
Sammanfattning 
 

Eftersom medborgarna rör sig alltmer inom EU och är allt mer benägna att bosätta sig i 

andra medlemsstater har också antalet fall av bortförande av barn vid internationella 

vårdnadstvister ökat kraftigt.  

I dessa fall för den ena föräldern bort det gemensamma barnet eller de gemensamma 

barnen till ett annat land i strid mot rätten till vårdnad och bosättning. Det drabbade 

barnet berövas därigenom sin rätt till ett liv med båda föräldrarna.  

Haagkonventionen om bortföranden av barn syftar till att skydda barn i fall av 

bortförande vid internationella vårdnadstvister, men det finns ändå många fall där man 

inte lyckas tillämpa konventionen om den överhuvudtaget är tillämplig. 

Europaparlamentet insåg det här problemet redan på 1980-talet och inrättade en 

ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister. Syftet var att på 

eget ansvar och med barnets bästa för ögonen försöka lösa konflikten tillsammans med 

föräldrarna.  

För närvarande handlägger jag som ombudsman cirka 30 fall av bortförande vid 

internationella vårdnadstvister, och jag konfronteras med en mängd problemområden 

såväl inom de aktuella staternas förvaltning och rättsskipning som rörande de berörda 

personerna.  

I den här lägesrapporten vill jag redogöra för mitt arbete som ombudsman. Jag vill 

också visa på de svårigheter som finns inom det här området av den internationella 

familjerätten så att man kan komma fram till bestämmelser som förbättrar situationen för 

de drabbade barnen och deras föräldrar. 
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Europaparlamentets ombudsman för barn som förs bort vid 

internationella vårdnadstvister 

 

Evelyne Gebhardt, ledamot av Europaparlamentet 

 

LÄGESRAPPORT 

 

 

Barns rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna, och dessa har EU och dess 

medlemsstater åtagit sig att följa genom europeiska och internationella fördrag. Barn 

omfattas av alla mänskliga rättigheter, men det finns vissa rättigheter som enbart gäller 

barn eller som gäller på ett särskilt sätt för barn, till exempel rätten till utbildning eller 

rätten till kontakt med båda föräldrarna. För att förverkliga den sistnämnda rätten och ge 

den en politisk dimension införde Europaparlamentet i slutet av 1980-talet en 

ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister. Detta var ett 

initiativ från den dåvarande talmannen Lord Plumb.  

Den första ombudsmannen, Marie-Claude Vayssade, innehade det här ämbetet från 

1987 till 1994 och från 1995 till 2003 innehades det av Mary Banotti, min företrädare. 

I december 2004 övertog jag det här uppdraget. 
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A. OMBUDSMANNEN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID 
INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER 
 

På grund av samhällsförändringarna i Europa, framför allt stigande skillsmässotal och 

människors ständigt ökande rörlighet, har man under de senaste åren kunnat se en 

dramatisk ökning av fall där förs bort vid internationella vårdnadstvister. De som 

drabbas är just barnen som nekas sin rätt till ett liv med båda föräldrarna.  

Detta sker trots att en av de viktigaste multilaterala överenskommelserna till skydd för 

barn ingicks i samband med Hagkonventionen om bortföranden av barn. I den här 

konventionen fastställs att ett rättmätigt vårdnadsbeslut i princip skall fattas på den ort 

där barnet har sin vanliga hemvist. Om en förälder för bort ett barn till ett annat land 

som har anslutit sig till Haagkonventionen om bortföranden av barn skall barnet därför 

så snabbt som möjligt föras tillbaka till sin tidigare hemvist. Detta utesluter emellertid 

inte att det i vissa fall uppstår problem med tillämpningen och tolkningen av de här 

bestämmelserna.  

Detta gäller framför allt i fall som rör länder som inte har anslutit sig till 

Haagkonventionen.  

Min uppgift som Europaparlamentets ombudsman är därför att försöka få de båda 

parterna i konflikten – vanligtvis föräldrarna – att lösa konflikten med hjälp av ett frivilligt 

förfarande utanför domstol. 

I varje enskilt fall måste det avgöras om båda föräldrarna har den motivation som krävs 

för detta och vilken slags hjälp som är lämplig i det konkreta fallet. Man måste också 

avgöra om åtgärderna kan leda till ett gott resultat. 

För närvarande handlägger jag cirka 30 fall av bortförande vid internationella 

vårdnadstvister. I cirka tio av fallen krävs omfattande stöd. 

Jag kontaktas av både EU-medborgare och övergivna föräldrar från hela världen, och 

jag handlägger fall som rör människor i Belgien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Polen, 

Italien, Irland, Portugal, Sverige, Ungern och Storbritannien samt USA, Georgien, 

Sydafrika, Nya Zeeland, Paraguay och Kanada.  
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De drabbade föräldrarna hör av sig till mitt kontor via telefon eller e-post, och jag har 

därför skapat en egen e-postadress: MediationChildAbduct@europarl.europa.eu.  

Nästa steg är att publicera en egen webbplats där den viktigaste informationen om 

ombudsmannens verksamhet samt instruktioner och användbara adresser inom det här 

området kommer att finnas tillgängliga. 

Eftersom antalet fall av bortförande vid internationella vårdnadstvister ökar har jag varit i 

akut behov stöd för att kunna utföra mitt arbete.  

Efter att ha lyckats övertala Europaparlamentets förvaltning att inrätta en tjänst för att 

bistå ombudsmannaämbetet har jag nu sedan i augusti 2006 Magdalena Kleim till min 

hjälp (tfn: 0032 (0)28 32170; magdalena.kleim@europarl.europa.eu). 

mailto:MediationChildAbduct@europarl.europa.eu
mailto:magdalena.kleim@europarl.europa.eu
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B. OMBUDSMANNENS VERKSAMHET 
 

1. Handläggning av fall av bortförande av barn 

Den viktigaste uppgiften som Europaparlamentets ombudsman är att försöka få 

föräldrarna att lösa konflikten med det drabbade barnets bästa för ögonen. Detta kan 

ske genom att föräldrarna erbjuds medling. Om båda föräldrarna är beredda att lösa 

konflikten genom medling utses en medlare.   

Medling är ett utomrättsligt erbjudande under eget ansvar vid umgänges- och 

vårdnadstvister mellan föräldrarna. Den genomförs med hjälp av neutrala medlare med 

hänsyn till parternas egenansvar. Det rör sig om ett konfidentiellt förfarande som kan 

leda till olika resultat, där det varken får finnas vinnare eller förlorare. Föräldrarna skall 

själva tillsammans med medlarna utveckla förståndiga och hållbara lösningar som tar 

hänsyn till barnets behov och som kan accepteras av båda föräldrarna. 

På grund av de ofta stora geografiska avstånden mellan föräldrarna, osäkerheten kring 

de rättsliga förfarandena och den rättsosäkerhet som uppstår när olika rättskulturer 

möts är medling i många fall det enda sättet att uppnå en rättvis kompromiss mellan 

parterna och att hitta en personlig lösning på konflikten om det drabbade barnets 

bosättning och vårdnad. 

2. Nätverksbyggande 

Hur effektivt mitt arbete som ombudsman är, beror till stor del på kvaliteten på 

samarbetet med andra institutioner, som exempelvis Europeiska kommissionen, 

Europeiska unionens råd och Europaparlamentets ledamöter.  

I detta sammanhang är just de personliga samtalen med de ansvariga 

kontaktpersonerna på kommissionen särskilt viktiga. Vid regelbundna möten utbyts 

information i syfte att finna lämpliga lösningar och komma fram till möjliga förbättringar 

på europeisk nivå. Mötena kan också handla om ämnen som är nära förbundna med fall 

av bortförande vid internationella vårdnadstvister.   
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Som ombudsman deltar jag dessutom i Europaparlamentets möten om barns rättigheter 

och har regelbunden kontakt med kollegor som i sitt parlamentariska arbete sysslar 

med frågor som rör barns och familjers rättigheter.  

En annan del av mitt arbete består i att bygga upp ett fungerande nätverk med de 

nationella centralmyndigheter, som enligt Haagkonventionen om bortföranden av barn 

(konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn) är 

ansvariga myndigheter vid fall av bortförande vid internationella vårdnadstvister. 

Centralmyndigheterna skall samarbeta med centralmyndigheterna i de andra 

fördragsslutande staterna för att uppnå målen i Haagkonventionen om bortföranden av 

barn (artikel 7). De skall också upplysa om den egna statens lagstiftning och de 

inrättningar som finns till skydd för barn, underlätta kommunikationen, bistå de 

ansvariga myndigheterna, stödja uppgörelser i godo och utröna var ett olovligen bortfört 

eller kvarhållet barn befinner sig. 

Samarbetet med centralmyndigheterna sker i regel utan problem och jag får det stöd jag 

behöver. 

I vissa fall ignoreras emellertid förfrågningarna eller också lämnas uppgifterna inte ut, 

vilket försvårar möjligheterna att lyckas med medlingen. 

De motiverar detta med att tjänsten som Europaparlamentets ombudsman bara 

betraktas som en intern tjänst och därför inte är en myndighet i den mening som avses i 

Haagkonventionen om bortföranden av barn. 

Eftersom denna inställning inte bidrar till att lösa konflikten vid fall av bortförande vid 

internationella vårdnadstvister försöker jag så långt det är möjligt vid resor i länder som 

har undertecknat konventionen också att besöka de aktuella centralmyndigheterna. 

Syftet är att genom ett personligt samtal lägga grunden för det nödvändiga samarbete 

som kan komma att behövas. 

Förordning (EG) nr 2201/2003 (Bryssel IIa-förordningen), som trädde i kraft den 

1 mars 2005, har om den är tillämplig företräde framför Haagkonventionen om 

bortföranden av barn.  

Enligt förordningen skall alla beslut om föräldraansvar, inklusive åtgärder för att skydda 

barnet, oberoende av eventuella anknytningar till ett äktenskapsmål eller om det 
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handlar om makars gemensamma barn, erkännas och verkställas i de andra 

EU-medlemsstaterna (utom Danmark), detta utan att det krävs ett särskilt förfarande för 

erkännande och verkställighet. Dessutom skall alltid den behöriga domstolen i den 

medlemsstat där barnet hade sin hemvist före bortförandet besluta om föräldraansvaret. 

Införandet av denna bestämmelse kan leda till en väsentlig förbättring för att lösa 

konflikter om barn, eftersom den förälder som vill föra bort ett barn från den andra 

föräldern bara kan få en exekutionstitel där barnet hade sin vanliga hemvist före 

bortförandet.  På så sätt får han eller hon i regel inget övertag över den andra föräldern, 

som tidigare ofta var tvungen att befatta sig med en främmande rättskultur.  

Därigenom kommer förhoppningsvis motivationen för föräldrar att föra bort sina barn 

inom EU att sjunka. En interimsrapport från Europeiska kommissionen om Bryssel 

IIa-förordningens effektivitet är emellertid också att vänta. 

Det regelbundna informationsutbytet och samarbetet med frivilligorganisationer som 

verkar på det här området är också mycket viktigt.  

I december 2005 organiserade jag exempelvis en tillställning i Europaparlamentet i 

samarbete med den brittiska organisationen REUNITE, som arbetar för att lösa 

konflikter när det gäller bortförande vid internationella vårdnadstvister. Tillställningen 

stöddes av den dåvarande talmannen Josep Borrell och då presenterades en ny 

upplaga av en handbok om hur ledamöter på bästa sätt kan bemöta en förfrågan 

angående detta från en drabbad förälder i sitt land.  

Jag skulle dessutom vilja nämna samarbetet med Fondation Princesse de Croÿ. 

Vi hjälper varandra i kampen för barnens rättigheter. 

Inom ramen för min verksamhet är det lika nödvändigt att samarbeta med 

medlingsexperter, psykologer, barnpsykologer, pedagoger, socialarbetare och 

advokater samt domare över hela världen som att samarbeta med Interpol och 

nationella polismyndigheter. 

Till min verksamhet hör också att regelbundet delta i konferenser om 

Haagkonventionen, bland annat de som ägde rum på Malta och i Haag 2006.  

Som Europaparlamentets ombudsman stöder jag också bildandet av en polsk-tysk 

medlingsgrupp (efter förebild av den tysk-franska medlingsgruppen), som kan kallas in i 
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fall av bortföranden vid internationella vårdnadstvister där de berörda föräldrarna och 

barnen är av tyskt och polskt ursprung.  

För att göra Europaparlamentets ledamöter mer medvetna om problemet med 

bortförande vid internationella vårdnadstvister, ge det en politisk dimension och 

eventuellt förbättra den aktuella situationen för de drabbade barnen har jag lagt fram ett 

initiativbetänkande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 

inrikes frågor angående detta.  



 10/16  

 

C. PROBLEMOMRÅDEN 
 

1. Problem som rapporterats av de drabbade föräldrarna 

Om det behövs kan det erbjudas stöd vid kontakter med myndigheterna i det land där 

barnet befinner sig.  

Detta gäller i första hand om en förälder klagar över bristen på samarbete med eller 

mellan myndigheterna, t.ex. centralmyndigheterna eller de lokala myndigheterna.  

I detta sammanhang rapporterar de drabbade föräldrarna om en mängd svårigheter 

med att få stöd i frågor som rör förfarandet, exempelvis genomförandet av ett 

återlämnandeförfarande enligt Haagkonventionen, tillgången till dokument eller 

utfärdandet av domstolsbeslut utan att den utländska föräldern har hörts.  

De uppger bland annat att myndigheterna har begått allvarliga överträdelser av barnets 

rätt till båda föräldrarna, att centralmyndigheterna anlitats alltför sent och att de lokala 

polismyndigheterna inte gett tillräckligt stöd när en förälder har försvunnit med ett barn 

för att förhindra att barnet återlämnas. 

En annan punkt som kritiseras av de drabbade föräldrarna är de lokala myndigheternas 

och institutionernas bristande objektivitet, som består i att föräldern på plats får mer 

stöd än den utländska föräldern. Huruvida barnet fördes bort olagligen eller om 

bortförandet dessutom betraktas som en straffbar gärning undersöks sällan tillräckligt.  

De drabbade föräldrarna uppger att ett annat problem är att det uppstår en alienation 

mellan föräldrarna och barnet på grund av att förfarandet för återlämnande av barnet tar 

för lång tid och besöksrätten är begränsad. 

Likaså utgör manipuleringen av barn till nackdel för den andra föräldern (PAS – 

Parental Alienation Syndrom) ett problem för föräldrarna vid bortföranden av barn.  

Barnet visar då en stark motvilja mot den ena föräldern. I detta fall försvåras också 

medlingen eftersom föräldrarna använder sina barn som vapen mot varandra. 

Förfarandet för återlämnande av ett barn enligt Haagkonventionen försvåras av 

skillnaderna mellan de nationella rättssystemen och rättskulturerna (däribland konflikter 

när det gäller bestämmelserna om jurisdiktion). Detta går också ut över medlingen 
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eftersom föräldrarna ofta erbjuds detta förlikningsförfarande utanför domstol alldeles för 

sent (dvs. som sista utväg) eller inte alls.  

2. Problem som rapporterats av ombudsmannen 

Tyvärr kontaktas jag ofta av de drabbade föräldrarna först när konflikten mellan de båda 

föräldrarna redan har trappats upp, vilket ju gör det svårare att medla. Detta gäller 

också i fall då den ena föräldern vänder sig till mig efter det att domstolstvisten inte har 

lett till ett tillfredsställande resultat för honom eller henne och ett överklagande inte tycks 

kunna leda till ett positivt resultat. 

I vissa sådana fall är föräldrarna inte på allvar intresserade av att försöka sig på 

medling. 

Detta leder då till felaktiga förväntningar på vad Europaparlamentets ombudsman kan 

åstadkomma.  

Föräldrarna kräver i detta sammanhang framför allt följande: 

• Inflytande över befintliga domstolsbeslut eller förvaltningsrättsliga beslut som 

fattats av en myndighet. 

• Ändring av nationella familjerättsliga eller processrättsliga bestämmelser. 

• Avskaffande/inrättande av nationella institutioner. 

• Juridisk rådgivning. 

 

Orsakerna till ytterligare svårigheter ligger i det subjektiva synsättet hos ett fåtal 

självhjälpsorganisationer och drabbade i fall av bortförande vid internationella 

vårdnadstvister. Dessa har ofta efter långdragna och resultatslösa konflikter med den 

före detta partnern, utländska myndigheter, domstolar och institutioner byggt upp en 

stor frustration. Om det är de själva som berörs är detta i regel också förklarligt och 

förståeligt.  

Vidare skulle mina kommunikationsmöjligheter med vissa centralmyndigheter kunna 

förbättras ännu mer.  
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Tyvärr bekräftas i många fall också den brist på professionalitet och kunskaper om 

lagstiftning hos de lokala polismyndigheterna som de drabbade föräldrarna klagat på i 

samband med internationellt bortförda barn. I konkreta fall saknar de lokala 

polismyndigheterna och andra förvaltningsmyndigheter den vilja och förmåga som krävs 

för en konsekvent tillämpning av Haagkonventionen och för umgänget med den 

utländska föräldern. Kunskaperna om bestämmelserna i 1980 års Haagkonvention är 

delvis mycket begränsade, vilket kan leda till att konflikten mellan föräldrarna trappas 

upp i onödan. Bedömningen om vad som är bäst för barnet görs då utifrån personliga 

avvägningar och inte utifrån gällande rättsliga bestämmelser.  
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D. OMBUDSMANNENS INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN 

 
På grund av det ökande antalet fall av bortförande vid internationella vårdnadstvister 

och den alltmer omfattande verksamheten för nätverksbyggande blev det absolut 

nödvändigt att inrätta en tjänst med stödjande funktion vid Europaparlamentet. Därför 

uppmanade jag Europaparlamentet att brådskande ge mig assistans i form av personal. 

Sedan september 2006 får jag nu stöd i mitt arbete från en jurist. 

Detta gör det möjligt för mig att bättre och effektivare handlägga fallen av bortförande 

vid internationella vårdnadstvister, intensifiera kontakterna inom ämnet, bygga relevanta 

nätverk och öka informationsåtgärderna för mitt ämbete. 

Jag sätter stort värde på ett regelbundet utbyte med kontaktpersonerna vid Europeiska 

kommissionen. Inom detta samarbete talar vi inte endast om konkreta fall, utan vi 

utarbetar även förbättringsförslag på lagstiftningsområdet och utbyter dem. 

Detta gäller även för ett regelbundet utbyte med det ständiga kontoret för 

Haagkonferensen om internationell privaträtt. 

 
1. Förslag till ytterligare förbättringar av lösningarna vid bortförande vid internationella 

vårdnadstvister 
 

Som kontaktperson för hjälpsökande föräldrar som drabbats av bortförande vid 

internationella vårdnadstvister har jag kunnat skaffa mig en mångfasetterad insikt i 

problematiken. Jag har även lärt känna olika konstellationer av fall av bortförande vid 

internationella vårdnadstvister. På grund av denna fördjupade kunskap vill jag ta tillfället 

i akt att lägga fram förslag till förbättring av situationen för dem som drabbats, i första 

hand barnen, vilket kan utgöra ett underlag för ändringar av lagbestämmelserna. 

– Ett av huvudmålen bör vara en stärkning av den professionella medlingen som 

alternativ tvistlösning vid sidan av de vanliga civilrättsliga domstolsförfarandena. 

För närvarande förekommer i de flesta medlemsstaterna endast frivillig medling på 

grundval av frivilligorganisationernas utbud, om det alls förekommer något. Man har 

hittills inte i tillräcklig utsträckning lyckats åstadkomma medling som en del av särskilt 



 14/16  

 

skilsmässo- och vårdnadsförfarandena. De som berörs av en konflikt väljer alltför sällan 

på eget initiativ vägen till en professionell medlare. 

Mot bakgrund av tidigare erfarenheter bör ett medlingsförsök inom en internationell 

umgängestvist göras så tidigt som möjligt, medan det ännu inte finns någon som vunnit 

respektive förlorat en rättstvist och medan konflikten ännu inte lett till att 

kommunikationen avbrutits helt. 

EU:s medborgare bör övertygas om värdet av och ändamålsenligheten med förfaranden 

för alternativ tvistlösning, särskilt medling. De erbjuder oftast ett billigare, snabbare och 

mindre omständligt alternativ till domstolsförfaranden. Vidare har medborgarna kvar 

rätten att som en sista möjlighet låta en domstol avgöra saken om medlingen 

misslyckas. 

Som ombudsman för barn som förs bort vid internationella vårdnadstvister har jag stora 

förhoppningar när det gäller Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter 

på medling i civilrättsliga tvister. 

– Vidare måste man mer allmänt i EU driva informationsverksamhet för medling hos 

föräldrapar med olika nationalitet, för att öka föräldrarnas medvetenhet på så sätt att 

spänningen i sådana livssituationer kan trappas ned från början. 

I detta syfte behövs bättre och om möjligt heltäckande information till allmänheten om 

befintliga internationella överenskommelser, om vilka kontaktpersoner som finns i 

konkreta fall och om möjligheter till hjälp, så att de som drabbas kan få hjälp så snabbt 

som möjligt och med så stor sakkunskap som möjligt. 

– Eftersom de drabbade föräldrarna och de nationella centralmyndigheterna är rädda 

för att domstolens tidsfrist för deras fall skall ha hunnit löpa ut om medlingen 

misslyckas, överväger man oftast inte ens att använda sig av medling. Därför vore det 

meningsfullt om medlemsstaterna vidtog motsvarande åtgärder för att se till att föräldrar 

efter en misslyckad medling har möjlighet att inleda ett domstolsförfarande, utan att 

behöva drabbas av utgångna tidsfrister. 

I detta avseende bör det faktum att en medling inletts förhindra preskription. 
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• Vidare bör man överväga möjligheten att verkställa medlingsbeslut, så att 

medlingens ställning stärks och utformas på ett bindande sätt. Detta skulle också 

kunna genomföras genom att medlingsbeslutet vidimerades av en behörig domstol. 

 

• För att hos domstolar och myndigheter åstadkomma en så hög kunskapsnivå som 

möjligt i ämnet bortförande vid internationella vårdnadstvister föreslår jag dessutom 

att det i Europeiska unionens medlemsstater införs en behörighetskoncentration hos 

domstolar och myndigheter, så att dessa känsliga fall genomgående handläggs av 

utbildade och erfarna sakkunniga. 

För att minska de byråkratiska hindren bör myndigheternas samarbete intensifieras. 

Detta gäller huvudsakligen samarbetet mellan centralmyndigheterna, men därutöver 

även andra myndigheter som deltar i förfaranden som rör bosättning eller vårdnad. 

Trots vissa förbättringar under senare år förekommer tidsfördröjningar i förfarandena, 

och dessa är fortfarande ett avsevärt hinder för kontakten mellan den övergivna 

föräldern och barnet, vilket kan leda till att barnet alieneras från den ena föräldern. 

• Man måste i samhället skapa en medvetenhet om att bortförande av barn principiellt 

är felaktigt och att den som för bort ett barn principiellt inte får ha någon fördel av sitt 

agerande. 

 

2. En strategi för barnets rättigheter i hela gemenskapen 

 

Vidare vill jag mer konkret stödja den barnstrategi som nämnts av Franco Frattini, vice 

ordförande för Europeiska kommissionen. Från den praktiska verksamheten kommer 

många upprop och uppslag, till exempel att man bör fastställa entydiga och 

EU-gemensamma definitioner av begrepp som ”bortförande av barn” eller ”vanlig 

vistelseort”. 

Jag hoppas att det snart sker en förbättring av de rättsliga och faktiska ramvillkoren för 

barn i Europa som förs bort till ett annat land av en av sina föräldrar. 

Därför förordar jag att följande förslag ges en rättslig utformning: 
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• Befintliga EU-byråer som exempelvis Solvit bör göras delaktiga och Internettjänster 

för drabbade bör byggas upp. 

• Man bör stödja fortbildning för domare, advokater och ombudsmän respektive 

medlare. 

• De rättsliga bestämmelserna som gäller förhållandet mellan barn och föräldrar bör 

harmoniseras. 

• Barnets rättigheter bör stärkas. 


