RÅDGIVNING

Alle har ret til et liv uden kontrol og pres

Hotline 70 27 76 66

Rådgivning i æresrelaterede konflikter

Anonym rådgivning
Du kan ringe anonymt til os og få rådgivning, uden at vi giver oplysninger videre. Vores rådgivere
kan give dig information om dine rettigheder og muligheder. Vi kan også hjælpe dig med beskyttelse og et sikkert sted at være. Det er gratis at få råd og støtte i RED Rådgivning.
Hvis du er under 18 år, og vi får kendskab til nogle forhold, der virker bekymrende, så har vi pligt til
at fortælle kommunen om din situation. Det gør vi, fordi du har ret til en god og tryg opvækst – og
vi prøver altid at finde den bedste hjælp til dig.

At være
ung i Danmark
Oplever du, at du og din familie har helt forskellige forventninger til,
hvordan du skal leve dit liv – og hvordan du skal opføre dig? Nogle unge
gør ting i det skjulte for ikke at skuffe familien og for at undgå sladder. I
nogle familier får unge ikke selv lov til at bestemme, hvilken uddannelse
de skal have, hvilke venner de må se, og hvem de skal giftes med.
Kan du genkende, at din hverdag er præget af fx pres, trusler, kontrol
og måske vold? Begynder din familie at tale om ægteskab mod din
vilje eller om genopdragelsesrejse? Så kan du have brug for at tale med
nogen om din situation. Det er primært unge mellem 15 og 25 år, der
kontakter RED Rådgivning, men er du ældre, er du også velkommen til
at henvende dig.

Hvis du vil tale med nogen
RED Rådgivning har en hotline, du kan ringe til døgnet rundt. Du kan
også skrive til vores brevkasse eller aftale et møde med en rådgiver,
som kender til konflikter, der handler om familiens ære.
RED Rådgivning har kontor i København. Hvis ikke du har mulighed
for at komme til os, kan en rådgiver mødes med dig et andet sted i
landet. Et møde med os er uforpligtende. Du bestemmer selv, hvor
meget du vil fortælle, og vi kontakter ikke nogen uden først at have
aftalt det med dig.

Når du er fyldt 18 år, er du voksen ifølge dansk lov. Det betyder, at vi ikke fortæller kommunen om
din situation. Din familie kan heller ikke få oplysninger om dig.

Du har rettigheder
Alle har ret til et liv uden kontrol og pres. Alle har ret til selv at vælge, hvem de vil gifte sig med.

•
•
•

VOLD
Vold er forbudt ved lov. Også selvom dine forældre eller din kæreste slår dig og mener, at de har
ret til det. Eller siger, at det er din egen skyld, at de slår dig.
TVANGSÆGTESKAB
Ifølge internationale konventioner og dansk lov er det forbudt at tvinge eller presse nogen ind i
et ægteskab. Det gælder både for mænd og kvinder.
FAMILIESAMMENFØRING
Hvis du bliver gift med en udlænding, som bor i udlandet, kan vedkommende kun blive familiesammenført med dig i Danmark, hvis en række krav er opfyldt. Det er Udlændingestyrelsen,
der afgør, om et par bliver familiesammenført eller ej. Hvis du fortæller Udlændingestyrelsen, at
ægteskabet er ufrivilligt, vil familiesammenføringen ikke komme til at finde sted.

KONTAKT OS ANONYMT DØGNET RUNDT
Hotline, ring til 70 27 76 66
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Brevkasse, skriv til www.red-center.dk/brevkasse

RED Rådgivning yder professionel, anonym og gratis rådgivning om æresrelaterede konflikter.
RED Rådgivning drives med støtte fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.
RED Rådgivning er en del af RED – Center mod æresrelaterede konflikter, der
også består af RED Safehouse.

sekretariat.raadgivning@red-center.dk
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