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Vánoce znamenají obrovskou psychickou zátěž pro blízké dětí odvezených
jedním z rodičů do zahraničí...
Jednou z opomíjených skupin lidí, na které obzvláště doléhá atmosféra Vánoc, jsou příbuzní
dětí, které žijí s jedním z rodičů v zahraničí. Jedná se o blízké dětí z rozpadlých
„mezinárodních“ rodin, kdy jeden z rodičů je cizinec. V pozadí mnohdy stojí únosy dětí,
následné spory se vlečou léta. Český rodič a další příbuzní mnohdy nemohou s dítětem
udržovat kontakt, i když vědí, kde se dítě nachází
„Nejčastěji se nám ozývají prarodiče odvezených dětí s tím, že jejich syn či dcera už
rezignovali, ale oni rezignovat nechtějí.“ dodává Hermánková. „Takoví lidé se obzvláště o
Vánocích cítí velmi osamělí. Jejich opuštěný syn či dcera jim pochopitelně nejsou oporou –
vždyť sami postrádají své dítě a od svých rodičů se v nejlepším případě odtahují nebo od nich
vyžadují oporu a útěchu.“ říká Lucie Hermánková, vedoucí Linky Ztracené dítě, která nabízí
telefonickou krizovou pomoc ztraceným a pohřešovaným dětem a jejich příbuzným a
blízkým.
Prarodiče těchto dětí se tak ocitají ve dvojnásob těžké pozici, a to po relativně dlouhou dobu.
Nemohou se smířit s tím, že dítě v dohledné době neuvidí. Mnohdy nemají možnost s nimi
udržovat kontakt ani prostřednictvím telefonu, emailu nebo facebooku, protože rodič, se
kterým dítě žije, si to obvykle nepřeje. „Málokdo z nás si umí představit, co prožívají babička
a dědeček, kteří se sedm let starali a těšili ze svého vnoučka a teď o něm prakticky nic nevědí,
protože byl otcem odvezen do jednoho ze států střední Ameriky“, dodává Hermánková.
„Díky Evropě bez hranic takovýchto mezinárodních vztahů přibývá, přičemž procento rozpadu
těchto vztahů je vysoké“, konstatuje Hermánková. Při rozpadu mezinárodních partnerství se
stává, že partner, který v ČR není „doma“, se zpravidla vrací do své rodné země a mnohdy si
chce vzít s sebou i děti. K naší zemi už ho po ukončení vztahu zpravidla nic nepoutá, naopak,
vše mu tu může připomínat jeho neúspěšný partnerský život, tím spíš chce odejít a nejlépe
s dětmi. Co je však z hlediska odcházejícího partnera samozřejmý a logický postup, to naopak
jako silnou křivdu pociťuje nejenom partner, který v ČR zůstává, ale i další příbuzní dítěte.
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Mnohé z těchto případů trvají léta, ačkoliv soudy v ČR pravomocně rozhodly, že dítě má
vyrůstat v ČR, nicméně v cizí zemi je toto právo prakticky nevymahatelné, a to zejména
v mimoevropských státech.
„Pro blízké dětí odvezených jedním z rodičů do zahraničí samozřejmě žádné zázračné řešení
nemáme. Můžeme s nimi však mluvit o tom, jestli využili všech svých práv a možností a
následně společně hledat způsoby, jak tuto náročnou situaci zvládnout, a to i v silně emočně
vypjatém období, ke kterým Vánoce nepochybně patří“, dodává Hermánková.

Kontaktní osoba: Lucie Hermánková, vedoucí Linky Ztracené dítě
tel: 608 216 723
mail: lucie.hermankova@ztracenedite.cz
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