
RÅDGIVNING

Rådgivning i
æresrelaterede konflikter
 – for fagpersoner



Konfliktmægling
Ofte kan den unge have svært ved at tale direkte med familien om de æresrelaterede 
konflikter. RED Rådgivning tilbyder konfliktmægling med det formål at skabe dialog 
mellem de involverede familiemedlemmer, hvis det vurderes at gavne den unges 
sikkerhed og situation. Vores rådgivere er uddannede i konfliktmægling. Mæglingen 
foregår, når den unge er i sikkerhed på et krisecenter eller lignende – i et samarbejde 
med dig som fagperson. 

Rådgivning om æresrelaterede konflikter
Rådgivning til unge
RED Rådgivning tilbyder også rådgivning til unge, der oplever æresrelaterede konflik-
ter. Rådgivningen er gratis og kan foregå både telefonisk og personligt.

Unge kan ringe døgnet rundt: 
Hotline 70 27 76 66 eller skriv til vores brevkasse på www.red-center.dk/brevkasse

Rådgivning til forældre
RED Rådgivning har en anonym rådgivningstelefon for forældre, der oplever udfor-
dringer i forældrerollen, børneopdragelsen mellem to kulturer, familiekonflikter mv. 
Der er mulighed for tolkebistand til samtalerne.

Forældre kan ringe alle hverdage kl. 9 - 15: 
Forældrerådgivningen 70 27 03 66 

Bestil oplæg
RED Rådgivning holder gratis oplæg for grupper af fagpersoner om vores arbejde med 
æresrelaterede konflikter, æresbegreber, kulturforskelle samt vores håndtering af sager 
om social kontrol og tvang mm.

Rådgivning til fagpersoner
Fagpersoner kan ringe alle hverdage kl. 9 - 15:
70 27 76 86 eller få mere information på www.red-center.dk/fagperson

Vores rådgivning er et landsdækkende og gratis tilbud.

Æresrelaterede konflikter
Æresrelaterede konflikter kan opstå, når familien synes, at et familiemedlem har 
krænket familiens ære ved at handle i strid med de normer, familien opfatter som god 
og ærefuld opførsel. En konflikt kan fx opstå, hvis en ung får en kæreste, modsætter 
sig familiens ønsker om ægteskab eller ønsker en omgangskreds eller uddannelse, 
som går imod familiens vilje. Konflikten kan medføre alvorlige overgreb, omfattende 
social kontrol, indskrænkning af den unges bevægelsesfrihed, tvangsægteskab og 
udstødelse fra familien.

Det er primært piger og kvinder, der udsættes for æresrelaterede konflikter, men også 
unge mænd kan være udsat. 

Professionel sparring
Som fagperson kan du møde unge, der føler sig presset eller kontrolleret af familien. 
Problemstillingerne kan være komplekse, og selv erfarne fagpersoner kan have brug 
for råd i konkrete sager.

RED Rådgivning tilbyder faglig sparring og rådgivning i sager om fx:

 • social kontrol
• tvangsægteskab
• vold eller trusler om vold
• genopdragelsesrejser
• seksualitet – herunder temaer som LGBTQ+ og mødom

Vores rådgivere er professionelle med særlig viden og erfaring på området. Rådgiverne 
kan støtte dig med telefonisk og personlig rådgivning. Såfremt den unge ønsker det, 
kan vi også tilbyde at være i direkte kontakt med den unge.

RED Rådgivning udarbejder risikovurderinger til fagpersoner, myndigheder og 
institutioner i de tilfælde, hvor der er brug for specialiseret viden samt udredning og 
håndtering af en risikosituation. Det kan eksempelvis være i situationer, hvor en ung har 
brug for særlig beskyttelse på krisecenter, eller i sager hvor den unge er under 18 år, og 
kommunen skal træffe afgørelse om anbringelse eller lign.  



RED Rådgivning tilbyder professionel, landsdækkende og gratis rådgivning om æresrela-
terede konflikter. RED Rådgivning drives med støtte fra Udlændinge- og Integrationsmini-
steriet.

RED Rådgivning er en del af RED – Center mod æresrelaterede konflikter, der også består 
af RED Safehouse. 

sekretariat.raadgivning@red-center.dk    |    www. red-center.dk 


