
 

 

Generelle tjek-spørgsmål til afdækning af mistanke om menneskehandel 

 

 Mistænkeligt fravær fra centeret 

 

 Relationer som ikke kan redegøres for   

 

 Færdes i et kriminelt, arbejds- eller gademiljø 

 

 Påfaldende adfærd  

 

 Økonomiske ressourcer som ikke kan redegøres for  

 

 Giver udtryk for tidligere udnyttelse 

 

 
 Mistanke om menneskehandel 

                     

 

 

Tilføj ny 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

Øvrige observationer 

 

 



Årsag, omstændigheder og evt. tilgrundliggende hændelse for flugt. Hvem besluttede/planlagde flugten, og er 

barnet blevet vildledt om formål og destination. Er barnet flygtet i en gruppe. Tidspunkt for afrejse fra hjemmet og 

landet, hvis ikke disse er det samme. Varighed af flugten. Opholdssteder, lande og længde af ophold, samt under 

hvilke indkvarteringer/forhold, herunder arbejde. Blev barnet solgt udnyttet undervejs. Fratage ID/rejsedokumenter. 

Barnet har været tilbageholdt af myndigheder eller andre undervejs 

Opvækst; med hvem og hvor. Evt. Info om skole, job og økonomiske forhold. Familie status; hvem er i live og er der 

kontakt. I så fald hvor ofte og hvilken form. Er familien i sikkerhed. 

Nedenstående underspørgsmål besvares kun ved behov 

 

Her skriver du den uddybende information du har, som er relevant for barnets sag. Du skal kun udfylde de punkter hvor 

du observeret noget og lade de øvrige stå tomme. 

 

1) Flugt, forløb og opholdssteder 

Tilføj ny 

 

2) Familiær historik  

                     Tilføj ny 

3) Fravær fra centeret 

                    Tilføj ny 

4) Adfærd 

                   Tilføj ny                      

Hvor ofte er barnet væk fra centret uden opsyn? Tider på døgnet, i selskab med hvem. Mønstre for fraværet. Fx lige 

efter tlf. opkald o.l.. Årsager/forklaringer på fraværet. Hvad medbringer/bringer barnet med tilbage ? 

Påfaldende mønstre i adfærden. Tegn på kontrol udefra. Udadreagerende, seksualiserende e ller indesluttet adfærd. 

Virker barnet angst, kuet, misrøgtet. Har barnet nedsat egenomsorg. Har barnet skader som ikke kan forklares. 
Virker barnets historie indlært, usammenhængende eller urealistisk. Er barnet tøvende/uvillig ift. at fortælle om sin 

færden  

Misbrug  

Selvskade   



5) Økonomi 

Tilføj ny 

6) Relationer 

                    Tilføj ny  

7) Kriminalitet 

Tilføj ny 

 

Har barnet/familien stiftet gæld fra flugten. Uforklarlige økonomiske ressourcer, påfaldende forsvinding af penge 

uden synligt forbrug, nyt tøj, påfaldende forbrug fx lange taxa-ture, finansiering af stofmisbrug o.l. 

Relationer til børn og voksne som barnet ikke kan redegøre for. Oplysninger eller observationer om at barnet har 

været udsat for repressalier. Barnets tilhørsforhold til evt. grupperinger og indplacering i hierarkiet. Hvem kontakter 

barnet, relationer som barnet taler om  

Tilknytning/tiltrækning til eller fortid i kriminelle miljøer, og hvilke. Kontakt til politiet. Observeret kriminel adfærd. 

Barnet har en viden om det kriminelle miljø / prostitutionsmiljø / mistænkelige arbejdsforhold . 


