Håndtering af
æresrelaterede
konflikter hos
unge
– hvad skal man være opmærksom på?

Opmærksomhedspunkter
• Ofte har den unge aldrig talt med nogen om problemerne før. Det kan være
meget grænseoverskridende at inddrage en udenforstående i familiens anliggender. Sørg for ro og trygge rammer. Giv dig god tid, vær grundig, tålmodig og
lyt aktivt til den unge. Hvad er det, der optager den unge? Vær sikker på, at du
og den unge har forstået hinanden.
• Fortæl den unge om din tavshedspligt og – hvis den unge er under 18 år – din
underretningspligt, såfremt den unges trivsel og udvikling er i fare.
• Hvis den unge ikke taler dansk, så husk en tolk til samtalerne.
• Hvad går konflikten præcis ud på? Få den unge til at være konkret. Ofte har
konflikten med familien stået på i lang tid. Er der en særlig årsag til, at den unge
søger hjælp nu? Hvis der er flere problemer i sagen, så rids dem op, og lad den
unge afgøre, hvilket  problem der er vigtigst.
• Hvem er parterne i konflikten? Tegn det eventuelt, så det bliver visuelt for den
unge. Det kan være med til at skabe overblik?
• Forhast dig ikke, men giv den unge plads og tid. Måske er den unge ikke klar til
at handle yderligere.
• Er den unge truet eller udsat for vold? Er den unges sikkerhed truet?
• Gør det tydeligt i samtalen, at tvangsægteskab, trusler og vold er ulovlige handlinger, og at der er hjælp og beskyttelse af få.
• Undersøg familiens dynamik. Familiemønstre og rollefordeling er anderledes i
familier med et kollektivistisk livssyn end i familier med et individualistisk. Hvilke
roller har de forskellige familiemedlemmer i konflikten? Hvem er overhoved i fa-

milien? Er der familiemedlemmer, der kan tale den unges sag? Er familien under
pres fra andre?
• Sproget i etniske minoritetsfamilier kan være mere dramatisk og voldsomt og er
ikke nødvendigvis udtryk for en konkret holdning. Nogle sprog indeholder mere  
billedsprog end andre, og der kan være nuancer, der kan gå tabt i en oversættelse.
• Har den unge fortalt sin familie om, hvad han/hun selv ønsker? Det er ikke altid
muligt for den unge at tage konflikten op med familien pga. familiestrukturen.
• Dialog med familien kan få konsekvenser for den unge i form af repressalier fra
familien. Kontakt aldrig familien uden den unges samtykke.
• Hvilken hjælp har den unge brug for? Har den unge et realistisk billede af, hvad
du kan hjælpe med, og hvad det offentlige kan hjælpe med? Fortæl, hvad din
rolle kan være for den unge.
• Er der mulighed for konfliktmægling med familien? Du kan fx kontakte konfliktmæglerne i Etnisk Ung.
• Vær bevidst på din egen rolle. Overvej, om det vil være relevant at inddrage andre
professionelle, og gør det altid i samarbejde med den unge.
• Kontakt vores professionelle rådgivere i Etnisk Ung for yderligere oplysninger og
sparring.

Ring til os alle hverdage kl. 9 -15:

32 95 90 19

Rådgivning til fagfolk
Etnisk Ung tilbyder professionel, landsdækkende og gratis rådgivning
om æresrelaterede konflikter. Som fagperson kan du få telefonisk eller
personlig sparring med en rådgiver i den enkelte sag.
Etnisk Ung tilbyder også konfliktmægling med familier og holder gratis
temadage for fagfolk, der ønsker at vide mere om æresrelaterede konflikter.
Rådgivningen drives af Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) med
støtte fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
Du kan finde mere information på
www.etniskung.dk

Ring til os alle hverdage kl. 9 -15:

32 95 90 19

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

