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Silje Garmo rømte fra det norske
barnevernet – har ått midlertidig
beskyttelse i Polen
Norske Silje Garmo søkte politisk asyl i Polen fordi hun var redd for å miste
barnet sitt til det norske barnevernet. Nå garanterer polsk UD at de vil
beskytte henne.
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Den norske kvinnen Silje Garmo har siden mai 2017 skjult seg i Polen på flukt fra barnevernet i Norge. Her er hun sammen med juridiske støttespillere.
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Det bekrefter Jerzy Kwasniewski, jurist og leder av organisasjonen Ordo Iuris
i Polen overfor Aftenposten.
– Utenriksdepartementet har i et brev kunngjort at Garmo vil få midlertidig
beskyttelse mot rettsforfølgning fra det norske barnevernet. Beskyttelsen
gjelder så lenge det er nødvendig, sier han.
– Vil det si at Garmo har fått politisk asyl i Polen?
– Nei, jeg vil ikke kalle dette politisk asyl. Hun får beskyttelse i Polen inntil
situasjonen i Norge er avklart. Vi håper at dagen kommer da det norske
barnevernet ikke lenger vil gripe inn overfor henne, svarer Kwasniewski.
Aftenposten har sett en kopi av brevet der beslutningen fra polsk UD
bekreftes.

Beskyttes av polsk politi
– Dette betyr vanvittig mye, men
situasjonen min er fortsatt absurd, sier
Silje Garmo. Hun forteller at hun nå
bor på en hemmelig adresse i utkanten
av Warszawa, beskyttet av polsk politi.
Siden Oslo-kvinnen reiste til
Polen for et og et halvt år siden,



har hun ikke kunnet ta en betalt

 Ordo Iuris

jobb. Det endrer onsdagens

Jerzy Kwasniewski, jurist og leder av
organisasjonen Ordo Iuris.

beskyttelsesgaranti fra polske
myndigheter.
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– Jeg har fått mange jobbtilbud, og ser frem til å begynne å jobbe med noe,
sier hun. Alt av arbeidskrefter har hun så langt under oppholdet i Polen viet
til sin egen sak mot det norske barnevernet, i samarbeid med flere juridiske
støttespillere.
Advokat Signe Blekastad har bistått Garmo tidligere. Hun uttrykker glede oer
det som nå har skjedd i Polen.
Den katolske organisasjonen Ordo Iuris har hjulpet og støttet Garmo i lang
tid. Jerzy Kwasniewski postet onsdag et bilde av brevet fra
Utenriksdepartementet i Polen på Twitter. Også på Facebook feiret han
avgjørelsen.

Flyktet til Polen i 2017
Garmo har siden mai 2017 bodd i Polen. Hun rømte til Polen og søkte asyl i
landet fordi hun fryktet at barnevernet skulle ta datteren fra henne.
Det hele startet med at barnevernet stilte spørsmål ved Garmos
omsorgsevne etter angivelig å ha mottatt bekymringsmeldinger. I
2015 tok derfor Garmo med seg sin eldste datter til Spania for å
komme unna norske myndigheter.
Ifølge TV 2 koblet barnevernet da inn politiet, som etterlyste henne for å ha
kidnappet sitt eget barn. Garmo ble arrestert av spansk politi, men politiet
henla senere saken.
Da Garmo i januar 2017 fødte sin andre datter var barnevernet på plass på
fødestuen, ifølge TV 2. Igjen skal det ha vært bekymringsmeldinger om
Garmos angivelig manglende omsorgsevne.
Ifølge TV 2 har ikke barnevernet ønsket å kommentere Garmos
sak, til tross for at hun har opphevet deres taushetsplikt. Heller
ikke den overordnede instansen Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet har ønsket å kommentere den spefisikke
saken.
Utenriksdepartementet kommenterer saken slik:
– UD er fra tidligere kjent med at polske myndigheter har mottatt en søknad
om asyl fra norsk statsborger. Søknader om asyl vurderes i henhold til
nasjonale og internasjonale regler og det er opp til polske myndigheter å ta
stilling til søknaden, skriver kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i en epost.
Garmo fikk innvilget midlertidig opphold i Polen i april i år. Onsdagens
kunngjørelse fra det polske utenriksdepartementet gir henne utvidet
beskyttelse, ifølge Jerzy Kwasniewski. Han mener den polske grunnloven gir
den norske moren ekstra beskyttelse mot det han kaller urettmessige
administrative inngrep fra det norske barnevernet.
Både Norge og Polen har ratifisert den såkalte Haag-konvensjonen, som skal
styrke det internasjonale samarbeidet i foreldrekonflikter og barnevernssaker
på tvers av landegrensene.
Utenriksdepartementet i Oslo jobbet onsdag kveld med å sjekke ut
saken, men ønsker foreløpig ikke å kommentere den

Fikk familievernpris i Norge
Ordo Iuris og Jerzy Kwasniewski ble i april tildelt familievernprisen 2018 av
den norske organisasjonen Kristen Koalisjon Norge.
Pinsemenighetspastor Jan-Aage Torp la ved prisutdelingen vekt på Ordo
Iuris’ arbeid «for polske og norske familiers juridiske rettigheter, for dens
kamp for ekteskapets og familiens status i polsk lovgivning og europeiske
menneskerettigheter, og for dens mot og klarsyn i forsvaret av barnet i mors
liv».
Arbeidet den polske organisasjonen gjør for Silje Garmo og
hennes barn, ble spesielt vektlagt.
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Den norske pinsemenighetspastor Jan-Aage Torp (i midten) deltok under prisutdelingen. Her er han fotografert
under en støttedemonstrasjon for Israel i 2012.

Bistår mange familier i Norge
Kwasniewski opplyser at organisasjonen nå har kontakt med flere norske
familier som har konflikter med barnevernet.
– Vi har gitt juridiske råd og bistand i noen enkeltsaker, men Silje Garmo er
den første fra Norge som har kommet hit for å få beskyttelse, sier han.
Ordo Iuris har også hatt mye kontakt med polske familier bor eller har bodd i
Norge.
– Mange polske familier har valgt å reise tilbake til hjemlandet etter konflikt
med det norske barnevernet, bekrefter han.

Lager rapport om norsk barnevern
Ordo Iuris jobber nå med en stor rapport om barnevernet i Norge og
ordningen med fosterfamilier. Denne rapporten er ventet på vårparten i 2019.
– Er det slik at dere mener barnevernet ikke har rett til å ta fra foreldrene
barna?
– Overhodet ikke. Noen ganger er det den eneste løsningen, til det beste for
barna. Vi jobber med å gi råd og juridisk assistanse til foreldre som er i
konflikt med barnevernet både i Polen og flere andre europeiske land. De
sakene vi går inn i er godt dokumentert, og vi mener disse sakene bærer preg
av urettmessige overgrep fra barnevernets side, sier Kwasniewski.
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