Rodinná mediace:
děti si přejí, aby po rozchodu jejich rodiče našli řešení
V Bruselu, dne 14. října – Dnešním dnem začíná Mezinárodní týden mediace, jehož cílem je podporovat
význam rodinné mediace v případech únosu ze strany rodičů. Mediace je skvělým řešením, které však není
v Evropě dostatečně využíváno, ačkoli výzkum Missing Children Europe (missingchildreneurope.eu)
ukazuje, že děti chtějí, aby jejich rodiče nacházeli řešení v těchto konfliktech, a věří, že mediace může být
užitečná. Dnes děti v celé Evropě žádají své rodiče, aby v případě, že se rozcházejí, usilovali o uzavření
dohody prostřednictvím kampaně na Snapchatu.
V Evropě, kontinentu bez hranic, jsou mezinárodní manželství stále běžnější. V posledních letech bylo v
Evropě uzavřeno asi 250 000 tisíc sňatků cizinců se státním příslušníkem některého evropského národa,
takže podíl smíšených manželství na celkovém počtu sňatků činil 15 %. V některých případech se manželství
rozpadá a situace eskaluje do rodinného konfliktu. Pokud jeden rodič odveze dítě do jiné země bez souhlasu
druhého rodiče, jedná se o mezinárodní únos. V Evropě tvoří únosy dětí ze strany rodičů až čtvrtinu případů
pohřešovaných dětí, tedy těch, které jsou nahlášeny evropským krizovým linkám pro pohřešované děti
(missingchildreneurope.eu/hotline).
Zdá se, že se rodinné konflikty zřejmě řeší ve většině případů u soudu; tato praxe však může být
velmi traumatická nejen pro rodiče, kteří často vedou doslova bitvu ve věci zákonné péče po řadu let, ale
také pro děti, které jsou prakticky v pasti. Naštěstí se mezinárodní rodinná mediace ukazuje jako účinnější a
méně konfliktní postup. V rámci mediace vyškolený profesionál komunikuje přímo s rodiči, aby našel řešení
pro specifickou rodinnou situaci přijatelné pro obě strany, přičemž kladou důraz na potřeby a pohodu dětí.
„Děti jsou přesvědčeny, že jejich rodiče mají ty nejlepší předpoklady rozhodnout o jejich budoucnosti.
Chtějí, aby jejich rodiče společně našli řešení situace, a věří, že jsou toho schopni. V některých případech,
když jsou konflikty vyhrocené, mohou rodiče potřebovat pomoc, aby se mohli skutečně zaměřit na řešení
v nejlepším zájmu svých dětí. Mediace pak může být vynikajícím nástrojem, který rodičům bude
nápomocný. Prostřednictvím tohoto filtru Snapchat mohou děti dát své komunitě, včetně rodiny, jasný
signál, aby se zaměřila na jejich zájem a odpoutala se od vlastního konfliktu. “- Hilde Demarré, referentka
pro politiku Missing Children Europe
Mediace je dobrovolná a důvěrná. Vzhledem k tomu dohody o poskytnutí mediace fungují z
dlouhodobého hlediska lépe, protože oba rodiče to považují za spravedlivé řešení. Z hlediska časové
náročnosti a nákladů jsou tedy efektivnější než soudní spory.

Pro více informací o přeshraniční rodinné mediaci se podívejte na crossbordermediator.eu!
Co je mediace a jak to funguje? Podívejte se na video
www.youtube.com/watch?v=3REL8zwnoXE&amp=&t=35s
V případě zájmu se na nás obraťte, jsme k dispozici na čísle 116 000!

