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I samarbete med:

Ensam ansvarig för innehållet i denna publikation är MiKK e.V. Detta innehåll 
återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.

Internationellt medlingscentrum för 
familjekonflikter och bortförande av barn

Alla bidrag räknas 
- stöd vårt arbete!

Konto för donationer:

Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE39 1203 0000 1005 3393 44 

BIC: BYLADEM1001

Paypal: info@mikk-ev.org

Gratis, konfidentiell och flerspråkig 
rådgivningstjänst för föräldrar och familjer

Förmedling och organisation av medlingar  
på fler än 30 språk i över 35 länder

Förmedling till specialiserade familjer-
ättsadvokater från MiKK-nätverket

Gränsöverskridande utbildningar om  
medling i familjemål (CBFM) och  
seminarier för internationella medlare

Information till allmänheten och samarbete 
med internationella intressenter

Forskning och utveckling

Kontakta oss! 
Vi hjälper gärna till.

Vår service

+49 (0) 30 - 74 78 78 79

info@mikk-ev.org 

Vi engagerar oss för barnens bästa under särskilt 
svåra förhållanden: barn som inte bara slits mellan 
föräldrar som är i konflikt med varandra, utan också 
mellan olika länder och kulturer.

I mer än 70 % av alla  
MiKK-medlingar lyckas 

föräldrar nå en lösning som 
är godtagbar för  

båda parter.

70%

MiKK-flygblad på andra språk: 
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



Vilka vi är Hur vi stödjer föräldrar

Varför vi finns
Fördelar med medling

MiKK är en specialiserad NGO som i mer än 20 
år har varit aktiv i internationella sammanhang på 
området medling i gränsöverskridande familje- och 
vårdnadskonflikter.

Vi tillhandahåller även råd för familjer som planerar 
att flytta utomlands tillsammans.

På MiKK främjas medling i  
internationella vårdnadstvister  
och bortförande av barn:  
för barnets bästa.

För att möta kraven i dessa binationella fall och 
tillmötesgå föräldrarnas behov arbetar MiKK-
medlare alltid med två medlare enligt den så kallade 
”4 B-modellen”. 
De representerar BÅDE:

•  Internationella tvister i samband med vårdnad   
   och kontakt
•  Internationella fall av bortförande av barn
•  Förebyggande av bortförande av barn
•  Flyttning utomlands
• Underhållstvister (ekonomiska) vid  
  hemskillnad/äktenskapsskillnad

Genom påskyndade förfaranden i enlighet med 
Haagkonventionen (HC) om de civila aspekterna av 
internationella bortföranden av barn och EU-Bryssel-
IIb-förordningen kan domstolarna besluta om ett 
snabbt återlämnande av barnet till det land där barnet 
har sin hemvist. Genom sådana förfaranden kan man 
dock inte avgöra vad som är bäst för barnet på lång 
sikt.

Medling är en utomrättslig metod för konfliktlösning. 
I tvister om föräldraansvar rekommenderas medling 
med hjälp av relevanta rättsliga instrument och experter.

Speciellt i dessa fall erbjuder 
medling en verklig chans.

Medling hjälper föräldrar att:

Och:

När internationella familjer separerar är utländska 
och internationella lagstadgade bestämmelser 
av stor betydelse vid sidan av behandlingen av 
relationskonflikten om en förälder:

bestämmer sig för att återvända till sitt 
hemland, vilket kräver att de blir medföräldrar 
över gränser.

bestämmer sig för att återvända till sitt hemland 
och tar med sig barnet utan samtycke från den 
andra föräldern som har gemensam vårdnadsrätt.

bestämmer sig för att inte återvända med 
barnen efter en utlandssemester utan samtycke 
från den andra föräldern som har gemensam 
vårdnadsrätt.

Som en internationellt erkänd och ledande 
organisation på detta område hjälper MiKK föräldrar 
över hela världen i svåra, ofta kraftigt eskalerade 
konfliktsituationer att hitta ömsesidigt godtagbara 
och hållbara lösningar.

trappa ned på föräldrakonflikter.

kommunicera med varandra i process som 
präglas av säkerhet, trygghet, sekretess  
och stöd.

ta ansvar för att hitta en rättvis lösning som 
fokuserar på barnets välbefinnande.

utveckla lösningar för ett brett spektrum av 
frågor – för barnens bästa.

medling kan ske när som helst – även under 
pågående domstolsförfaranden och vid 
processer om bortföranden av barn. 

ett medlat avtal kan göras rättsligt bindande 
och verkställbart av domstol. 

Vi förmedlar och organiserar 
tvåspråkiga medlingar för föräldrar 

över hela världen på mer än 30 språk med 
specia-liserade, flerspråkiga medlare från det 
internationella MiKK-nätverket i över 35 länder. 
Ansikte mot ansikte eller online om ämnen som till 
exempel:

Vi informerar och ger föräldrar råd 
på flera språk helt utan kostnad om 

internationella familje- och vårdnadskonflikter 
samt medling.

Kulturer (bikulturella)1

Språk (tvåspråkiga)2

Föräldrarnas kön (tvåkönat)3

Yrkesmässig bakgrund: psykosocial
och rättslig (bi-professionellt)

4Ofta inser föräldrar inte att detta är ett bortförande 
av barn och att de kan åtalas för detta både 
civilrättsligt och straffrättsligt.


