отвлечени от родителите им от Службата за закрила на детето.
Когато бившият дипломат Ашок Саджанхар, който ръководеше срещата, се надигна, за да
представи норвежкия пратеник и темата на разговора: „Може ли Индия и Норвегия да направят скок
в новата ера на партньорство?“, Една жена излезе от аудитория и застана пред сцената, като
държеше високо вдигнат плакат, който гласеше "НОРВЕГИЯ КРАДЕ ДЕЦА".
По-късно жената ,която пренебрегна организаторите Ананта Аспен Център и Индийския
международен център, където се проведоха разговорите, за да продължи с протеста си , бе
идентифицирана като Сураня Айяр, дъщеря на лидера на Конгреса Мани Шанкар Айяр,.
"Трябва да се алармира за нарушаване на за човешки права в Норвегия. Искам да ми бъде
позволено да изразя мъката си за това, което се случва в там. Искам посланикът да отговори на
въпроса за това, което се случва в Норвегия. - каза тя на висок глас, когато организаторите я
помолиха да се отдалечи.
"Децата ни са държани в Норвегия. Има ли някой грижа за децата от семейства от по-ниска и
средна класа, които отиват там за по-добро бъдеще за децата си , които там им биват отнети ?",
каза тя.
По-късно, след увещанията на организаторите, тя се премести в задната част на залата, но
продължи да държи плаката вдигнат високо.

След около повече от едночасов разговор,по средата на събитието, когато някой грабна плаката, тя
отиде отново в предната част на залата, прекъсвайки речта на пратеника, и поиска да й го върнат .
Сурания Айар е учила математика в колежа" Св. Стефан " и право в Оксфордския
университет и в университета в Ню Йорк.
След приключването на разговорите посланик Камсваг побърза да излезе,а организаторите, бяха
повикали полиция. Полицията изглеждаше объркана по време на събитието, а когато Сураня каза,
че е и майка и иска да и се позволи да се върне при децата си, те я пуснаха.
видео:

https://www.youtube.com/watch?v=xDPZnldD3WM

Сурания се позова на случая със Сагарика и Anurup Bhattacharya, чиито две деца - тогава
едногодишна дъщеря Aishwarya и тригодишен син Abhigyan - са отнети от Службата за закрила на
детето през февруари 2012 г.
Лидерът на конгреса Мани Шанкар Айяр, който присъстваше в аудиторията, каза, че протестът е
против начина, по който норвежците се отнасят към децата според техния закон, който е "изпълнен
по произволен начин".
"Сагарика и нейните деца бяха върнати в Индия от тази дама (посочвайки дъщеря си).
Семейството днес семейството днес буди такъв възторг, че не бих си помислил ,че децата биха
могли да бъдат отгледани от напълно непознати в Норвегия ..." каза той.
Aiyar каза, че протестиращите, които включват левия лидер Brinda Karat и други, имат една проста
молба "- просто тези деца да бъдат върнати в Индия към тяхното по-широко семейство".
Според Айяр, Суряня е помогнала на "естонци, литовци, украинци, румънци, чехи и индийци,
които са в контакт с нея, да спасят децата си" и дори хора от САЩ и други страни.
Причините, поради които норвежката CPS отнема децата на Bhattacharya, са "защото хранят детето
с ръка и защото детето спи между майката и бащата", каза Aiyar.
"Те буквално изтръгват бебето от ръцете на майката и стигат до заключението, че тези родители не
могат да се грижат за децата си", каза той.
По-късно Сураня публикува на своята страница във Фейсбук: "Войници на CPS в Норвегия и
на други места. Проведох протест на самотна майка на индо-норвежко събитие, посетено от
норвежкия посланик в Индия Нилс Рагнар Камсваг в Международния център на Индия.
Норвежците, които седяха в първия ред, не направиха нищо, за да ми помогнат да изразя мъката си
от изтръгването на деца и нарушаването на човешките права в Норвегия.
"Както обикновено, бях заплашена с полиция - 5 полицаи, 3 полицайки и 2 охранители бяха
призовани да ме уплашат. Но аз стоях до края на събитието - 2 часа - и накрая публиката ме
похвали с "Браво!" и хората казаха на полицията да ме остави на мира. Моля, разпространете това
далеч и навсякъде. Ще бойкотираме Норвегия, докато не спре бруталната си практика да изважда
деца от невинни семейства! "
Източник:
https://www.outlookindia.com/newsscroll/norway-steals-children-woman-interrupts-norwegian-envoys-talk/
1571690?fbclid=IwAR2IrsMh47260gG9KdqejaPOtqibsy-1SDfkOvx12nz39ZDuynqndMy-qQw
Превод: Ирена Христова, Екип преводачи към Национална група „Не на
стратегията за детето 2019-20130!”

