
 
Æresrelaterede konflikter og negativ social 
kontrol samt tilbud og initiativer i regi af SIRI 
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• Æresrelaterede konflikter – definition, kendetegn 

og konflikttyper 

• Negativ social kontrol – definition og eksempler 

• Lovgivning 

• Omfang 

• National handlingsplan for forebyggelse af 
æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, 
oktober 2016 

• SIRI’s tilbud og indsatser 

• Modelprojekt for flygtningefamilier med traumer 

 

 



Servicelovens definition af æresrelaterede 
konflikter 

”Ved en æresrelateret konflikt forstås en konflikt, som knytter sig til 
opfattelsen i en familie af, at et familiemedlem har krænket familiens ære. 
Æren er tæt knyttet til den unges (kvindes) seksualitet, som skal 
kontrolleres, så den unge bevarer sin ærbarhed. En krænkelse af familiens 
ære kan f.eks. opstå i tilfælde, hvor et familiemedlem har en kæreste, har 
sex uden for ægteskab eller har valgt en ægtefælle mod familiens ønske 
m.v. Æreskodekset gælder kun i nogle familier, og det er ikke knyttet til 
bestemte religioner eller kulturer.” 



 

 

”Ære handler om, hvilken 
uddannelse og job man 

har” 

”Alt hvad jeg gør, har 
med min families ære at 

gøre” 

”Ære handler om at leve 
op til religiøse værdier 

og principper” 

”Ære handler om at være 
en ”god” pige” 

”En mands ære er i en 
kvindes skridt” 



ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 

• Er kendetegnet ved at involvere hele eller store dele af 
familien/netværket. 

• Finder oftest sted i kollektivt orienterede og patriarkalske familieformer. 

• Kollektivets normer er vigtigere end individets ønsker. 

• Hensynet til familiens ære og status tillægges afgørende betydning. 

• Bevarelsen af familiens ære afhænger i særlig grad af de kvindelige 
familiemedlemmers adfærd, herunder især af seksuel afholdenhed indtil 
ægteskabet. 

• Den hjemmegående mor kan være den primære udøver af social kontrol. 

 



KONFLIKTTYPER 

Tvangsægteskab 

”Tvangsægteskaber er ulovlige og kan defineres som et ægteskab, hvor en eller begge 
parter er blevet tvunget til at indgå ægteskab eller religiøs vielse imod deres vilje, f.eks. ved 
vold eller trussel om vold. Både kvinder og mænd kan være ofre for tvangsægteskaber”. 

Gråzone-ægteskaber  

Pres eller forventninger fra familiemedlemmerne, kan gøre det svært at modstå ægteskabet, 
de såkaldte gråzone-ægteskaber. 

 

Øget risiko 

• Hvis den unge er blevet seksuelt misbrugt 

• Har haft seksuelle forhold 

• Er blevet gravid uden for ægteskabet.  

• Homoseksualitet, hvor familier i nogle tilfælde forsøger at gennemtvinge et ægteskab i 
forsøg på at skjule deres barns homoseksualitet.  

• Kriminel virksomhed eller misbrug, hvor familien i et forsøg på at rette op på de forhold 
tvangsgifter den unge. 

 



KONFLIKTTYPER FORTS. 

Genopdragelsesrejser og andre ufrivillige udlandsophold 
 

Genopdragelsesrejser 

”Genopdragelsesrejser er rejser, hvor et barn eller en ung ufrivilligt bliver sendt til forældrenes 

oprindelsesland eller et andet land i en længere periode med henblik på adfærdsregulering”.  

 

Andre ufrivillige udlandsophold 

F.eks. for at blive forlovet, tvangsgift eller tilfælde, hvor den unge efterfølgende forhindres i hjemrejse.  

 

Kan bl.a. forekomme, fordi barnet eller den unge: 

• har et kæresteforhold eller opfører sig på en måde, som forældrene ikke billiger og derfor ønsker en 

social, religiøs eller kulturel genopdragelse af deres barn.  

• forebyggelse af kriminalitet eller relationer til kriminelle miljøer. 

 

Konsekvenser for barnet eller den unge:  

• omsorgssvigt, identitetskrise og mistillid til familien.  

• manglende skolegang, risiko for eskalering af familiekonflikter og brudte familieforhold ved hjemkomst. 

 

Øvrige konflikttyper 

• FGM 

• Religiøse vielser – ikke anerkendte 

 



DEFINITION AF NEGATIV SOCIAL KONTROL 

”Negativ social kontrol handler om handlinger, styring, kontrol eller 
sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes 
livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan f.eks. være kontrol 
eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale relationer, valg af 
ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop”. 

 

• Piger og kvinder er særligt udsatte for negativ social kontrol.  

• Drenge kan også udsættes NSK,  

Det kan få konsekvenser for den enkelte i form af f.eks. manglende frihed 
og ligestilling samt deltagelse i skole- og fritidsaktiviteter.  



EKSEMPLER PÅ NEGATIV SOCIAL KONTROL 

• Overvågning af mobiltelefon og e-mail. 

• Begrænsede muligheder for at færdes alene offentligt. 

• Husarrest. 

• Nægtelse af deltagelse i sociale arrangementer udenfor familien. 

• Forventningspres i forhold til uddannelse og valg af ægtefælle. 

• Sladder og rygter. 

 



LOVGIVNING PÅ OMRÅDET 
- SERVICELOVEN - HANDLEPLAN 

 

Servicesloven § 12 a.  

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer over 18 år, der henvender 
sig på grund af æresrelaterede konflikter, får mulighed for at få gratis 
rådgivning i henhold til § 10. 

 

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier 
(Vejledning nr. 3 til serviceloven) 

- Vejledningen indeholder et kapitel (kapitel 2) om servicelovens anvendelse 
i æresrelaterede konflikter samt opmærksomhedspunkter i sager 
omhandlende æresrelaterede konflikter. Kapitlet henviser desuden til 
relevante rådgivningsinstanser og muligheden for inddragelse af politiet 
ligesom kapitlet beskriver æresrelaterede konflikters karakter, udspring mv 



OMFANG 

Integrationsbarometret  

19 % (landstal 2016) af 18-29-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig 

oprindelse, der får begrænset deres frihed og selvbestemmelse af deres familie med 

hensyn til valg af kæreste eller ægtefælle. 

 

Ung 2011 - Als Research 

80 og 90 pct. af unge nydanskere føler sig udsat for social kontrol i forhold til 

parforhold, seksualitet og køn. 

 

Nydanske LGBT personers levevilkår (2015) 

• 33 pct. Nydanske LGBT personer har overvejet selvmord indenfor det seneste år. 

Det tilsvarende tal for etnisk danske LGBT personer er 19pct. 

• 13 pct. Af nydanske respondenter har oplevet (æresrelateret) vold fra familien mod 

1pct. Af de etnisk danske LGBT personer 

 

Etnisk Ung - 1307 henvendelser i 2016 

RED - RED I - 119 ophold i 2016 - RED II: 15 ophold i perioden 01.10.16-31.12.16 

VISO - 29 sager fordelt på 22 kommuner i 2016 

 

 



- NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE AF 
ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER OG NEGATIV SOCIAL KONTROL 

 

 

 

De fire indsatsområder 
 
1. Bedre hjælp til ofre 
2. Styrket forebyggelse 
3. Mobilisering af opgør med undertrykkelse og negativ 

social kontrol 
4. Systematisk videns- og dokumentationsindsats 
 
 
 
 
 
 
 



BEDRE HJÆLP TIL OFRE 

1. Udslusningsboliger til unge der har været på flugt 

2. Støtteordning for unge 

3. Bedre koordinering af myndighedernes håndtering af 
 æresrelaterede sager - Sikkerhedskonsulenter 

4. Styrket behandlingstilbud af traumer mv. til personer udsat for 
 æresrelaterede konflikter 

 

 



5. Rådgivningstilbud til kommunerne  

6. Styrket opkvalificering af fagpersoner  

Todages kursus til kommunale 
frontmedarbejdere 

• Kurset giver deltagerne grundlæggende 
viden om begrebet ære og 
æresrelaterede konflikter 

• Viden om metoder og værktøjer på 
området  

• Opkvalificerer deltagerne til at forebygge, 
spotte og håndtere sager om negativ 
social kontrol, genopdragelsesrejser og 
tvangsægteskaber. 

7.    Oplysningsindsats – opgør med 
berøringsangsten  

 

 

STYRKET FOREBYGGELSE 



MOBILISERING AF OPGØR MED UNDERTRYK-
KELSE OG NEGATIV SOCIAL KONTROL 

  8.  Støtte til unge, der siger fra over for negativ social kontrol  

  9.  Fokus på børn og unges rettigheder 

 

 

 

  

10. Rettighedsindsats  

11.  Strategiske partnerskaber mellem kommuner, 
 boligorganisationer og lokale foreninger  

 

 



STEMMER PÅ TVÆRS – WWW.MEDALRESPEKT.DK 

http://www.medalrespekt.dk/


SYSTEMATISK VIDENS- OG 
DOKUMENTATIONSINDSATS 

12. Nye undersøgelser, herunder i maskulinitet og 
 kønsrollemønstre i religiøse og etniske minoritetsmiljøer  

13.  Forskning og metodeudvikling med fokus på familiernes rolle i 
 forebyggelsesindsatsen  

14. Evaluering af indsatserne, herunder kortlægning af indsatser 
 og metoder der virker  

 

 



ØVRIGE TILBUD I REGI AF SIRI 

Undervisningsmateriale til elever i folkeskolens  
6.-10. klasse samt deres lærere. 

 

Todagsworkshop til pigeklubber med unge kvinder i 

alderen ca. 15-20 år.   

 

App'en MÆRK (Mod ÆresRelaterede Konflikter) med 

oplysninger om æresrelaterede konflikter 

 

Nyhedsbrevet  Æresrelateret Viden (tilmelding på 

www.uim.dk) 

 

Juridisk håndbog 

 

 

 

http://www.uim.dk/


ØVRIGE TILBUD OG 
INDSATSER 

VISO 

• Rådgivning i personsager 

• Rågivning om grupper 

 

RED-Safehouse 
 

De specialiserede institutioner 

 

EtniskUng 

 

Læringskonsulenter  

Social kontrol i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser 

 



Modelprojekt for flygtningefamilier med traumer 

Hvorfor et traumeprojekt? Lidt om baggrunden… 

• Satspuljeaftalen fra 2012: Et ønske om at styrke arbejdet for og med flygtningefamilier med 
traumer. 

- Første del: En kortlægning af traumeområdet i Danmark (2013), herunder omfang 
og den eksisterende indsats samt behov i kommunerne. Kortlægningen pegede bl.a. 
på: 

 Det estimeres, at 30-50 % af flygtninge fra asyllande, der opholder sig i Danmark, er 
påvirkede af traumatiske oplevelser.  

 Følgevirkningerne er markante og influerer på både familieliv og trivsel, muligheden for 
integration, herunder tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og deltagelse 
i samfundslivet generelt. 

 Størstedelen af landets kommuner har ikke iværksat en særlig indsats for at opspore 
flygtninge med traumer. 21 % af de kommunale aktører har formulerede retningslinjer, og 
12 % anvender screeningsværktøjer.  

 

- Anden del: Modelprojekt for traumatiserede flygtningefamilier afprøves i fire danske 
kommuner. 

 



MODELPROJEKT FOR FLYGTNINGEFAMILIER MED TRAUMER 

Formål: 

 Styrke deltagerkommunernes arbejde for og med flygtningefamilier med 
traumer 

 Sikre en sammenhængende, helhedsorienteret og virkningsfuld indsats i 
deltagerkommunerne 

 

Deltagerkommunerne: Horsens, Gribskov, Frederikshavn, Greve 

 



MODELPROJEKT FOR FLYGTNINGEFAMILIER MED TRAUMER 

Projektets delelementer: 

 

1. Redskaber til opsporing og identifikation af flygtninge med traumer 
• Opsporingspjece: Kommunalt ansatte med direkte kontakt til flygtninge, fx lærere, pædagoger, 

sundhedsplejersker, jobcentermedarbejdere mv., rustes til at få øje på ydre tegn på traumer. 

• Identifikationsredskab: Kommunale sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet, voksenområdet og 
børne- og ungeområdet støttes i at identificere og vurdere, hvorvidt der er traumer på spil. 
Identifikationsredskabet kan indgå i den daglige sagsbehandling og udredning, og består af 10 
spørgsmål, der omhandler de typiske symptomer på traumer. 

 

2. En tværfaglig samarbejdsmodel 
• Skal styrke det organisatoriske samarbejde omkring flygtningefamilier med traumer på tværs af 

kommunale forvaltninger og medarbejdergrupper.  

 



MODELPROJEKT FOR FLYGTNINGEFAMILIER MED TRAUMER 

Projektets delelementer (fortsat): 

 

3. Metoder til reduktion af traumesymptomer 
• Familiebehandlere og terapeuter i kommunerne opkvalificeres til at kunne arbejde forebyggende og 

behandlende med reduktion af traumesymptomer hos flygtninge.  

• Der samarbejdes med Integrationsnet og Oasis om afprøvning af to forskellige metoder: 

• Integrationsnets metode I-NET afprøves i Horsens og Frederikshavn. Metoden baserer sig bl.a. på narrativ 
eksponeringsterapi, kognitiv terapi og psykoedukation.  

• Oasis’ metode Model Hel Familie afprøves i Greve og Gribskov. Modellen anvender en biopsykosocial tilgang, der 
bl.a. baserer sig på psykoedukation og psykomotorisk terapi.  

 

4. Implementering af Feedback Informed Treatment (FIT) 
• Dialog- og evalueringsredskabet FIT bruges til at sikre løbende og systematisk inddragelse af 

borgernes perspektiv i behandlingen og til løbende progressionsmåling.  

 



MODELPROJEKT FOR FLYGTNINGEFAMILIER MED TRAUMER 

Foreløbige erfaringer: Projektet er stadig under afprøvning og skal evalueres i 2019. 
Indtil videre har projektet dog bidraget til, at: 

 

• Det tværfaglige samarbejde omkring familierne er blevet styrket i kommunerne 

• Der er skabt et øget kendskab til kompetencer, arbejdsopgaver og indsatser på tværs af 
kommunen 

• Der er etableret tilbud i kommunernes eget regi, hvor der kan arbejdes med flygtninges 
traumer, og symptomer som koncentrationsproblemer, angst og bekymring reduceres 

• Forløbene kan føre til større trivsel i familierne, og hårdt ramte familier motiveres til at 
opsøge yderligere hjælp 

• I nogle tilfælde har forløbene bidraget til at motivere de voksnes mod og lyst til en fremtidig 
tilknytning til arbejdsmarkedet 

• Kommunerne har endvidere erfaret, at der ofte er behov for at kombinere indsatsen med 
andre socialfaglige indsatser som fx pædagogisk-praktisk støtte 

 



NYTTIGE KONTAKTOPLYSNINGER 

SIRI’s rådgivningsteam 

Rådgivning til kommunerne ang. æresrelaterede konflikter og 

negativ social kontrol. 

Tlf.: 7214 2333 

Mail: aere@siri.dk 

 

Etnisk Ung 

Rådgivning til unge og fagfolk ang. sager om æresrelaterede 

konflikter og negativ social kontrol. 

Tlf.: 70 27 76 86 

 

RED safehouse 

Driver landets sikreste opholdssteder for unge, der er på flugt 

fra æresrelaterede konflikter. 

Sjælland tlf.: 45 11 78 00 

Jylland tlf.: 61 93 63 28 

Mail: red.safehouse@gmail.com  

 

 

 

 

VISO 

Rådgivning og udredning om æresrelaterede konflikter ved 

enkelt- og gruppesager. 

Rie Buchardt 

Tlf.: 41 93 24 52  

Mail: abu@socialstyrelsen.dk  

 
Udenrigsministeriets globale vagtcenter 
Er for unge, der frygter, at deres familie er ved at planlægge 
et tvangsægteskab eller ønsker at sende dem på 
genopdagelsesrejse i udlandet.  
Hjemmeside: www.um.dk 
Telefon (døgnåbent): 33 92 11 12 

 

Udlændingestyrelsens vejledningstjeneste  
Er for unge under 24 år, som risikerer tvangsægteskab eller 
arrangeret ægteskab 
Tlf.: 70 26 28 18 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:aere@siri.dk
mailto:red.safehouse@gmail.com
http://um.dk/da/rejse-og-ophold/hvis-uheldet-er-ude/tvangsaegteskab/


SPØRGSMÅL 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


