Forældrerådgivning

Etnisk Ung yder professionel anonym rådgivning om
æresrelaterede konflikter til unge, forældre og fagfolk.
Etnisk Ung drives med støtte fra Udlændinge- og
Integrationsministeriet.

refleks

· Er du bekymret for dit barn?
· Vil du hjælpe dine børn til
en bedre fremtid?
· Er du bange for, at dit barn
gør noget, der skader familiens omdømme?
· Kunne du godt tænke dig
at få talt om dine tanker og
bekymringer?
Så kan du ringe anonymt
til Forældrerådgivningen:

70 27 03 66

www.etniskeforældre.dk

Alle hverdage kl. 9-15

sekretariat@etniskung.dk
www.etniskung.dk

Ring 70 27 03 66

Det er ikke altid nemt
at være forældre
Som forældre ønsker vi alle det bedste for vores børn.
Derfor kan det være svært, når man føler, at ens børn
ikke har det godt eller har problemer. Eller når der opstår konflikter mellem børn og forældre.
Etnisk Ung har derfor oprettet en anonym telefonrådgivning til forældre med etnisk minoritetsbaggrund.

Har du brug for at tale
om dine tanker og bekymringer?
Fx:
• Min søn vil flytte hjemmefra. Kan han virkelig klare sig
selv?
• Jeg tror, min datter har en kæreste.
• Min søn vil ikke tage den uddannelse, som jeg tror, er
den bedste for ham.
• Min datter vil gerne deltage i fester, men jeg synes
ikke, det er en god idé.
• Hvad sker der, hvis mine børn tager med på lejrskole?
Kan jeg være sikker på, at der ikke sker noget, som
skader familiens ære?
• Min datter er ulykkelig. Hvad skal jeg gøre?
• Vi er som forældre uenige om børneopdragelse.
• Hvad skal jeg gøre, hvis min mand slår mig eller børnene?

Anonym rådgivning
Når du ringer til Forældrerådgivningen, kan du være
anonym. Du behøver ikke at oplyse dit navn eller hvor
du bor.
Du kommer til at tale med en professionel rådgiver.
Rådgiveren kan give dig konkrete svar eller idéer til,
hvordan du kan løse problemet. Eller fortælle dig om
andre muligheder for hjælp.
Rådgivningen vil være på dansk. Men det er muligt at
få telefontolk.

Ring 70 27 03 66

