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Etnisk Ung drives af Landsorganisation af 
Kvindekrisecentre (LOKK) med støtte  fra 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration 
og Sociale Forhold.

Bestil oplæg og temadage
Etnisk Ung holder gratis oplæg og temadage for 
grupper af fagfolk om æresrelaterede konflikter, om 
æresbegreber, om kulturforskelle og om at håndtere 
sager, der handler om social kontrol og tvang. 

Vores rådgivning er et landsdækkende og gratis tilbud.

Rådgivning til fagfolk

32 95 90 19
– åben alle hverdage kl. 9-15

Find mere information om at håndtere 
æresrelaterede konflikter på

www.etniskung.dk/fagfolk

Rådgivning til fagfolk 
om æresrelaterede 
konflikter

Rådgivning om 
æresrelaterede konflikter
Rådgivning til fagfolk
32 95 90 19
– åben alle hverdage 9-15

Rådgivning til unge
Hotline 70 27 76 66
– åben alle dage døgnet rundt
Eller skriv til os på
www.etniskung.dk/brevkasse

Rådgivning til forældre
Forældrerådgivning 70 27 03 66
– åben alle hverdage kl. 9-15 / onsdage tillige kl. 19-21

LOKK sekretariat
Telefon 32 95 90 19
Mail sekretariat@lokk.dk
www.lokk.dk



Professionel sparring
Som fagperson kan du møde unge med etnisk minoritets-
baggrund, der føler sig presset eller kontrolleret af familien 
eller fx er bange for at blive tvunget ind i et ægteskab. 

Æresrelaterede konflikter kan opstå, når familiens for-
ventninger kolliderer med den unges egne ønsker og valg 
i livet. Ofte er problemstillingerne komplicerede, og selv 
erfarne fagfolk kan have brug for råd og vejledning i de 
enkelte sager.

Etnisk Ung tilbyder faglig sparring og rådgivning i sager 
om fx: 
•	 social	kontrol
•	 tvangsægteskab
•	 vold	eller	trusler	om	vold
•	 genopdragelsesrejser
•	 seksualitet	–	herunder	homoseksualitet	og	mødoms-

problematik.

Vores rådgivere er professionelle med særlig viden og 
erfaring på området. Rådgiverne kan støtte dig med tele-
fonisk og personlig rådgivning. Vi kan også tilbyde at tage 
direkte kontakt til den unge.

Konfliktmægling
I meget tilspidsede sager, hvor dialogen mellem den unge 
og familien er bristet, eller hvor den unges sikkerhed er 
truet, tilbyder vores rådgivere konfliktmægling – hvis det 
vurderes at kunne gavne den unges situation. 

Konfliktmægling i Etnisk Ung har til formål at skabe dialog 
mellem den unge og familien. Vores mæglere er uddannede,
og mæglingen foregår i et samarbejde med dig som fag-
person.

Rådgivning til Unge 
Etnisk Ung tilbyder også rådgivning til unge med et-
nisk minoritetsbaggrund, der oplever æresrelaterede 
konflikter.

Rådgivningen er gratis og kan foregå både telefonisk 
og personligt.

Unge kan ringe til
Hotline 70 27 76 66
– åben alle dage døgnet rundt

Eller skrive til os på
www.etniskung.dk/brevkasse

Forældrerådgivning
Etnisk Ung har en anonym rådgivningstelefon for for-
ældre med etnisk minoritetsbaggrund, der oplever 
udfordringer i forældrerollen, børneopdragelsen mel-
lem to kulturer, familiekonflikter mv. 

Der er mulighed for tolkebistand til samtalerne.

Forældre kan ringe til 
forældrerådgivningen 70 27 03 66
– åben alle hverdage kl. 9-15 / onsdage tillige 19-21


