
Workshop - Æresrelaterede konflikter og 
negativ social kontrol 

• Hvad er æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol?

• Hvad er de typiske konflikter og overlevelsesstrategier? 

• Konsekvenserne af at leve med æresrelaterede konflikter

• Gode råd til samtalen 



Drøft med dem I sidder med?

Hvordan forstår I begrebet ære?

Hvad er negativ social kontrol?



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

Kilde: Socialstyrelsen



ÆRESRELATERET VOLD OG KONTROL 
- er karakteriseret ved, at der er tre parter: 

Offeret

De udøvende (bemærk flertalsformen)

De, der er vidende om volden (publikum)



MØDOMSQUIZ



83%

12%

5%

KØNSFORDELING 2021

kvinde
r

mænd

Køn 2021

Kvinder 1178

Mænd 169

Ukendt 72

Total 1419
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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.  



MULIGE OMDREJNINGSPUNKTER  I 
ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER

• Kæreste (som ikke tilhører samme 
etnicitet eller religion)

• Seksuelle overgreb og 
mødomsproblematikker (f.eks. 
også ved voldtægt)

• Tvangsforlovelse og 
tvangsægteskab 

• Ønske om skilsmisse 

• Trusler om ufrivillige 
udlandsophold

• Rygter

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

• Må ikke deltage i forskellige 
sociale arrangementer eller 
studieture

• Ungdomsliv; Tid med venner, 
fester og alkohol, flytte hjemmefra

• Synlige adfærdsændringer -
tørklæde, anden påklædning, etc.

• Seksualitet 
(Homoseksualitet/LGBTI+)

• Religion – afsige, tilsige eller 
konvertere



MULIGE SANKTIONER FRA DET LOKALE MILJØ 
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Ingen servering i den lokale klub og i lokale butikker

Ingen kunder til ens forretning

Eksklusion: ‘Opsigelse’ af venskaber

Ingen venner besøger eller inviterer, medlemmer fra familien inviteres ikke til fester og sammenkomster

Medlemmer af familien bliver hånet og skældt ud på gaden

Anullering af forlovelser

Ægteskaber går i stykker

Ingen deltager i begravelser 

Familiens kvinder bliver generet af andre

• Kilde; GGD Rotterdam - Rijnmond



OPDRAGELSE VS. NEGATIV SOCIAL KONTROL 

Gråzone

Overskridelse af FN’s 
børnekonvention og de 

rettigheder børn og unge har 
i DK

Den individuelle oplevelse af at 
føle sig social kontrolleret og 

begrænset

Argumentation

Dialog

”Sætte grænser”

Argumentation

Dialog

”Sætte grænser”

Kontrol 

Overvågning

Vold /Pres/trusler



Ved en henvendelse registreres henvendelsesårsag(er). Én henvendelse kan 

godt indeholde flere henvendelsesårsager. Nedenfor ses top 5 

henvendesårsager i RED Rådgivning: 

TOP 5 henvendelsesårsager 2021

Negativ social kontrol 928

Udsat for psykisk vold 716

Udsat for trusler 453

Udsat for fysisk vold 447

Vil væk hjemmefra 410
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FYSISK
Klippe håret
Slå, brænde, 
skubbe
FGM
Dumping
Genopdragelse
/Ufrivilligt 
udlandsophold

PSYKISK
Overvåge
Isolere
True (opholdsgrundlag)
Nedværdigende tale
Negativ social kontrol
Tvangsægteskab

SEKSUEL
Seksuelt udnyttet 
Sex uden samtykke, 
Digitale seksuelle krænkelser

MATERIEL
Smadre ting af værdi
Rive/ødelægge tøj
Smide ejendele ud
Nægtet adgang til 
personlige ejendele

DIGITAL
Blackmail
Hacke
Overvåge
Nægtet adgang til 
Opkald, sms’er og 
GPS
Grooming
Sextortion/afpresning

ØKONOMISK
Medgift
Nægtet adgang til egen 
konto
Fratage løn
Give lommepenge
Tvinges til gældsættelse

STALKING
Forfølge/overvåge
Utallige sms’er og 
opkald, chikane, 
hærværk og 
rygtespredning

VOLDSFORMER
Magt og kontrol

ÆRES
RELAT
ERET
VOLD
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KONSEKVENSERNE AF NEGATIV SOCIAL KONTROL 
- Undertrykkelse af egne valg og ønsker kan medføre forskellige former for belastningsreaktioner

Konflikter og uenigheder

Skyld og skamfølelse 

Tab og sorg 

Manglende deltagelse i sociale arrangementer 

Manglende kendskab til egne rettigheder 

Dobbeltliv som kan medføre angst og depressionssymptomer 
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20%

56%

24%

Alder 2021

Under 18 år

Over 18 år

Ukendt

Alder 2021

Under 18 år 290

Over 18 år 795

Ukendt 334

Total 1419
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COPING MEKANISMER
- Ligheder på tværs af køn og alder  

• Identifikation (accept – undertrykkelse af egne 

valg og ønsker)

• Dobbeltliv (og løgne)

• Åben konflikt (opgør og modstand)

Ikke statisk, men 
flydende!



DOBBELTLIV 

FAMILIE OG NETVÆRK: 
Forældre Søskende 

Onkler og tanter 

Bedsteforældre Familie 
i hjemlandet 

Familiens venner 

Andre med samme 
baggrund i DK 

MAJORITETSSAMFUNDET
Skole

Venner

Fritid 

Arbejde 

Normer

Pres Pres

Normer

Den 
unge



KONKRETE SPØRGSMÅLSTYPER

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

• Hvad går konflikten konkret ud på og hvem har en rolle i konflikten?

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

• Hvordan ser din dagligdag ud (afdæk om der er negativ social kontrol)?

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

• Hvad er konsekvenserne, hvis du gør noget familien ikke ønsker?

• 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?

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



SAG

En 15 årig dreng kommer ind til en snak. Drengen 

går i 9. klasse. Drengen fortæller, at han er 

opvokset i en meget religiøs familie. Drengen 

ønsker at frafalde sin religion, da han ser sig selv 

som værende ateist. Drengen er meget bange for 

konsekvenserne, hvis han vælger at stå frem. Hans 

forældre har tidligere sagt, at de hellere vil have en 

død søn end en søn som ikke er religiøst 

praktiserende. Drengen vil gerne væk fra familien, 

da han ikke tror at uenighederne i hjemmet kan 

løses. Drengen bliver mere og mere presset over 

sin hverdag. Han har svært ved at sove og oplever, 

at han er tiltagende angst i dagligdagen. I skolen 

kan han heller ikke koncentrere sig, men klarer sig 

fortsat godt fagligt.

• Hvordan vil I indledningsvist håndtere 
denne samtale?

• Hvad skal afdækkes yderligere og hvad er 
næste skridt?



UDFORDRINGER I SAMTALER MED BØRN OG 
UNGE

Ambivalens
loyalitet

Frygt
Traumer og kriser 

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



OPSUMMERING → Hvad bør vi være særligt 
opmærksomme på:

• Tag aldrig kontakt til familien uden den 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 ”handlepanik”
• Inddrag relevante samarbejdspartner

Fokus på sikkerhed i forløbet – praktisk, fysisk og mentalt



VORES TILBUD

• Telefonisk rådgivning 24/7: 70 27 76 66

• Fagfolksrådgivning 

• Online brevkasse: red-center.dk/brevkasse

• Chat (åben to dage)

• Personlig samtaler (vi kommer til dig)

• Gratis psykologsamtaler og fysisk 
traumebehandling for 18+ årige

• Familiesamtaler/dialogsamtaler 

• Konferencer, outreach, oplæg og undervisning 
af fagfolk



RED CENTERS HJEMMESIDER

Besøg RED Safehouse 
hjemmeside her

red-center.dk/safehouse/

Besøg RED Centers 
hjemmeside her

red-center.dk

Besøg RED Rådgivnings 
hjemmeside her

red-center.dk/raadgivning/for-unge/

https://red-center.dk/safehouse/hvad-tilbyder-vi/
https://red-center.dk/
https://red-center.dk/raadgivning/for-unge/


RED CENTER PÅ SOCIALE MEDIER

RED Centers Facebook RED Centers instagram RED Centers LinkedIn

https://www.facebook.com/redcenterdk
https://www.instagram.com/redcenterdk/
https://www.linkedin.com/company/redcenter/about/

