Kapningshot:
identifiering

Om någon
praktisk åtgärd
uppstår måste
situationen
omedelbart tas
på allvar.

För ytterligare anvisningar:
tel. 0442626662
Dessa förekommer
ofta i samband med
ett kapningshot. Om
flera (2 -3) tecken
förverkligas, eller om
de kombineras med
de praktiska tecken,
bör förebyggande
åtgärder vidtas.

Saker som kan vara
relaterade till
kapningshot men
som också
förekommer separat
från dem – ska tolkas
endast om de
ovannämnda
tecknen är synliga.
Familjen i fråga kan
ha andra, till och
med akuta
stödbehov.

•
•
•
•
•

Praktiska tecken
• Föräldern har försökt eller hotat att bortföra barnet
• Föräldern ansöker om resedokument för barnet: pass, visum, identitetskort etc. Utan att ha
kommit överens om en resa tillsammans med den andra föräldern
• Föräldern försöker få tillgång till dokument, ex. födelseattest, skolbetyg eller
hälsovårdsdokument
• Föräldern förvandlar sin egendom till pengar och överför den till ett annat land
• Föräldern ger upp sin permanent bostad eller sitt jobb
• Föräldern förbereder barnet för en flytt eller en resa som inte är överenskommen

Tydliga, prediktiva tecken
•
•
•
•
•
•

Förälder har hotat att föra bort barnet
Föräldern påstår att barnet tillhör hans eller hennes familj och behöver således inte den andra föräldern
Föräldern syftar till att alienera barnet från den andra föräldern
Föräldern har inga andra band till Finland än barnet, hen är inte integrerad
Föräldern accepterar och respekterar inte de finska myndigheternas beslut angående barnets vårdnad, underhåll eller besök
Föräldern är på väg att få ett negativt beslut om uppehållstillstånd, hens medborgaransökan avisas, eller så har hen inte
sökt medborgarskap trots gemensam diskussion och planer om att bosätta sig i Finland

Andra tecken
Det råder allvarliga meningsskiljaktigheter mellan föräldrarna om frågor som rör barnet; till exempel uppfostran, religion, hälsovård eller
hobbyer
Föräldern gör sig skyldig till fysiskt eller psykiskt våld, förföljelse eller misskötsel av barnet
Föräldern börjar plötsligt lära barnet sitt eget språk eller kultur, fast hen inte ansett det viktigt tidigare
Föräldern förlorar sin lägenhet eller sitt jobb mot sin egen vilja
Föräldern döljer eller förstör sina handlingar eller visar upp förfalskade handlingar, ex. inresehandlingar

