Hjälp för bedömning av bortförningshot
Nedastående drag kan öka risken för bortföring av barn. Ju fler fält fylls, desto
säkrare lönar det sig att söka hjälp.

FÖRÄLDERNS ÄGANDEBEGÄR
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EN TYDLIG ÄNDRING I BETEENDE

Föräldern har försökt eller hotat att

Föräldern börjar plötsligt lära barnet sitt

bortföra barnet, eller anser det självklart

eget språk eller kultur, även fast hen inte

att barnet tillhör hen och hens släkt.

ansett det viktigt tidigare.

OENIGTHET OM UPPFOSTRAN
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SVÅRT ATT BLI HEMMASTADD

Det råder allvarliga

Föräldern har inga andra band till

meningsskiljaktigheter mellan

Finland än barnet, hen är inte

föräldrarna om frågor som rör barnet. Till

integrerad. Föräldern kan ge upp sin

exempel uppfostran, religion, hälsovård

bostad eller sitt arbete, eller förlora

eller hobbyer.

någondera.
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VÅLD
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RESPEKTERAR INTE
MYNDIGHETSBESLUT

Föräldern har gjort sig skyldigt till fysiskt

Föräldern respekterar inte de Finska

eller psykiskt våld, förföljelse eller

myndigheternas beslut angående

misskötsel av barnet.

barnets vårdnad, underhåll eller besök.

4

RESEDOKUMENT
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AVSLAGET UPPEHÅLLSTILLSTÅND

Föräldern ansöker om resedokument för

Föräldern är påväg att få ett negativt

barnet: pass, visum eller identitetskort

beslut om uppehållstillstånd, hens

utan att ha kommit överens om en resa

medborgaransökan avvisas, eller hen vill

tillsammans. Föräldern kan även försöka

inte söka medborgarskap trots

få tillgång till dokument som

gemensam diskussion och planer om att

födelseattest, skolbetyg eller

bosätta sig i Finland.

hälsovårdsdokument för barnet.

Kaapatut Lapset ry har kartlagt tecken på hot för bortförande av barn. Dussintals av
våra medlemmer och kontakter har varit med och sammanställt listan.

VI HJÄLPER DIG ATT BEDÖMA HOT FÖR BORTFÖRANDE AV BARN.
RING STÖDTELEFONEN 044 2626662.

Kaapatut Lapset ry
– här för dig

Vår verksamhet hjälper och stöder
barn och föräldrar som påverkas av

STÅD FÖR BEDÖMNING AV
BORTFÖRINGSHOT

internationalla bortföranden, hot
och svåra internationella

TEL. 044 2626662

vårdnadstvister. Vi försvarar barnens

(operationschef Tarja Räisänen)

grundläggande och mänskliga
rättigheter.

www.kaapatutlapset.fi
toimisto@kaapatutlapset.fi

Support- och rådgivningspunkten
Toivon Talo, som upprätthålls av
föreningen, informerar, rådgiver,
ordnar kamratstöd och stärkande

BEKANTA DIG MED VÅR
VERKSAMHET

samt uppfirskande aktiviteter för
hela familjen.

@lapsikaappaus

Kaapatut Lapset ry har grundats år
1997.

@kaapatutlapsetry

@KaapatutLapset

