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Европейският съд по правата на човека се съгласи да изслуша случая с
румънско-норвежкото християнско семейство, което избяга от Норвегия, след
като техните пет деца, включително тримесечното им бебе, бяха отнети през
2015 г. от Барневерн- норвежката Агенция за закрила на детето.
Делото Боднариу е един от 26-те случая в Европейския съд по правата на
човека, където Барневерн е разследвана за отнемане на деца от родителите
им.
Първоначално, Барневерн твърди, че децата са взети поради твърдения
за телесно наказание, което е незаконно в Норвегия. Но разследване разкрива,
че истинската причина за отнемането на децата от Боднариу е била, че
служебни лица вярват, че децата са били „индоктринирани“ с християнските
убеждения на родителите си.
Когато стана ясна причината за отнемането на децата, международният

натиск и протести принудиха Барневерн да върне децата на родителите им,
които след това, заедно с децата, избягаха от Норвегия.
През декември 2016 г. семейството завежда дело пред Европейския съд
по правата на човека, като твърди, че Норвегия е нарушила член 8 от
Европейската конвенция за правата на човека. Той защитава правото на личен
и семеен живот.
„През последните години се наблюдава увеличение на броя на случаите на
прекомерна намеса от страна на норвежката държава в семейния живот с
многобройни случаи, които пристигат в Европейския съд по правата на човека.
Нито едно семейство не би трябвало да се сблъсква с подобно изпитание и
особено от страна на държавата. Ние сме окуражени от решението на
Европейския съд по правата на човека да изслуша този случай”, каза Робърт
Кларк, директор на Европейското застъпничество към ЕйДиЕф Интернешънъл
( ADF International).
Има няколко случая, в които Барневерн взема деца от добри семейства,
много от тях са чужденци, които са се преместили в Норвегия.
Агенцията отне през май от американската им майка три деца, родени в
Америка, след като се бяха преместили в Норвегия от Атланта, Джорджия.
Децата на американската гражданка Наталия Шутакова, две момичета и едно
момче на възраст между 7 и 11 години, са настанени за отглеждане в приемна
грижа.
Повече от 10 000 души са подписали петиция на платформата CitizenGo, за
да помолят вицепрезидента на САЩ Майк Пенс да се намеси от името на
семейството.
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