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Agenda och dokumentationens innehåll

1. Bilder från Tribunalen barnets bästa

2. Hur få energi
▪ Kathrin Dohse, Barnets bästa Gotland

3. Beviset för socialtjänstens rättsosäkra 
barnutredningar och verktyget för att 
bevisa det: Barnets-bästa-kollen

▪ Ordförande Erik Philipson

4. Återkoppling från bedömningspanelen
▪ Eva Solberg, Moderatkvinnorna
▪ Anti Avsan, domare 

och tidigare riksdagspolitiker
▪ Bertil Begander, advokat
▪ Leo Ngaosuvan, fil kand. i Kognitionsvetenskap 

& fil dr i Psykologi
▪ Niels Lynöe, Forskare KI sjukvårdsetik

5. Möjlighet till många juridiska stämningar
▪ Johan Ridderbjelke, advokat

6. Återkoppling från stödjande föreningars
▪ Makalösa föräldrar: Christin Olson, generaldirektör
▪ PappaBarn: Matts Hertsberg
▪ Fyra M (Moral mot maktmissbruk): Roland 

Andersson & Emma Gråbergs, ordförande
▪ Saknade barnbarn: Christina Granberg

7. Så kan vi avslöja rättsskandalen 
redan 2019

▪ Ordförande Erik Philipson



HUR FÅ ENERGI

AGENDA 2:



SKAM DEN SOM GER SIG!

 Hur man får ork och energi när Soc-helvetet har brakat loss! 



ORA ET LABORA! (Be och arbeta!)



SKÄM BORT DIG SJÄLV! 
 Gå på massage!

 Kinesiologibehandling

 Ansiktsbehandling

 Kanske en ny frisyr? 

 Ta en fikastund med en 

vän hemma eller på stan.

 Ta ett bad med en 

härligt doftande badolja.

 Läs en bok. 

 Delta i någon kurs.



ENGAGERA DIG!  
 Hjälp någon med 

svenska, läxläsning, etc.

 Jobba som volontär i ett 

katthem.

 Hjälp någon äldre granne 

med matinköp.

 Engagera dig i något 

politiskt parti: Då kan du 

till och med påverka din 

egen och andra 

drabbade människors 

situation! 



BÖRJA SLÄKTFORSKA! 
”Blod är tjockare än vatten!” 

Låt ditt barn få veta allt om 
sitt ursprung. 

Sammanställ all information 
som du kan komma åt så att 
ditt barn den dagen det själv 
får bestämma över sitt liv 
förstår vilka som är 
hans/hennes riktiga familj 
och släkt. 

Ingen ska kunna säga att 
föräldraskap inte sitter i 
DNAet! 



VAR KREATIV!
 Skriv en bok!

 måla

 pyssla

 Gör ett vackert album. 

Allt detta kan bli ett 

värdefullt minne för dig och 

ditt barn och samtidigt 

hjälper det dig att bearbeta 

sorgen. 



MUSICERA! 
Musiken har en läkande effekt. 

Börja sjunga i kör eller plocka 
fram din tvärflöjt, klarinett, 
trumpet, … och spela 
tillsammans med andra.

Det ger ny kraft och energi. 

Du kommer att se att det känns 
bättre efteråt. 

Kanske hittar du till och med 
nya vänner här. 

Jag har hittat nya vänner i 
Barnets bästa!



LÄR DIG AV ANDRA! 
 I historien har det alltid 

funnits människor som 
också har varit utsatta för 
maktbegär och ingrepp i 
sina privatliv. 

 I alla tider har det funnits 
människor som envist har 
fått kämpa för sin sak. 

 Ibland hade de alla odds 
emot sig, men i slutändan 
har de ändå vunnit sin 
kamp med envishet och 
tålamod. 



VISUALISERA! 
 Tänk på framtiden! 

 Föreställ dig redan nu 
hur du och ditt barn 
kommer att ha fått en 
hjärtlig och varaktig 
återförening. 

 Fantisera fritt om 
konkreta situationer till 
exempel hur ni 
tillsammans besöker en 
djurpark. 



DELTA I BARNETS BÄSTA!
 Lär känna andra drabbade 

föräldrar där du bor och 
börja träffas.

 Du kan få stöd 

 och nya vänner

 Delta i vår 
webbstudiecirkel. 
(Kontakta Lars Eng.)

 Kom till Tribunalen!

 Almedalsveckan?

 …? 



Hur hittar man energi 

när hela världen är 

emot en?
DET HÄR VAR MIN ÖVERLEVNADSSTRATEGI!



Vem är jag?

 Jag heter Margareth Hagberg och 
är 62 år.

 Jag har varit gift i 25 år och har tre 
vuxna barn och två stycken 
barnbarn.

 Jag arbetar som studie- och 
yrkesvägledare i grundskolan sedan 
år 2006 då jag tog min examen vid 
Lärarhögskolan i Stockholm. 

 År 2008 hamnade jag och barnen i 
en förfärlig familjetragedi där min 
exman utsatte oss för följande:

 Vårdnadstvist

 LVU av vår son Marcus, som hävdes

 Brottmålsprocesser

 Bodelningstvist

 Stalkning

 Kronofogden

 Hyresnämnden 

 Fakturor med uppmaning om 
betalning.



Jag och barnen sökte stöd 

överallt:

▪ Alla kvinnors hus

▪ Socialtjänstens 

kvinnofridssamordnare

▪ Kvinnojouren

▪ Nationellt 

kvinnofridscentrum

▪ Terrafem

▪ Operation kvinnofrid, 

▪ Polisen

▪ Politiker

▪ Advokater  …

▪ Alla de som man som 

kvinna hänvisas till vid 

våld i nära relationer 

▪ Absolut ingen var 

intresserad.



Från stort hus till en viksäng i en etta 

– vad gjorde jag för att överleva?

▪ Jag fortsatte arbeta.

▪ Jag fokuserade på att vara en bra 

förälder.

▪ Jag tog hand om våra barn.

▪ Jag var noga med att se proper ut 

varje dag. 

▪ Jag sov mycket – åt mindre.

▪ Jag tappade massor i vikt men 

tog dotterns kläder.

▪ Jag tog reda på fakta.

▪ Jag avtjänade det felaktiga 

straffet jag utsattes för i ett stall.

▪ Alla anklagelser handlade om 

pengar – att förhindra en 

bodelning.



Jag pratade med Janina, min 

väninna varje morgon på väg till mitt 

arbete.

Jag bokade in kurator på 

Vårdcentralen – som inte förstod ett 

skit. Jag talade med min husläkare 

som inte heller förstod någonting. 

Jag bokade in en psykolog – som sa 

att jag var drabbad av en psykopat. 

Han sa att jag skulle klara mig och 

att jag skulle göra motstånd, vilket 

jag gjorde.

Jag tog kontakt med professor 

Elisabeth Näsman och Linnéa Bruno 

som intervjuade mig till rapporten 

Ofridstid. 



Jag tog min tillflykt till Askersund och 

började arbeta vid två skolor i Hallsbergs 

kommun. Jag bodde först inneboende 

hos en kvinna i hennes hus och sedan i 

en etta där jag sov på en viksäng.

Det var ensamt och jag började umgås 

med en ung man från Syrien som flytt 

från kriget. Jag var ju också på flykt så 

det passade bra.

Jag hjälpte honom med hans studier i 

svenska och hans planering för att få en 

svensk tandläkarlegitimation.

Jag försökte hela tiden hitta nya 

lösningar. Jag planerade framåt 

Ibland red jag på en härlig Islandshäst 

som jag lyckades få låna. Det gav mig 

energi och terapi.



Min bodelning pågick i fem 

år och fyra månader – den 

kostade i runda slängar 

400.000 i advokatkostnader.

Parallellt var jag utsatt för 

mängder med 

rättsprocesser.

När det blev en 

tvångsdelning år 2015, och 

jag löst alla mina skulder 

…innan var vi helt 

ekonomiskt utblottade………

hittade jag energi på den 

Grekiska ön Paros.



Jag tog kontakt med media 

– men ingen var intresserad.

Jag träffade mina vänner

– utan mitt sociala nätverk hade 

jag nog dött.

Jag gick med i Barnets Bästa.

Jag blev aktivist.

Jag såg att andra människor var 

utsatta 

– det var en förfärlig upptäckt.

Jag började jobba i Bredäng på 

Bredängsskolan.



Jag får energi av mina fina barn och barnbarn.

Just nu är jag på Gotland och jobbar då jag är 

rädd att min exman ska fortsätta att terrorisera mig 

med falska angivelser. Han har legat inne på psyket 

med vanföreställningar.

Jag ska bli mormor snart och är farmor sedan 

tidigare.

Min exman bidrog till ett LVU av vår son Marcus, 

som dock hävdes. I handlingarna fanns lögner om 

brott som jag inte har begått.

Jag får energi av att mina barn hör av sig varje dag 

till mig – min dotter per telefon, varje morgon, och 

mina söner via telefon eller messenger. 

Mitt fokus har varit att överleva och ta hand om 

mina barn. 

Socialtjänsten, polisen med flera bidrog till att 

ödelägga vårt liv, i stället för att ge oss stöd. Det var 

precis tvärtom mot vad som står i lagen. 



Avslutningsvis – här är 

Lejonkungen, ett av mina älskade 

barnbarn, och jag lovar, han ger 

massor av energi. 

För er som vill veta mer om vad 

jag har blivit utsatt för är ni 

välkomna att prata med mig i 

pausen.

Tack för mig!

Margareth Hagberg


