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→

Att bli bortförd av en förälder är
känslomässigt upprörande för ett
barn.

→

Sätt barnets sociala omsorg i
fokus.

→

Båda föräldrarna är viktiga för
barnet.
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Läs mer om EU:s regler, inklusive
tillvägagångssätt för att återlämna
ett bortfört barn på

Internationell
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Vad är gränsöverskridande
bortförande av barn?
Antalet personer som bor i ett annat EU-land än
sitt hemland ökar och fler internationella familjer
formas. Det är i synnerhet familjer som bor i ett
EU-land som inte är hemland för en eller flera
personer i familjen.
Om ni är ett internationellt par med barn som ska
separera måste ni komma överens om vårdnaden
för barnet, inklusive var barnet ska bo.

Hur man förebygger
gränsöverskridande bortförande
av barn
Om du vill ta med barnet för att bo i ett
annat EU-land eller tror att din parter har
för avsikt att göra det:
→ Försök att förhandla er fram till en lösning som
blir bäst för barnet.
→ Be en familjejurist eller medlare om råd.
→ Du kan även be Europaparlamentets medlare
vid internationellt bortförande av barn att
hjälpa dig att hitta bästa lösning för barnet.
→ Kontakta
myndigheten
som
utfärdar
identitetskort eller pass för att förhindra att
nya resedokument kan utfärdas för barnet.

Hur man löser
gränsöverskridande bortförande
av barn
Om din partner har tagit med barnet för att
bo i ett annat EU-land utan din tillåtelse
eller mot domstolens beslut:
→ I alla länder finns det en utnämnd myndighet,
vanligtvis vid justitiedepartementet, som kan
hjälpa dig att få tillbaka barnet. Be omgående
om hjälp.

Om du bestämmer dig för att återvända till
ditt hemland eller flytta utomlands med barnet
behöver du hitta en lösning som blir bäst för
barnet.
I princip bör föräldrarna tillsammans avgöra var
barnet ska bo. Om du tar med barnet för att bo i
ett annat land utan att den andra föräldern eller
en domstol har godkänt det bryter du sannolikt
mot lagen.

→ Du kan även be en familjejurist eller medlare
om råd.
Om du och din partner inte kan komma överens
bör beslutet hänvisas till en domstol i det EU-land
där barnet bor.

