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I samarbejde med:

Indholdet af denne publikation er udelukkende MiKK e.V.s ansvar og afspe-
jler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions holdning.

Internationalt mediationscenter for 
familiekonflikter og børnebortførelse

Hvert bidrag tæller
- vær med til at støtte vores arbejde!

Konto for donationer:

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44 

BIC: BYLADEM1001

Paypal: info@mikk-ev.org

Gratis, fortrolig og flersproget rådgivning-
stjeneste for forældre og familier

Henvisning og organisering af mediationer  
på +30 sprog og i +35 lande

Henvisning til specialiserede familieadvokater 
fra MiKK Netværket

Cross-border Family Mediation (CBFM), 
Familiemediation på tværs af grænser 
- træning og seminarer for internationale 
mediatorer

Offentlig udbredelse og samarbejde med 
internationale interessenter

Forskning og Udvikling

Kom i kontakt med os! 
Vi er her for at hjælpe.

Vores service

+49 (0) 30 - 74 78 78 79

info@mikk-ev.org 

Vi har forpligtet og til at varetage børns tarv under 
særligt barske forhold: børn, der ikke kun er splittet 
mellem forældre i konflikt med hinanden, men også 
mellem lande og kulturer.

I mere end 70% af alle 
MiKK-mediationerne lykkes 
det forældrene at nå frem til 

en mindelig løsning!
70%

MiKK flyer på andre sprog:
www.mikk-ev.org/informations/flyer/

MiKK e.V.

Fasanenstraße 12
10623 Berlin

Tyskland
www.mikk-ev.org
info@mikk-ev.org

+49 (0)30 -74 78 78 79

International Mediation 
Centre for Family Conflict 

and Child Abduction



Hvem vi er Hvordan vi støtter forældre

Hvorfor vi eksisterer
Fordelene ved mediation

MiKK er en specialiseret NGO, som har været aktiv 
internationalt i mere end 20 år inden for mediation 
i familie- og forældreansvarskonflikter på tværs af 
grænser.

Vi rådgiver også i tilfælde, hvor en familie 
planlægger at flytte til udlandet sammen.

Det er MiKKs mission at fremme  
mediation i internationale  
forældremyndighedstvister og  
børnebortførelsessager:  
for barnets bedste!

For at imødekomme kravene i disse binationale 
sager og forældrenes behov, arbejder MiKK-
mæglere altid i co-mediation efter den såkaldte 
“4 B Model”. De repræsenterer BÅDE:

•  Internationale forældremyndigheds 
   - og kontakttvister
•  Internationale børnebortførelsessager
•  Forebyggelse af bortførelse af børn
•  Flytning til udlandet
•  Underholdsretlige (økonomiske) tvister  
   i separations-/skilsmissesager

Gennem fremskyndede procedurer i overensstem-
melse med Haagerkonventionen (HC) om de civile 
aspekter af internationale børnebortførelser og EU’s 
Bruxelles IIb-forordning, kan domstolene beordre 
en hurtig tilbagesendelse af barnet til det land, hvor  
barnet har sit sædvanlige opholdssted. Sådanne  
sager kan dog ikke omhandle, hvad der er i barnets 
tarv på lang sigt.

Mediation er en udenretslig metode til konfliktløsning. 
I tvister om forældreansvar anbefales mediation af de 
pågældende juridiske instanser og af eksperter.

Især i disse tilfælde er mediation  
en reel mulighed!

Mediation hjælper forældre til at:

Og:

Når internationale familier går fra hinanden, er 
udenlandske og internationale lovbestemmelser af 
stor betydning, ud over behandlingen af konflikten i  
forholdet, hvis den ene forælder:

beslutter sig for at vende tilbage til sit hjemland, 
hvilket kræver, at de er medforældre på tværs 
af grænser.

beslutter at vende tilbage til sit hjemland og tag-
er barnet med sig uden samtykke fra den anden 
forældre, der har fælles forældremyndighed.

ikke vender tilbage med børnene efter en  
ferie i udlandet uden samtykke fra den anden 
forælder, der har fælles forældremyndighed.

Som en internationalt anerkendt og førende 
organisation på dette område hjælper MiKK forældre 
verden over i vanskelige, ofte stærkt eskalerede 
konfliktsituationer med at finde mindelige og 
bæredygtige løsninger.

deeskalere forældrekonflikten.

kommunikere med hinanden i en sikker, 
fortrolig og understøttet proces.

tage ansvar for at finde en fair løsning,  
der fokuserer på deres barns trivsel.

udvikle løsninger til en bred vifte af 
problemstillinger - for deres barns bedste 
interesse.

mediation kan foretages når som helst  
– selv under igangværende retssager, selv i 
sager om bortførelse af børn.

en formidlet aftale kan gøres juridisk 
bindende og eksigibel af retten.

Vi henviser og organiserer tosprogede 
mediationer for forældre verden over 
på +30 sprog med specialiserede, 

flersprogede mediatorer fra det internationale 
MiKK-netværk i +35 lande. Ansigt til ansigt eller 
online om emner som:

Vi informerer og rådgiver gratis 
forældre på flere sprog om alle 

aspekter omkring emnet internationale familie- og 
forældreansvarskonflikter og mediation.

Kulturer (bi-kulturel)1

Sprog (to(bi)-sproget)2

Forældrenes køn (bi-kønnet)3

Faglig baggrund: psyko-social
& juridisk (bi-professionel)

4
Forældrene er ofte ikke klar over, at dette er 
ensbetydende med børnebortførelse, og at de 
kan retsforfølges for dette såvel civilretsligt som 
strafferetligt.


