
 

 

Mediace rodiny: úspěšné řešení případů únosů dítěte 

Brusel, 14. října – Dnešním dnem začíná Mezinárodní týden mediace, jehož cílem je 

připomenout význam mediace v případě rodičovských únosů. Navzdory prokazatelné 

úspěšnosti tohoto způsobu vyjednávání není mediace v Evropě dostatečně rozšířena. 

Na kontinentání Evropě, po které se lze snadno pohybovat bez ohledu na hranice států, se v 

důsledku silných migračních toků s mezinárodními sňatky setkáváme stále častěji. 

Každoročně je v Evropě uzavíráno přibližně 180 000 mezinárodních sňatků. V některých 

případech se manželství rozpadá a rodinný konflikt eskaluje, např. pokud rodič odveze své 

dítě do jiné země bez souhlasu druhého rodiče. V tomto případě hovoříme o rodičovském 

únosu. Přibližně čtvrtina (23 %) případů pohřešovaných dětí hlášených na evropské tísňové 

linky pro pohřešované děti se připisuje rodičovským únosům. 

Tyto rodinné konflikty jsou nejčastěji řešeny v rámci soudních procesů.  Pro děti, které jsou 

jejich součástí, může být taková zkušenost velmi traumatizujícím zážitkem, stejně tak jako pro 

rodiče bojující o přiznání péče o dítě po několik let. Naproti tomu přeshraniční mediace rodiny 

je prokazatelně účinnějším a méně konfliktním řešením. V procesu mediace rodiny pomáhají 

vyškolení odborníci, kteří spolu s rodiči hledají řešení pro specifickou rodinnou situaci 

přijatelné pro obě strany, přičemž na prvním místě jsou vždy potřeby a blaho dětí. 

Hilde Demarré, Missing Children Europe, je jako vyškolená mediátorka, často přímým 

svědkem blahodárných přínosů mediace pro dotčené děti: "Mediace je vždy dobrovolná a 

důvěrná záležitost. V důsledku toho mají dohody o mediaci tendenci dlouhodobě fungovat, 

protože to oba rodiče považují za spravedlivé řešení. Výzkum prokázal, že prospěch dítěte je 

umocněn, pokud oba rodiče věří, že nalezené řešení je spravedlivé." 

V praxi je mediace velmi účinná: v 75 % případů bylo dosaženo částečné nebo úplné dohody.  

Ve studii vypracované v roce 2014 Evropským parlamentem se uvádí, že ve srovnání s jinými 

postupy může mediace přinést značné časové i finanční úspory. Nicméně, navzdory těmto 

výhodám je pro veřejnost mediace stále relativně neznámá. 

Missing Children Europe, nadnárodní sdružení podporující pohřešované děti a sítě mediátorů 

v rámci Týdne mediace zahajuje různé iniciativy, jejichž cílem je podpora mediace ve 

prospěch všech zúčastněných stran, včetně rodičů, mediátorů a profesionálů, jako jsou 

právníci, aby konečně tento postup vyjednávání jako jedno z nejlepších řešení pro zajištění 

blahobytu dítěte dostalo do povědomí právních orgánů a zajistilo mu jejich podporu. 

Missing Children Europe 

Missing Children Europe (MCE) je Evropská federace pro pohřešované a sexuálně 

zneužívané děti, zastupující 31 organizací z 27 evropských zemí.  

 



Missing Children Europe koordinuje síť 178 vyškolených přeshraničních mediátorů, kteří 

pomáhají předcházet a řešit přeshraniční rodinné konflikty včetně rodičovských únosů. Pro 

více informací ohledně přeshraniční mediace klikněte na následující odkaz zde. 

 

Cesta z krize, z. ú. provozuje Linku 116 000, která je určena problematice ztracených, 

pohřešovaných, sexuálně zneužívaných a jinak ohrožených dětí.  

 

Co je mediace a jak funguje? Shlédněte prosím video zde. 
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