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1. Om æresrela- 
terede konflik- 
ter og negativ 
socialkontrol
En æresrelateret konflikt er en konflikt, 

som knytter sig til opfattelsen i en fami- 

lie af, at et familiemedlem har krænket 

familiens ære. Æren er tæt knyttet til 

familiemedlemmets seksualitet, som skal 

kontrolleres, så vedkommende bevarer 

sin ærbarhed.4

4 Kilde: http://uim.dk/filer/nyheder-2018/haand-
bog-til-kommuner-om-aeresrelaterede-konflikter. 
pdfog http://uim.dk/filer/integration/national-hand-
lingsplan-forebyggelse-af-aeresrelatere- de-kon-
flikter-og-negativ-social-kontrol.pdf

En krænkelse af familiens ære kan fx op- 

stå i tilfælde, hvor et familiemedlem har 

en kæreste, har sex uden for ægteskabet 

eller har valgt en ægtefælle mod famili-

ens ønske. Det er især de unge kvinders 

adfærd og deres seksualitet, der kan 

udfordre æresbegrebet, men drenge og 

mænd kan også være udsat for æres-

relaterede konflikter eller blive involveret 

heri. Fx hvis en dreng/mand får til opgave 

at vogte over søskende for at sikre, at de 

følger gruppens regler, hvis han mod-

sætter sig et ægteskab, eller hvis han er 

homoseksuel.

Æresbegrebet er knyttet til en opfattelse 

af familien som en samlet enhed, hvor 

den enkeltes handlinger kan påvirke hele 

familiens ære positivt eller negativt. Fa- 

milien kan både omfatte den nære familie 

og den udvidede familie – også i andre 

lande. Æresbegrebet gælder desuden 

kun i nogle familier.

Æresrelaterede konflikter kan bl.a. med- 

føre hændelser som isolering, indespær- 

ring, trusler, vold, genopdragelse, tvun- 

gen forlovelse og tvangsægteskab.

Regeringen har stort fokus på området 

og har bl.a. lovgivet, jf. Servicelovens § 

12a om, at personer over 18 år der hen-

vender sig på grund af æresrelaterede 

konflikter tilbydes en handleplan, hvis 

kommunen vurderer, at der er risiko for, 

at personen bliver eller er udsat for en 

alvorlig æresrelateret konflikt.

Negativ social kontrol er et delelement 

af æresrelaterede konflikter og kan i nog- 

le tilfælde være første tegn på, at en kon- 

flikt er under optrapning, eller at et barn 

eller en ung mistrives. I forlængelse heraf 

betegner negativ social kontrol handlin- 

ger, styring, kontrol eller sanktioner, der i 

væsentlig grad hæmmer eller begrænser 

det enkelte individs livsudfoldelse, ad- 

færd, valg og rettigheder.
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Det kan fx være kontrol eller restriktioner 

i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale 

relationer, valg af ægtefælle eller retten til at 

bestemme over sin egen krop. Denne form 

for kontrol kan få konsekvenser for den en-

kelte – fx manglende frihed og lighed samt 

deltagelse i skole- og fritids- aktiviteter.

1.1 Opmærksomhedspunkter: Tegn 

på æresrelaterede konflikter og 

negativ socialkontrol

I nedenstående ses en række opmærk-

somhedstegn, der kan bruges til at blive 

opmærksom på en bekymring omkring 

æresrelaterede konflikter og negativ so-

cial kontrol.5

Det skal fremhæves, at generel mistrivsel 

(fx indelukkethed, sårbarhed, løgne og 

dobbeltliv) ofte vil udgøre de allerførste 

tegn, og således gå forud for nedenstå- 

ende opmærksomhedspunkter.

Opmærksomhedspunkter, som kan 

være tegn på negativ social kontrol:

• Kontrol og overvågning af computer 

og telefon

• Kontrol af påklædning

• Kontrol af socialt liv, fritidsaktiviteter, 

færden og valg af venner

• Kontrol af valg af ægtefælle

• Ingen ret til at bestemme over egen 

krop – krop og seksualitet kontrolle- 

ret af andre.

Opmærksomhedspunkter, der 

kan være tegn på æresrelaterede 

konflikter:

• Isolering

• Indespærring

• Følelsesmæssig afpresning

• Trusler

• Vold

• Genopdragelsesrejse

• Seksualitet, mødomsforestillinger og 

jomfrutjek

• Tvungen forlovelse eller religiøs vielse 

uden borgerlig gyldighed

• Tvangsægteskab.

5 Kilde: http://uim.dk/filer/nyheder-2018/haand-
bog-til-kommuner-om-aeresrelaterede-konflikter. 
pdf

Brug tvivlen som drivkraft

Grænsen mellem, hvad der er opdragel- 

se og beskyttelse, og hvad der betragtes 

som negativ kontrol og overvågning er til 

tider uklar. Lige såvel som opfattelsen af, 

hvad der er normalt kan bero på person-

lige erfaringer og holdninger, snarere end 

faktuel faglig viden. Alle – også erfarne 

fagpersoner – kan føle sig usikre, når det 

gælder spørgsmål om opdragelse, kultur, 

religion, generationsforskelle etc.

Som sagsbehandler er det derfor vigtigt at 

bruge sin tvivl som drivkraft i arbejdet med 

forebyggelse og håndtering af bekymringer 

om æresrelaterede konflikter og negativ 
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social kontrol. De drøftelser, som opstår 

mellem kollegaer på baggrund af tvivlen 

kan være konstruktive og professionelle.

1.2 Vigtige aktører i 

forebyggelsesarbejdet

I Kolding Kommune findes der ressour-

cepersoner, som bekymringer, i forhold 

til æresrelaterede konflikter og negativ 

social kontrol, kan drøftes med. Der er 

ressourcepersoner tilknyttet alle relevante 

forvaltninger.

Ressourcepersoner

En ressourceperson kan udøve overordnet 

råd og vejledning i forhold til handlemu-

ligheder i forhold til kommunens øvrige 

medarbejdere.

Hvis du har bekymringer i forhold til æres-

relaterede konflikter og/eller negativ social 

kontrol, kan denne bekymring drøftes med 

en ressourceperson. 

Ressourcepersonerne har en særlig viden 

om området, og ved hvad der skal gøres, 

og hvad der kan gøres i den enkelte sag. 

Ressourcepersonerne kan derfor give 

uformel sparring på konkrete bekymringer.

1.3 Hvad gør jeg, hvis jeg er bekymret?

I den nedenstående figur findes et over- 

blik over, hvordan man skal forholde sig til 

bekymringer omkring æresrelaterede kon-

flikter og negativ social kontrol. Arbejds-

gangen er forskellig alt efter om den pågæl-

dende borger er under eller over 18 år.

Under 18 år

Hvis du i din kontakt med et ungt menne- 

ske under 18 år får kendskab til, at der er 

problemer med æresrelaterede konflikter 

eller negativ social kontrol, så skal der jf. 

Serviceloven laves en underretning.

Ved tvivl om, hvad du skal gøre, så kontakt 

en ressourceperson fra din forvaltning for 

at drøfte sagen i forhold til handlemulig-

heder.

Figur 1: Bekymring for borgere under 

18 år.

Situation Handling

Kendskab til proble-
mer med æresrela-
terede konflikter eller 
negativ social
kontrol

Underretning

Ved tvivlspørg-
smål

Kontakt lokal res-
sourceperson
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Over 18 år

Ved både tvivlssager samt alvorlig og 

akut bekymring skal du tage kontakt til 

en ressourceperson fra din forvaltning i 

forhold til at få sparring og afklaret mulige 

handlemuligheder.

Figur 2. Bekymring for borgere over 

18 år.

Øvrige handlemuligheder

Situation Handling

Ved alvorlig og
akut bekymring

Kontakt lokalres-
sourceperson.

Ved bekym- ringssa-
ger eller
tvivlsspørgsmål

Kontakt lokalres- sour-
ceperson

Som supplement til ovenstående handle- 

muligheder, findes der følgende nationale 

aktører:

• Sikkerhedskonsulent for Region Syd- 

danmark

• Kolding Krisecenter

• RED Center – Safehouses i Danmark

• RED Rådgivning – Gratis rådgivning 

til fagpersoner og borgere

• VISO, Socialstyrelsen – Kommunal- 

rådgivning på gruppesager

Se kontaktoplysninger i det nedenstå- 

ende.

Sikkerhed som en vigtig faktor

Der kan være alvorlige konsekvenser i 

sager, hvor en borger – en ung – er in-

volveret i sager med æresrelaterede kon- 

flikter og negativ social kontrol. Og den 

enkelte borgers sikkerhed kan dermed 

være særlig udsat.

Derfor skal der løbende foretages en risi- 

kovurdering, samt eventuelt udarbejdes 

en sikkerhedsplan. Din lokale ressource- 

person kan give vejledning og sparring 

omkring dette.

1.4 Kontaktoplysninger til 

ressourcepersoner

www.kolding.dk/ssp 

Socialforvaltningen

Telefon 79 79 79 79

Handleplan for medarbejdere


