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6 rådgivere
1 
kommunikationsmedarbejder
1 administrativ medarbejder
1 studentermedhjælper

1 faglig leder
4 socialrådgivere
12 socialpædagogiske 
medarbejdere
2 administrativ medarbejder
1 psykologisk konsulent 

2 socialrådgivere
6 socialpædagogiske 
medarbejdere
1 administrativ medarbejder

26 sikre krisecenterpladser
19 udslusningspladser

12 sikre krisecenterpladser
4 træningspladser
5 overgangsboliger

Døgnåben HOTLINE
Mægling

Sparring og oplæg til fagfolk



Tilbud i RED Rådgivning

• Telefonisk rådgivning døgnet rundt til personer, som 
oplever negativ social kontrol, eller æresrelaterede 
konflikter.

• Rådgivning til fagfolk og forældre

• Personlige samtaler med unge – evt. risikovurdering

• Sociale behandlingsforløb

• Konfliktmægling og familiesamtaler

• Psykologtilbud og fysisk traumebehandling

• Konferencer, dialogmøder, oplæg og undervisning af
fagfolk



Æresrelaterede konflikter 
er konflikter, der opstår inden for nære, familiære relationer, 
hvor konflikten skyldes en opfattelse af, at familiens ære er 
blevet krænket/eller kan blive krænket. 

Den unges seksualitet er ofte i fokus 

Konflikterne kan opstå på tværs af religion, etnicitet 
og socioøkonomiske skel



(Negativ) Social kontrol
‘Den kontrol, der udføres for at opnå en særlig ønsket 
adfærd, med særlig henblik på at leve op til andres 
forventninger’ 

Social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter 
handler om handlinger, styring, kontrol eller 
sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller 
begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og 
rettigheder.  
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Samlede antal henvendelser, hotline 2018 I alt 1375

kvinder: 1129

mænd: 175

køn ukendt: 71
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Hyppigste henvendelsesårsager for 3. 
kvartal 2019

• 1. social kontrol 202 

• 2. Udsat for psykisk vold 158

• 3. Udsat for fysisk vold 97

• 4. Udsat for trusler 95

• 5. Vil væk hjemmefra 66



”Jeg bliver behandlet som en lille prinsesse i et fængsel. 
Hver dag går jeg i skole og kommer lige hjem bagefter. 
Jeg går ikke til fritidsaktiviteter, for det må jeg ikke. Jeg 
må slet ikke tale med drenge. Det betyder at jeg ikke 
kan lave gruppearbejde med drengene fra min klasse. 
Jeg må aldrig have venner med hjem og jeg må ikke gå 
ud med mine veninder efter skole. Mine forældre har 
taget min mobil og de tjekker mine mails. Tit sidder jeg 
bare på mit værelse det meste af dagen og laver lektier. 
Men jeg får alting serveret og skal ingenting gøre 
derhjemme. Bare jeg gør, som de siger. Men de vil ikke 
høre min mening. De er ligeglade med, hvad jeg tænker 
eller føler.”



Individualistisk familiestruktur 

Kollektivistisk familiestruktur 



MULIGE OMDREJNINGSPUNKTER  
I ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER

• Tvangsforlovelse og 
tvangsægteskab 

• Trusler om ufrivillige 
udlandsophold

• Ønske om skilsmisse 

• Kæreste (som ikke 
tilhører samme etnicitet 
eller religion)

• Seksuelle overgreb og 
mødomsproblematikker 
(feks også ved voldtægt)

• Rygter

• Ungdomsliv; Tid med 
venner Fester og alkohol

• Stort praktisk ansvar  
(kønsroller og 
forventninger til pligter)

• Ønsket om selvstændighed 
kommer i konflikt med familiens 
ønske/krav om hensynet til 
kollektivet

• Synlige adfærdsændringer -
tørklæde, anden påklædning, 
etc.

• Seksualitet 
(Homoseksualitet/LGBT+)

• Religion – afsige, tilsige eller 
konvertere

• ”at være for dansk” –

• Manglende faglige evner eller 
ambitioner

• Manglende vilje til at træde i 
karakter i familien (f.eks. hvis 
man ikke vil kontrollere sine 
søskende)
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Dobbeltliv

Typiske  symptomer hos de unge: 
Generel mistrivsel, angst, selvskade og selvmordstanker, 
tristhed,, koncentrationsbesvær, udviklingstraumer, svære 
stresssymtomer m.v. (almindelige symptomer på mistrivsel)

Strategier til at klare hverdagslivet:
Et dobbeltliv forstås som et individs forsøg på at håndtere to 
verdner, hvor der ikke kan bygges bro, dermed skabes en 
alternativ tilværelse. Et dobbeltliv skabes af frygt for alvorlige 
konsekvenser, hvis de to tilværelser kommer i berøring med 
hinanden - to verdener med hver deres forventninger



RED Rådgivning - formål og fokus
• Bryd ensomheden, tabu og skam – Tid, Tillid, Tryghed
• Skab sikkerhed
• Hjælpe personen med at forholde sig til egen situation og 

mulige realistiske scenarier. 
• Hjælpe personen med at finde egen ressourcer og løsninger
• Fordre refleksion hos personen som henvender sig
• Risikovurdering med udgangspunkt i Kulturagram og metoden 

PATRIARK til risikovurdering i æresrelaterede sager –
mulighed for familiesamtaler eller mægling

• anerkende, at der ikke altid er en nem løsning

VEJLEDNING OM MULIGHEDER OG RETTIGHEDER



https://red-center.dk/raadgivning/for-unge/viden-om-aeresrelaterede-
konflikter/genopdagelsesrejse/
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https://red-center.dk/raadgivning/for-unge/viden-om-aeresrelaterede-konflikter/genopdagelsesrejse/


Konkrete spørgsmålstyper 

• Er der en grund til, at du henvender dig netop nu/hvad fylder for dig lige nu? 

• Hvad går konflikten konkret ud på?

• Hvem er i din familie (nære og udvidede) → Hvem bestemmer (roller/hierarki?

• Har du tidligere gjort noget din familie var i mod?

• Hvad er konsekvenserne, hvis du gør noget de ikke ønsker/familiens reaktioner?

• Hvilke dele af dit liv kan du selv bestemme over?

• Hvordan reagerer din familie på små ”skub” (udefra /indefra)? 

• Er der nogen som kan støtte dig i at tage snakken med dine forældre?

• Det jeg hører du siger er…

• Spørg ind: Hvad mener du med ....? 

HVAD ER DIN ROLLE SOM PROFESSIONEL → OVERVEJ OM DER SKAL INDDRAGES 
ANDRE



Andet relevant til samtalen

• VI SKAL VISE AT MAN KAN TALE OM DE SVÆRE 
EMNER FOR AT BRYDE TABUET 

• Jeg ved fra mange jeg snakker med at deres 
forældre kan finde på at slå og at man kan have 
fået afvide at man ikke må fortælle det. Har du 
oplevet det?

• Andre jeg har mødt har fortalt at de nogle gange 
er blevet tvunget til at have sex med en de ikke 
havde lyst til, kender du til det

• Man traumatiserer ikke en person ved at spørge 
ind. Det man skal passe på med er hvor 
detaljeret man spørger. 



Udfordringer i rådgivningen og samtaler 
med børn og unge

Ambivalens
Frygt

Traumer og kriser 

derfor arbejder vi med Tid, Tillid og Tryghed i vores samtaler og 
rådgivningsforløb.



Børn og æresrelaterede konflikter

SEL § 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal 
underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet 
får kendskab til eller grund til at antage, at et barn har behov for særlig støtte

SEL § 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres 
eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling 
eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til 
at underrette kommunen.

SEL § 155 stk. 2. En underretning skal vurderes inden for 24 timer om den giver 
anledning til iværksættelse af akutte foranstaltninger.

SEL § 155a. Til brug for vurdering af underretning kan der afholdes en samtale med 
barnet uden forældrenes samtykke, hvis hensynet til barnet taler for det. Ved 
underretning om overgreb skal der finde en samtale sted med barnet uden 
forældrenes inddragelse og samtykke.



OPSUMMERING → Hvad bør vi være særligt 
opmærksomme på:

• Tag aldrig kontakt til familien uden en unge er informeret og 
involveret i processen” 

• Kender vi årsagen til konflikterne? Hvad ved vi? Hvad ved den 
unge?

• Transnationale familier og potentielt pres på forældrene
• De unge snakker ikke om deres problemer medmindre de har 

problemer
• Bevar roen undgå ”handle panik”
• Inddrag relevante samarbejdspartner

Fokus på sikkerhed i forløbet – praktisk, fysisk og mentalt



Hotline for unge døgnet rundt: 70277666 

Rådgivning til forældre 9-15: 70270366
Rådgivning til fagfolk 9-15: 70277686

www.red-center.dk

http://www.red-center.dk/


Ekstra




