
ACTION CARD TIL BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR 
TIL DE, DER MØDER BØRN OG UNGE, DER KAN VÆRE BERØRT AF ÆRESRELATERET SOCIAL KONTROL ELLER SOM SELV ER UDSAT FOR DET.  

Jeg ser:
Ændret adfærd 

Manglende deltagelse i sociale 
arrangementer

Generel Mistrivsel

Hvad kan jeg gøre:
Spørg ind til konkrete oplevelser af, 
hvad barnet eller den unge oplever 
– vær nysgerrig

Se beredskabsplan på fmk.dk

Kontakt børn og familieafdelingen i 
Faaborg-Midtfyn Kommune på 
tlf: 7253 3000 

Mistanke om: 
Psykisk/fysisk vold begrundet med 
ære 

Tvungen udrejse af Danmark 
(genopdragelsesrejser)

Tvunget forlovelse/ægteskab 

Hvad skal jeg gøre:
Din bekymring må ikke drøftes med  
den berørtes familie eller netværk

Kontakt politiet på tlf. 112 og under-
ret børn og familieafdelingen på
tlf: 7253 3000

Hvad kan jeg gøre:
Vær nysgerrig og stil spørgsmål

Se Faaborg-Midtfyn Kommunes 
beredskabsplan på fmk.dk under 
afsnittet ny danmark

Kontakt integration for rådgivning 
7253 7338 / 7253 1169 
Eller kontakt omstillingen
7253 0700

MERE VIDEN

Mistanke om:
Psykisk/fysisk vold begrundet med 
ære

Tvungen udrejse af Danmark

Pres eller tvunget ægteskab og 
skilsmisse

Hvad skal jeg gøre:
Tal med den berørte om sagen i 
trygge omgivelser om mulighed for 
ophold på Krisecenter. Kontakt Red 
safehouse hotline: 70 27 76 66

Kontakt politiet på tlf. 112 

Hvis den berørte har børn
Kontakt børn og familieafdelingen i 
Faaborg-Midtfyn Kommune på 
tlf: 7253 3000

ACTION CARD FOR VOKSNE OVER 18 ÅR 
DE DER MØDER VOKSNE, DER KAN VÆRE BERØRT AF ÆRESRELATERET SOCIAL KONTROL ELLER SOM SELV ER UDSAT FOR DET.  

Bekymring:
Jeg er bekymret for et barn/ en 

ungs trivsel

AKUT:
Jeg er bekymret for et barn/en 

ungs sikkerhed

AKUT:
Jeg er bekymret for en 

persons sikkerhed

Bekymring:
Jeg ser tegn ved en person, 

der gør mig bekymret 

Jeg ser:
Isolation og mistrivsel

Ændret adfærd

Mistanke om at borger er udsat for 
pres og kontrol



KARAKTERISTIKA VED 
ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 
OG SOCIAL KONTROL

Hvordan definerer vi æresrelaterede konflikter og social kontrol

Æresrelaterede konflikter, er konflikter, der opstår inden for nære familiære relationer, og hvor denne skyldes en opfat-
telse af, at familiens ære er blevet krænket. Familiens ære er knyttet til en opfattelse af familien som en samlet enhed – et  
fællesskab, hvor den enkeltes handlinger påvirker hele familien og dens ære.

Social kontrol i et æresperspektiv er handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begræns-
er den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan f.eks. være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, 
fritidsaktiviteter, sociale relationer, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop.

Eksempler på udøvelse af social kontrol

• At isolere en person fra den pågældendes familie eller netværk 
• At overvåge en person uden samtykke
• At beslutte, hvilke personer vedkommende må omgås
• At bestemme, hvilket tøj personen må tage på osv.
• At holde en person i uvished om afgørende beslutninger, f.eks. rejser til udlandet
• At indskrænke en persons bevægelsesfrihed
• At nægte en samlever eller ægtefælle at søge arbejde
•  At fastholde en person i et ægteskab med henvisning til forestillinger om ærbarhed og/eller familiens generelle status
• At formå andre personer til at lægge pres på forurettede til at træffe bestemte livsbeslutninger
• At isolere en person fra adgangen til f.eks. sundhedsvæsnet, uddannelse og arbejdsmarkedet
• At tvinge en person til at gennemføre eller afslutte en graviditet

Ofre og udøvere

Mænd og kvinder i alle aldre kan både være ofre og udøvere af æresrelateret konflikter og social kontrol. Det kan have store 
konsekvenser for den enkelte at bryde med den sociale kontrol eller gå imod æresrelateret normer. Både udøvere og ofre kan 
risikere social udstødelse og have frygt for at miste sit kulturelle ophav og sin familie og netværk.    

Mulige Konsekvenser ved æresrelaterede konflikter og social kontrol

Der er en tæt sammenhæng mellem mistrivsel og oplevelser af social kontrol i form af overvågning, trusler og vold. 
Ofre for denne kontrol har større risiko for at lide af depression og langvarige stresstilstande.

Læs mere i Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplan 


