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Remissyttrande gällande den omarbetade Bryssel II-förordning, om behörighet, erkännande och
verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om
internationella bortföranden av barn (Ju2016/05469/L2)
Svenskar i Världen har getts tillfälle att ange yttrande över rådets omarbetade förordning.

Sammanfattning
Svenskar i Världen stödjer det omarbetade förslaget vad gäller bortförande av barn, dock med
markeringen att informationen ska bli mer känd om vad man ska göra vid barnbortförande samt
att man ska vända sig till hemviststatens centralmyndighet (Ju2016/05469/L2).
Yttrande
Svenskar i Världen väljer att yttra sig över den del i förslaget som berör internationella
bortföranden av barn.
Vi stödjer förslaget då vi ser att den omarbetade förordningen får positiva konsekvenser för
föräldrar och de bortförda barnen. Vi vill starkt markera att det är av största vikt för barnet och
föräldrarna att hanteringen går snabbt, smidigt och till så låga kostnader som möjligt för berörda
parter. De stora bristerna i hanteringen av bortförande av barn, gränsöverskridande placeringar
av barn, samt äktenskapsskillnad medför idag onödigt långa tidsfrister och kostnader för
personerna som ärendet gäller. Därför ser vi positivt på förslaget att förfarandena kommer att
förenklas, effektiviseras samt bättre hanteras.
En förutsättning för att Svenskar i Världen ska ställa sig bakom förslaget är dock att
informationen till berörda parter blir mer känd om vad man ska göra vid barnbortförande. Denna
information är idag svåråtkomlig och behöver bli enklare att hitta, särskilt för föräldrar. Vi vill även
markera vikten av att upplysa allmänheten om att snabbt anmäla barnbortförande till
centralmyndigheten i hemviststaten.
Mot bakgrund av detta ställer sig Svenskar i Världen bakom förslaget i dess helhet.
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