I nogle familier kan der
opstå konflikter mellem
forældre og deres børn,
der handler om familiens
ære og omdømme.

Konflikten kan få uoverskuelige konsekvenser
– ikke kun for den unge,
men for hele familien.

Etnisk Ung har en anonym hotline for unge, der føler sig
presset eller kontrolleret af familien eller fx er bange for
at blive tvunget ind i et ægteskab. Her kan den unge også
få mere at vide om konfliktmægling.

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

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

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

refleksdesign.dk

Det sker typisk, når
familiens forventninger
til den unge kolliderer
med de ønsker, den unge
selv har til fremtiden.

Her kan unge få hjælp
døgnet rundt

Konfliktmægling
– i familier med æresrelaterede konflikter

Hvad er konfliktmægling
i Etnisk Ung?
Konfliktmægling i Etnisk Ung har til formål at skabe
dialog mellem den unge og familien. Den unge er ikke
selv til stede under selve konfliktmæglingen. Det er
mægleren, der på vegne af den unge bringer budskaberne videre til familien.
Konfliktmæglingen er neutral, og rådgiverne tager
ikke parti for en af parterne i konflikten. Alle konfliktmæglere er professionelle og har tavshedspligt.
En konfliktmægler kan støtte den unge og familien
med at komme i dialog med hinanden og få lavet en
aftale, som alle kan acceptere.
Det er ofte i meget tilspidsede situationer, hvor den
unge har været udsat for pres, trusler eller vold, og
hvor deres sikkerhed er truet, at konfliktmæglere fra
Etnisk Ung inddrages.

Forberedelse til mæglingen
Konfliktmægling er et krævende forløb, og der kan komme
mange følelser op undervejs. Inden mæglingen finder sted,
taler konfliktmægleren med den unge om forventninger
og mulige konsekvenser. En konsekvens af en mægling
kan være, at familien ikke ønsker kontakt med den unge
– i kortere eller længere tid.
Der aftales, hvilke budskaber der skal formidles videre til
familien.
Den unges sikkerhed
Familiens reaktioner kan ikke forudsiges, og den unge må
derfor under mæglingsforløbet opholde sig et sikkert sted.
Hvordan foregår mæglingen?
• En mægling foregår et neutralt sted, på kommunen eller
hos politiet – alt afhængig af den enkelte sag.
• Den unge deltager ikke i mæglingen.
• Der er ikke kontakt mellem den unge og familien under
mæglingsforløbet.
• Al kontakt foregår gennem konfliktmægleren.
• Familien mødes med respekt og forståelse.
• En mægling tager typisk 2 timer.
• Der kan aftales flere mæglinger efter behov.
Hvem deltager i mæglingen?
Mægleren taler med den unge om, hvilke familiemedlemmer der er vigtige og afgørende aktører i sagen, og som
skal inviteres til at deltage i mæglingen. Desuden deltager
konfliktmægleren fra Etnisk Ung og eventuelt politi, sagsbehandler, tolk osv.

Konfliktmægleren kan vælge at ringe til den unge
under mæglingen, hvis det skønnes at kunne hjælpe.
Men den unge er ikke med til selve mæglingen.
Kontrakt mellem den unge og familien
Mægleren taler med familien om, hvilke aftaler der
eventuelt kan indgås mellem den unge og familien.
Der kan udformes en aftalekontrakt, som både den
unge og familien skal underskrive.
Nogle gange laves der også en sikkerhedskontrakt,
der handler om den unges sikkerhed.
Efter mæglingen
Når konfliktmæglingen er slut, kontakter mægleren
den unge og informerer om resultatet af konfliktmæglingen.
Hvis familien og den unge har et gensidigt ønske om
at mødes, kan mægleren hjælpe med at arrangere
det. Mægleren vil også selv deltage i mødet.

