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Sätt barnets sociala omsorg
i fokus
Båda föräldrarna är viktiga för barnet...

→ Försök att förhandla er fram till en lösning

som blir bäst för barnet. Om ni tycker att det är
svårt att göra det på egen hand kan ni rådfråga
en medlare eller jurist som kan hjälpa er att nå
en överenskommelse.

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.

Barn kan påverkas negativt när deras föräldrar
separerar, men problemen kan minskas om båda
föräldrarna arbetar tillsammans för att hantera
uppbrottet så smidigt som möjligt. Om båda
föräldrarna ansvarar för att planera för omvårdnad
och social omsorg är chansen större att det fungerar
långsiktigt.

Hitta en lösning som är bäst
för barnet
→ Kom ihåg att barnet bör ha en personlig relation

Vid situationer över nationsgränserna är det inte
alltid enkelt för dig att återvända till ditt hemland
med barnet. Du och din partner måste då fundera på
var barnet ska bo, skolgång, semestrar, hälsovård
och ekonomi. Ni måste också komma överens
om umgängesrätt eftersom barnet i princip bör
upprätthålla regelbunden kontakt med båda sina
föräldrar.

och regelbunden kontakt med båda sina
föräldrar såvida en domstol inte bestämmer
något annat.

→ När föräldrarna inte kan komma överens får

domstolen en viktig roll. I situationer som rör
ärenden över olika nationsgränser avgör EU:s
regler vilken domstol som ska ta upp fallet. Det
är vanligtvis domstolen i det land där barnet är
bosatt.
→ EU:s regler gör att domstolens beslut om

vårdnad och umgängesrätt inom EU kan
verkställas för att skydda förhållandet mellan
barnet och föräldrarna.

