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FORORD

Da Corona-pandemien ramte Danmark i marts 
2020 medførte det et øjeblikkeligt stop i antallet af 
henvendelser til RED Center og det betød også, at 
der stort set ikke blev indskrevet unge på de to Safe-
houses i perioden frem til slutningen af maj måned, 
hvor ungdomsuddannelserne mv. blev åbnet igen. 
Også i vores rådgivning så vi et fald i antallet af hen-
vendelser. Vi har oplevet, hvordan de sårbare unge 
ikke har kunnet række ud efter hjælpen, fordi deres 
frirum var begrænset, og fordi deres adgang til fag-
personer i skolen, på arbejdspladsen, uddannelses-
stedet og i kommunen ikke var så tilgængelige. 

Økonomisk betød det, at der måtte reguleres på 
kapaciteten på boenhederne, og at RED I på Sjæl-
land i den forbindelse lukkede tre pladser og des-
værre også var nødsaget til at foretage en reduce-
ring af personalet.

Covid-19 medførte en masse nye udfordringer, 
anderledes arbejdsformer og nye tilrettelægninger 
af hverdagen. Både ledere, medarbejdere og bebo-
ere blev præget af den uvante og usikre situation.

I juni måned oplevede vi så til gengæld, at antal-
let af henvendelser og indskrivninger steg betydeligt 
sammenlignet med tidligere år. 

I den anden corona-nedlukning i december 2020 
var vi bedre rustet til forandringer, dels fordi vi havde 
fået tilpasset kapaciteten og dels, fordi vi oplevede 
mange nye indskrivninger henover sommeren og i 
løbet af efteråret/vinteren.

Selvom corona medførte nye arbejdsgange og 
mange ændringer, så oplevede vi en stor omstil-
lingsparathed hos medarbejderne og vilje til at få 
det bedste ud af situationen. Vi tager vigtig læring 
om forandringer og om konkrete arbejdsgange 
med os, der har vist sig at være hensigtsmæssige, og 
som vi kan benytte os af fremadrettet.  

Der er da heldigvis også sket mange glæde-
lige ting i 2020, blandt andet vandt RED Center 
VISO-udbuddet på hhv. børneområdet vedr. æres-
relaterede konflikter og negativ social kontrol samt 
det tværkulturelle område.

Vi har på trods af pandemien kunnet levere vo-
res kerneydelser og har nået mange af de strategi-
ske indsatsområder for 2020. Vi afslutter året med 
et flot økonomisk resultat og organisatorisk har vi 
etableret en forankring og fået løst opgaverne på 
tværs i organisationen. Vi har leveret på et højt fag-
ligt niveau, og har tilpasset vores ydelser i forhold til 
efterspørgslen, og vi har udvidet vores målgruppe til 

i begrænset omfang også at rumme de unge over 
30 år og mødre med børn. Tilsynet har igen i år givet 
RED Centers botilbud flotte vurderinger.

Analytisk har vi arbejdet på en bedre og mere 
synlig opsamling af REDs data. Vi har leveret efter-
spurgt statistik og været synlige i pressen og på de 
sociale medier.

Vi kan godt være både stolte og tilfredse med de 
mål, vi har opnået i et på alle måder vanskeligt år.

Steinar Eggen Kristensen
Bestyrelsesformand
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Den overordnede strategi for 2020 var konsolidering 
af RED Center som et pædagogisk- og socialfag-
ligt videnscenter med fokus på organisatorisk for-
ankring, konsolidering og sammenhængskraft i det 
samlede center.

1. Økonomi – salget af pladser 
RED Centers bestyrelse har fulgt økonomien tæt ud 
fra et ønske om en effektiv og ansvarlig ressourceud-
nyttelse. Efter corona-nedlukningen den 11.3.2020 
blev RED udfordret på manglende indskrivninger. 
Antallet af henvendelser til RED Safehouse faldt i de 
første måneder af nedlukningen med 60 % i forhold 
til samme periode 2019. Da det så værst ud i foråret 
2020, havde RED I kun seks indskrevne beboere og 
RED II kun tre beboere indskrevet. Det betød, at vi 
var tvunget til at reducere vores udgifter, og at vi i 
den forbindelse måtte lukke tre pladser og også re-
ducere i medarbejderstaben. 

RED Rådgivning oplevede ligeledes et fald i an-
tallet af henvendelser på 35 % sammenlignet med 
samme periode i 2019. Der var tale om både færre 
opkald fra unge, forældre og fagpersoner. 

Efter åbningen af Danmark fik RED Safehouse 
mange indskrivninger hen over sommeren og også 
i efteråret kunne vi opretholde et gennemsnitligt 
indskrivningsmønster, også selv om Danmark igen 
lukkede ned. Så på trods af et svært forår kommer vi 
økonomisk flot ud af 2020 endda med et overskud.

2. Organisatorisk forankring, fælles kultur  
og tydelighed i opgaveløsningen
I 2020 har vi effektiviseret arbejdsgange, retnings-
linjer og ydelsesbeskrivelser. Vi har løst opgaverne på 
tværs ved fx. at lade rådgiverne på RED Safehouse II 
løse undervisningsopgaver eller holde samtaler med 
unge mm. i Jylland for RED Rådgivning. Også VISO 
opgaverne er løst på tværs af organisationen. Vi har 
udarbejdet fælles Covid-19 retningslinjer og afholdt 
daglige telefoniske ledermøder for at holde kommu-
nikationen i organisationen tydelig, selvom det har 
været svært, at vi ikke har kunnet mødes på tværs 
i organisationen. Zoom, TEAMS og webinarer blev 
pludselig en integreret del af vores hverdag, og det 
blev en vigtig læring vi kan tage med fremadrettet 
i en organisation, der har afdelinger spredt rundt i 
landet. 

Vi har afholdt fire ordinære MED udvalgsmøder 
og et ekstraordinært møde i maj måned, der om-

handlede reducering af pladser og medarbejder-
staben. Kun årets første møde er afholdt som et fy-
sisk møde, resten af møderne er gennemført virtuelt.

3. Understøttelse af centrets viden  
og høje faglighed
Bestyrelsen havde et ønske om, at RED Center skulle 
kendes som en udbyder af tilbud på et højt fagligt 
niveau, der løbende imødekommer målgruppernes 
behov, og at der arbejdes bevidst med tværfaglig-
hed og vidensdeling. Derfor var der også et ønske 
om, at RED Centers ledelse skulle sikre et konkret 
indblik i de enkelte personalegrupper, i mødekultu-
ren og mødestrukturen. Ledergruppen havde derfor 
planlagt at deltage i hinandens personalemøder en 
gang i kvartalet. Det har desværre ikke været muligt 
at gennemføre i 2020 på grund af Covid–19. Til gen-
gæld har ledelsen igennem hele corona-perioden 
været i daglig kontakt enten telefonisk eller holdt 
virtuelle møder. Der er lavet fælles retningslinjer ud 
fra sundhedsmyndighedernes mange og skiftende 
anbefalinger.

Introdage til nye medarbejdere har vi også måt-
tet afholde virtuelt. Desværre har de fælles uddan-
nelsesdage også været suspenderet på grund af 
Covid-19. 

Personalegennemstrømningen har været fornuf-
tig i 2020.

4. Tilpasning af centrets ydelser i forhold  
til efterspørgslen
Strategisk har RED Centers bestyrelse ønsket at sæt-
te fokus på at tilpasse efterspørgslen af centrets 
ydelser, og at RED Center kunne omstille sig fleksi-
belt i forhold til efterspørgslen. 

I 2020 har RED Rådgivning derfor ændret deres 
åbningstid så den matcher de unges og kommu-
nernes efterspørgsel. I år har der været efterspørg-
sel på døgntilbud til nye aldersgrupper. Derfor har 
RED Center i 2020 fået udvidet målgrupperne til nu 
også at omfatte voksne over 30 år og kvinder med 
børn. For de over 30-årige gælder, at de kan indskri-
ves i vores overgangsboliger. For kvinder med børn 
gælder, at de kan indskrives i vores overgangsboli-
ger i Jylland. Vi har haft få indskrivninger af de over 
30-årige i 2020 og også antallet af mødre med 
børn indskrevet i vores overgangsboliger i Jylland 
har været begrænset. De foreløbige erfaringer med 
de nye målgrupper er, at deres trusselsniveau ikke 
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kan være af den voldsomme type, idet der ikke er 
personale om natten i overgangsboligerne. Der er 
indkøbt overfaldsalarmer til de fire overgangsboliger 
i Jylland. 

5. Analyse, statistik og data. En bedre og mere 
systematisk opsamling af data i organisationen.
Analysegruppen der arbejder med statistikopgaver 
har gennem hele 2020 leveret statistik materiale til 
UIM, til Danmarks Statistik og til diverse medier.

Vidensprojekterne 
Som led i satspuljen 2019-2023 har RED Center 
modtaget 500.000 kr. årligt til gennemførelse af en 
styrket vidensopbygning af RED Safehouse.

Vores leverancer i vidensprojekterne har, for en 
stor dels vedkommende, været sat på pause i coro-
na nedlukningen. 

Undervisningen i brugen af Forandringskompas-
set blev først gennemført i september måned. Vi har 
fået lavet et versioneret design, men den manglen-
de understøttelse af IT blev ligeledes sat på pause 
grundet nedlukningen af Danmark.

Afprøvningen af Forandringskompasset blev der-
for ikke nået i 2020. Vi arbejder videre med brugen 
af kompasset i 2021.

En planlagt interviewundersøgelse der skal laves 
af konsulentfirmaet Analyse & Tal, er ikke iværksat 
som følge af corona-nedlukningen. Den er udsat 
til 2021, hvor interviewene kan gennemføres sund-
hedsmæssigt forsvarligt.

RED Center har indgået aftale med konsulentfir-
maet Realize om et tre-årigt projekt om udvikling 
af datainformeret praksis med henblik på læring og 
styrkelse af praksis på Safehouse.

 6. Nye lokaler til RED I
Der arbejdes fortsat på at finde egnede lokaler på 
en hemmelig adresse til RED I på Sjælland, hvor det 
høje sikkerhedsniveau kan bevares.

Vi har i 2020 været i kontakt med Freja Statens 
Ejendomme, og har også været ude at se flere de-
stinationer, men desværre ikke fundet det helt rigti-
ge. Vi fortsætter afsøgningen i 2021.

Anita Johnson
Direktør



RED SAFEHOUSE II  
Jylland

Leder: Lion Rokx

RED SAFEHOUSE I 
Sjælland 

Leder: Anita Johnson

RED  
RÅDGIVNING

Leder: Annelise 
Murakami

Direktør: Anita Johnson

RED CENTER MOD 
ÆRESRELATEREDE 
KONFLIKTER

RED Center mod æresrelaterede konflikter yder en 
specialiseret indsats med socialfaglig, psykologisk 
og pædagogisk rådgivning og støtte til unge, der 
udsættes for æresrelaterede vold. Samtidig fore-
bygger vi æresrelateret vold gennem indsatser, der 
bryder tabuisering af vold og fremmer ligeværd og 
respekt mellem kønnene.

RED Center mod æresrelaterede konflikter består 
af to RED Safehouses; ét på Sjælland, RED I og ét 
i Jylland, RED II samt RED Rådgivning, som er et 
landsdækkende rådgivningscenter. 

Begge RED Safehouses er specialiserede krise-
centre for unge i alderen 16-30 år (kvinder, mænd 
og par), der er på flugt fra æresrelaterede konflik-
ter, vold og negativ social kontrol. Voksne over 30 
år samt mødre med børn kan ligeledes i begræn-
set omfang indskrives. Vi tilbyder en rehabiliterende 
indsats, høj sikkerhed, screening og risikovurdering 
og har både et sikkerhedsmæssigt og socialfagligt 

perspektiv på sagen og på barnet/den unge og fa-
miliens livssituation. 
De to Safehouses drives efter servicelovens §§ 109, 
110, 66 og finansieres af døgntakster. RED Rådgiv-
ning er finansieret over Finansloven.

Der er i dag ansat ca. 50 medarbejdere i RED 
Center mod æresrelaterede konflikter.

RED Rådgivning tilbyder professionel rådgivning 
til unge, forældre og fagfolk. 

Vores målgrupper er: 
 ❚ Børn, unge og voksne, som oplever æresrelatere-

de konflikter og negativ social kontrol i familien 
og netværket

 ❚ Forældre og netværk 
 ❚ Fagfolk der er i kontakt med personer udsat 

for æresrelaterede konflikter og negativ social 
kontrol

Bestyrelse

Steinar Eggen Kri-
stensen: Kommunal-
direktør Hedensted 
Kommune
(Formand for besty-
relsen)

Merete Amdisen, so-
cialudvalgsformand, 
Ishøj Kommune

Henrik Møller Kastrup, 
direktør, Ostebørsen

Kim Kliver, politiin-
spektør, Sydsjællands 
og Lolland Falsters 
Politi

Susanne Eide Clau-
sen, Selvstændig 
(cand.jur.)

 ❚ Døgnåben 
HOTLINE

 ❚ Mægling
 ❚ Sparring og oplæg 

til fagfolk

 ❚ 12 akutte pladser, 
hvoraf 4 kan 
omdannes til 
træningsboliger

 ❚ 5 pladser 
overgangsboliger, 
hvoraf to af disse 
pladser kan 
benyttes af kvinder/
mænd og deres 
medfølgende børn.

 ❚ 23 akutpladser
 ❚ 16 pladser i 

overgangsboliger

 ❚ 2 akademiske  
socialrådgivere

 ❚ 4 socialrådgivere
 ❚ 1 kommunikations-

medarbejder
 ❚ 1 administrativ 

medarbejder
 ❚ 1 studentermed-

hjælper

 ❚ 1 faglig leder
 ❚ 4 socialrådgivere
 ❚ 12 socialpædagogi-

ske medarbejdere
 ❚ 2 administrativ 

medarbejder
 ❚ 1 psykologisk kon-

sulent 
 ❚ 1 afdelingsleder
 ❚ 3 socialrådgivere
 ❚ 6 socialpædagoger
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RED CENTERS 
UDVIKLING 

Åbning af RED 
(Rehabiliteringscenter 

for Etniske kvinder i 
Danmark).

Det første krisecenter 
for etniske kvinder i 

Danmark, der er på flugt 
fra tvangsægteskaber.

12 pladser.
2005

2007/2008
Målgruppen udvides til at 

omfatte kvinder, der flygter 
fra tvangsægteskab, truet 
af tvangsægteskab eller 
udsat for vold på grund 

af krænkelse af familiens 
normer, traditioner, ære 

eller skam.

RED åbner afsnit for par 
med 10 pladser samt 3 
overgangslejligheder.

2010

2014
Målgruppen udvides til 
at omfatte mænd, der 

flygter fra æresrelaterede 
konflikter.

RED ændrer navn til RED 
Safehouse.

Udvider med 3 ekstra 
pladser. 

2015

§ 109

8



2016
RED Safehouse i Jylland 
åbner med 12 pladser.
Målgruppen udvides til 
at omfatte børn under 
18 år, der er udsat fra 

æresrelaterede konflikter.

Etnisk Ung bliver 
organiseret i RED 

Safehouse.
2017

2018
Den samlede organisation 
omdøbes til - RED Center 

mod æresrelaterede 
konflikter, der inkluderer 

begge Safehouses og  
RED Rådgivning  

(tidligere Etnisk Ung).

RED Center mod 
æresrelaterede konflikter 

består i dag af 
RED Safehouse Sjælland 
har 23 akutpladser og 16 

pladser i overgangsboliger.
RED Safehouse Jylland 

med i alt 12 akutte 
pladser og 5 pladser i 
overgangsboligerne. 

To af pladserne i 
overgangsboligerne kan 

benyttes af kvinder/mænd 
og deres medfølgende 

børn.
RED Rådgivning med 

et nationalt tilbud 
om rådgivning i 

æresrelaterede konflikter.
2020
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Tilbud  
og status

RED Safehouse driver to sikre og skjulte opholdsste-
der for unge kvinder, mænd og par på flugt fra æres-
relaterede konflikter. Konflikterne kan eksempelvis 
komme til udtryk gennem negativ social kontrol, 
fysisk- og psykisk vold, trusler på baggrund af seksu-
alitet eller partnerskab. Der er i alt 35 akut-pladser 
på vores to Safehouses, samt 21 pladser i vores over-
gangsboliger, hvor de unge kan bo i overgangen ef-
ter et ophold på RED Safehouse og prøve at bo i en 
egen slags bolig. 

Rehabilitering er den overordnede tilgang i det 
faglige arbejde på RED Safehouse. Rehabiliteringen 
kommer til udtryk gennem vores tre rehabiliterings-
faser:

1. Indskrivningsfase (akut- og stabiliseringsfase) 
Hovedfokus: ro, sikkerhed og udredning

2. Stabiliseringsfase (integrationsfase) 
Hovedfokus: selvforståelse, ansvar og selvstæn-
dighed

3. Vedligeholdelsesfasen  
(stabilisering/etableringsfase) 
Hovedfokus: etablere et liv i frihed og selvstæn-
dighed og etablere/fastholde netværk

De tre faser har til formål at styrke de unges agens 
og autonomi. Faserne skal ikke forstås som statiske 
faser, som beboerne gennemgår lineært. Faserne 
er dynamiske, da nogle beboere relativt hurtigt får 
overblik og indsigt i deres situation, kan rumme de-
res komplekse situation og derved kan komme hur-
tigt videre. Andre beboere kan derimod være i dyb 
krise og opleve store udfordringer ved at bo på Sa-
fehouse. Således kan rehabiliteringsfaserne for hver 
enkelt ung være meget divergerende. 

Sikkerhed
På RED Safehouse er sikkerheden central. Der er ud-
over et højt sikkerhedsniveau også et meget afskær-
met miljø, hvortil der er knyttet en række sikkerheds-
procedurer. Eksempelvis skal de unge være hjemme 
på et bestemt tidspunkt, idet man alene må be-
nytte sig af offentlig transport til stedet. Af sikker-
hedshensyn tillader vi ikke, at de unge bliver kørt af 
venner/bekendte eller i taxa til stedet. De unge kan 
heller ikke modtage besøg under opholdet på RED 

Safehouse, da adresserne er hemmelige. Udover 
den fysiske sikkerhed, er der også fokus på, at bebo-
erne støttes i at reflektere over deres egen sikkerhed, 
herunder deres sikkerhedsadfærd i hverdagen, men 
også deres sikkerhedshåndtering på nettet. 

De sikkerhedsmæssige foranstaltninger kan ople-
ves som både begrænsende og betryggende for de 
unge. De er dog en nødvendighed for at kunne give 
beboerne den beskyttelse og tryghed, som de har 
brug for. 

Mens de unge kvinder, unge mænd og unge par 
bor hos os, modtager de en helhedsorienteret, spe-
cialiseret og professionel rehabiliterende indsats. 
Vores metoder er anerkendte og velafprøvede og 
kerneelementerne i vores pædagogiske og social-
faglige arbejde er empowerment og rehabilitering, 
der kan hjælpe de unge til at genvinde kontrollen og 
få et selvstændigt liv.

I 2020 var der i alt 125 beboere på RED Safehou-
se. Størstedelen af beboerne var kvinder, 92 kvinder, 
til forskel for de i alt 33 mænd. 

ANTAL INDSKREVNE FORDELT KØN  
PÅ RED SAFEHOUSE 2020

Mænd 26%

Kvinder 74%

kvinder 92

mænd 33

i alt 125
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RED Safehouse modtager også unge under 18 år. I 
2020 var der 11 beboere under 18 år på RED Safe-
house. Dette er en nedgang på 42% fra 2019, hvor 
der var 19 mindreårige. Til forskel fra 2019, hvor alle 
de unge under 18 år var piger, var der i 2020 to un-
der 18-årige drenge på RED Safehouse.

 

Overgangsboligerne 
Efter et afskærmet ophold på RED Safehouse kan 
de unge bo i overgangsboligerne, indtil de får deres 
egen selvstændige bolig. 

Overgangsboligerne tilbyder et værelse for unge 
hvis sikkerhed er afklaret. Der er således færre sikker-
hedsforanstaltninger og øgede individuelle udfoldel-
sesmuligheder end på Safehouse. Det indebærer, at 
sikkerhedsniveauet i overgangsboligerne ikke er lige 
så højt og har knap så mange personaleressourcer 
som i akuttilbuddet. Beboeren har mulighed for at 
leve et mere frit og selvstændigt ungdomsliv og kan 
dermed have besøgende og overnattende gæster i 
weekenden. Det er nødvendigt og afgørende med 
overgangsboliger, da flere års undertrykkelse for nogle 
i form af æresrelateret vold og kontrol ikke kan reha-
biliteres på få måneders ophold på RED Safehouse. I 
overgangsboligerne understøttes den enkelte unges 
mål og ønsker for fremtiden, fx. livsform, uddannelse, 
arbejde og handlerum samt helbred, økonomi og sik-
kerhedsforhold såvel som et udtalt fokus på at knytte 
an til fællesskaber og deltagelse. 

Udvidet målgruppe
I 2020 har RED Safehouse udvidet deres målgrup-
pe til, i begrænset omfang, også at rumme beboere 
over 30 år samt mødre med børn. I 2020 har der 
været to familier indskrevet; en mor med en baby og 
en mor med tre større børn.

På RED I har der været tre over 30-årige indskre-
vet i 2020. På RED II har der været to over 30 år 
– heraf én genindskrivning (overflytning fra RED I til 
RED II grundet sikkerhedsmæssige årsager).

Brugerevalueringer
Når de unge udskrives fra RED Safehouse udfylder 
de en brugerevaluering. Gennem brugerevaluerin-
gen får vi en indsigt i, hvilke oplevelser de unge har 
haft under opholdet, samt hvor de tager hen efter 
opholdet på RED Safehouse. 

I 2020 flyttede 55% af de unge i eget hjem eller 
hjem til deres venner/kæreste. Dette stemmer over-
ens med RED Centers mål om at styrke de unges 
selvstændighed. Kategorien ”Andet” dækker over de 
unge, som vælger at tage ophold på andet krise-
center, familiepleje eller opholdssteder. I 2020 valg-
te 15% af beboerne at flytte tilbage til familien.

ANTAL INDSKREVNE  
FORDELT PÅ ALDER

Under 18 år 91%

Under 18 år 9%

Over 18 år 114

Under 18 år 11

i alt 125

HVOR FLYTTER DU HEN?

Andet 15%

Uoplyst 3%

Eget hjem 37%

Familie 15%

Venner/Kæreste 18%

Udslusning 12%
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De unge oplever især, at deres ophold på RED Safe-
house har givet dem selvstændighed (25%), person-
lig udvikling (25%) og sikkerhed (21%). Dette stem-
mer ligeledes overens med netop RED Safehouses 
målsætninger om at styrke de unges selvstændig-
hed og agens.

”Jeg har lært mig selv at kende og mine 
holdninger. Før var det meget hvad, siger 
mor og far, og hvad er deres holdninger 
og hvad er familiens holdninger. RED har 
gjort mig, mere til mig. Jeg har lært at 
kigge ind af og hvem er jeg som menne-
ske og hvordan er min tankegang.”

- Ung kvinde, 25 år, RED Safehouse I

HVAD FIK DU UD  
AF DIT OPHOLD?

Andet 11%

Intet 11%

Nye  
bekendtskaber 7%

Sikkerhed 21%

Selvstændighed 25%

Personlig 
udvikling 25%

Halvdelen af beboerne i 2020 giver udtryk for, at 
personalet havde stor betydning for deres ophold 
på RED Safehouse. Det er ofte første gang, de unge 
møder nogle, der vil tale om deres situation og der-
for er det vigtigt, at personalet på RED Safehouse 
anerkender og lytter til deres problemer. 

”Sidde på værelset bare tude i flere timer 
i streg og have tankemylder. Alle de der 
ting. Der snakkede jeg bare ud med per-
sonalet her. Det var en rigtig stor hjælp. 
Der var virkelig mange ting og aspekter 
der skulle op og vende og vi skulle snak-
ke om. Egentlig ikke fordi vi behøvede en 
konkret løsning – jeg skulle bare have nog-
le til at lytte.”

- Ung kvinde, 21 år, RED Safehouse I 

” … jeg er glad for at jeg tog afsted. At jeg 
har personer der vil hjælpe. Hjælpe dig vi-
dere. At have det der fællesskab med re-
sten af beboerne. At man ved at de alle 
sammen går igennem lidt af det samme. 
Du er ikke alene om det her. Det var ret 
dejligt.”

- Ung kvinde, RED Safehouse II

Evalueringerne viser ligeledes, at beboerne er glade 
for de andre beboere på RED Safehouse. Fællesska-
bet har betydning herunder følelsen af ikke at være 
alene.

HVAD VAR GODT?

Andet 11%

Intet 4%

Sikkerhed 14%

Personale 50%

Beboere 21%

Frihed 0%
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for, at de generelt, og i flere henseender havde fået 
det meget bedre under deres ophold på RED Sa-
fehouse. Beboerne gav ligeledes udtryk for, at de 
grundet sikkerhedsforanstaltningerne på RED Sa-
fehouse, i meget høj grad følte sig trygge, og at 
medarbejderne fremstod omsorgsfulde, tilgængeli-
ge og opsøgende. Endvidere blev der lagt vægt på, 
at flere af de unge havde uddannelsesplaner og i 
høj grad oplevede, at RED Safehouse understøtte-
de deres muligheder for at opnå et selvstændigt liv 
ud fra deres individuelle håb og ønsker for fremti-
den. Socialtilsynet vurderede ligeledes, at medar-
bejderne på RED Safehouse havde et indgående 
kendskab til målgruppen og forståelse og indsigt i 
beboernes forskellighed og heraf forskellige behov 
for støtte, sikkerhed og vejledning. 

Socialtilsynet vurderede det positivt, at RED 
Safehouse anvender screening og har en stor op-
mærksomhed på at lave en risikovurdering, efter 
PATRIARK, i samarbejde med den konkrete beboer 
og foretage en individuel vurdering af den enkelte 
beboers sikkerhedsbehov. 

Konkret omsættes risikovurderingen til en skale-
ring af den unges beskyttelsesbehov i form af grøn, 
gul, rød, der indikerer bevægelsesfrihed m.v.

Derudover var det Socialtilsynets vurdering, at 
ledelsen fortsat fremstår kompetent og herunder 
sikrer den daglige drift, ressourcer og udviklingen af 
tilbuddet i overensstemmelse med målgruppes be-
hov. Det blev ligeledes vurderet, at ledelsen gør sig 
relevante overvejelser i forhold til RED Safehouses 
varierende belægning, som særligt har været gæl-
dende under Covid-19.

Socialtilsynets bedømmelse af RED Safehouse 
blev illustreret gennem følgende model:

 

 

”Du er ikke den eneste. Det hjælper, så jeg 
ikke føler mig total unormal eller forkert. 
Det hjælper at vide at der har været folk 
gennem det. Bare det der med at vide at 
man har én. At man har en herinde, som 
du kan snakke med.”

- Ung kvinde, 21 år, RED Safehouse II

Hver fjerde beboer giver udtryk for, at reglerne og 
rammerne har været mindre gode under deres op-
hold på RED Safehouse. Det er et paradoksalt pro-
blem, at unge som kommer på RED Safehouse, som 
er flygtet fra kontrol, af sikkerhedsmæssige årsager 
bliver mødt med nye stramme regler og rammer. 
Reglerne på RED Safehouse er dog en sikkerheds-
mæssig nødvendighed pga. målgruppens behov for 
beskyttelse. Det er således et iboende dilemma i ar-
bejdet med unge i æresrelaterede konflikter.

Psykologisk screening
Alle der bliver indskrevet på RED Safehouse screenes 
af fast psykolog med ekspertise i æresrelaterede kon-
flikter og negativ social kontrol og tilstødende proble-
matikker. Den psykologiske screening har fokus på at 
afdække brug for hjælp til tanker, følelser og kropslige 
reaktioner. Formålet er, at få belyst hvad den unge har 
været igennem og hvordan den unge har det følelses-
mæssigt og kropsligt. Den psykologiske screening ind-
går i de tværfaglige og rehabiliterende indsatser under 
opholdet på RED Safehouse. 

Tilsynsbesøg 2020
Socialtilsynet kom i juni måned 2020 på uanmeldt 
tilsynsbesøg. Den samlede vurdering er, at RED fort-
sat lever op til deres godkendelse og kvalitet i hen-
hold til Kvalitetsmodellens syv temaer jf. lov om so-
cialtilsyn.

Socialtilsynet har i den samlede vurdering lagt 
vægt på, at beboerne har givet enslydende udtryk 

HVAD VAR MINDRE GODT?

Personale 14%

Andet 7%

Beboere 22%

Regler og rammer 25%

Intet 32%

Uddannelse og 
beskæftigelse

Sundhed  
og trivsel

Selvstændighed  
og relationer

Kompetencer

Målgruppe, 
metoder og 
resultater

Organisation  
og ledese

Fysiske rammer

5

4

3

2

1

0
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socialrådgivere, læger mv., samt voksne eller foræl-
dre, der står i en æresrelateret konflikt. 

Således består RED Rådgivnings samlede målgrup-
pe af:
 ❚ Børn og unge i aldersgruppen 12-30 år der er ud-

sat for en æresrelateret konflikt og/eller negativ 
social kontrol 

 ❚ Voksne over 30 år, der er udsat for en æresrelate-
ret konflikt

 ❚ Forældre/familier der står i en æresrelateret konflikt 
 ❚ Fagfolk, der ønsker sparring til en konkret sag 

med en person udsat for en æresrelateret konflikt

Målgruppen har generelt en forventning om at blive 
mødt i de komplekse problemstillinger og livsvilkår 
de henvender sig omkring, samt at få styrket deres 
handlekompetencer. Det er individuelt, hvad dette 
indebærer og dermed også, hvor omfattende råd-
givningsforløbet bliver. En stor del af målgruppen 
er ikke selv bevidste om, hvilke forventninger de har 
til indsatsen og kontakter således RED Rådgivning 
med et ønske om at få hjælp til at overskue deres 
livssituation. RED Rådgivning støtter her den enkelte 
i at etablere et helhedsorienteret fokus og overblik 
samt styrker den enkelte i autonomi og agens.

PATRIARK er et evidensbaseret risikovurderings-
værktøj, der skaber et struktureret og professionelt 
overblik over trusler og risici i sager om æresrelate-
rede konflikter og negativ social kontrol. PATRIARK 
giver et overblik over, hvem der udgør en reel trussel, 
hvad denne trussel består af og giver en systematisk, 
standardiseret og praktisk brugbar udredning af, 
hvem der skal beskyttes, og hvordan de skal beskyt-
tes. Alle rådgivere på RED Safehouse er certificerede 
i anvendelsen af PATRIARK. 

 

RED Rådgivning er et anonymt rådgivningstilbud, 
som er organiseret i RED Center mod æresrelatere-
de konflikter. RED Rådgivnings formål er at tilbyde 
alle, der oplever æresrelaterede konflikter og nega-
tiv social kontrol en mulighed for at henvende sig 
anonymt og få rådgivning omkring dette. Kort skit-
seret er målene for rådgivningen at skabe sikkerhed, 
empowerment samt at forhindre, at konflikterne ud-
vikler sig eller eskalerer.

RED Rådgivning tilbyder:
 ❚ Landsdækkende døgnåben anonym telefonisk 

rådgivning (Hotline) 
 ❚ Elektronisk brevkasse
 ❚ Fagfolksrådgivning
 ❚ Længerevarende støttende rådgivningsforløb
 ❚ Forældrerådgivning 
 ❚ Familiesamtaler
 ❚ Konfliktmægling
 ❚ Udarbejdelse af risikovurderinger
 ❚ Psykologhjælp (op til ti gange – med mulighed 

for forlængelse i særlige tilfælde)
 ❚ Fysisk traumebehandling (op til otte gange  

– med mulighed for forlængelse i særlige tilfælde)
 ❚ Gratis oplæg/undervisning - standardoplæg 

såvel som rekvirerede specifikt tilpassede oplæg/
undervisning

 ❚ Outreach - oplæg ude i foreninger m.v.
 ❚ Supervision - internt og eksternt

RED Rådgivnings indsatser retter sig ikke kun mod 
de unge i æresrelaterede konflikter. RED Rådgiv-
nings tilbud kan ligeledes benyttes af fagprofessio-
nelle herunder lærere, studievejledere, pædagoger, 
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HENVENDELSER 2020

Henvendelser pr. år.
I 2020 var der i alt 1.517 henvendelser til RED Råd-
givning. Vi har i 2020 generelt set et fald af henven-
delser sammenlignet med 2019. Der har helt konkret 
været en nedgang på 10%, hvilket i høj grad skyldes 
den verserende pandemi, som har sat begræns-
ninger for målgruppens muligheder for at kontakte 
RED Rådgivning. Nedenstående diagram illustrerer 
udviklingen af henvendelser til RED Rådgivning si-
den 2015.

Samtidig er det centralt at understrege, at vi ser 
en stigning på 26% i antallet henvendelser fra 2015 
til 2020. Vi havde forventet en fortsat stigning i an-
tallet af henvendelser, som det har været gældende 
de tidligere år, men corona ændrede dette.

Henvendelser og køn
Af de i alt 1.517 henvendelser til RED Rådgivning i 
2020, var størstedelen af henvendelserne, 1218, fra 
og om kvinder. 217 af henvendelserne var fra og om 
mænd. I 82 af henvendelserne var kønnet ukendt.  

Nedenfor ses henvendelser til RED Rådgivning si-
den 2015 fordelt på køn. 

 Sammenlignet med 2019 har der i 2020 været 
en nedgang på 10% i antallet af henvendelser fra 
kvinder. Samtidig ser vi en stigning på 67% i henven-
delser fra mænd på 130 mænd i 2019 til 217 mænd 
2020.  

(

SAMLET ANTAL HENVENDELSER 2020 
FORDELT PÅ KØN

Mænd 14%

Ukendt 6%

Kvinder 80%
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Henvendelser og alder
RED Rådgivning har kontakt til både børn/unge der 
er under og over 18 år. I 2020 var over halvdelen af 
dem, der kontaktede RED Rådgivning over 18 år. 
Hver femte henvendelse til RED Rådgivning har væ-
ret fra personer under 18 år. I de resterende henven-
delser har alderen på personen været ukendt. 

Hvis vi kigger på henvendelser fordelt på alder 
siden 2015, ser vi en generel stigning af henvendel-
ser fra 2015 til 2019 fra både unge under og over 18 
år samt kategorien ukendte. I 2020 ser vi for første 
gang et fald på 22,4 % fra personer under 18 år. An-
tallet af personer over 18 år samt kategorien ukend-
te er nogenlunde uændret siden 2019. 

 

HENVENDELSER FORDELT PÅ ALDER 2020

Ukendt 24%

Under 18 år 20%

Under 18 år 322

Over 18 år 879

Ukendt 378

Over 18 år 56%
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HENVENDELSESÅRSAGER
Når personer henvender sig til RED Rådgivning re-
gistreres det, hvilke problematikker henvendelsen 
omhandler. I 2020 var de fem hyppigste henvendel-
sesårsager til hotlinen (inkl. brevkassen): 

1. Negativ social kontrol
2. Udsat for psykisk vold
3. Udsat for trusler
4. Udsat for fysisk vold
5. Må ikke have en kæreste

Typisk er der flere henvendelsesårsager i én henven-
delse, således at der i eksempelvis ét hotline opkald 
både kan være problematikker omhandlende nega-
tiv social kontrol, fysisk vold og dilemmaer vedr. sek-
sualitet, hvorfor vi registrerer disse hver især. 

HENVENDELSESTYPER
Qua RED Rådgivnings målgruppe, modtages der 
henvendelser fra både unge, voksne, forældre, fag-
folk mv. Disse kategoriseres i forskellige henvendel-
sestyper. 

Nedenstående diagram viser, hvordan de forskel-
lige henvendelsestyper fordeler sig i 2020:

HENVENDELSESTYPER I  
RED RÅDGIVNING 2020

Andre/ukendt

Forældrerådgivningen

Fagfolk

Forældre

Voksne

Unge inkl. brevkasse

H
en

ve
nd

el
se

st
yp

e

0 100 200 300 400 500 600

155

21

391

37

76

583

Antal henvendelser

Bemærk vi skelner mellem forældrerådgivning og 
forældre: 

 ❚ Forældrerådgivningen’ er rådgivning til 
forældre, som fx. kan føle sig ambivalente 
ift. forventninger fra deres familie, bagland 
eller netværk og forventninger fra det danske 
samfund og/eller opleve udfordringer i deres 
forældreskab.

 ❚ ’Forældre’ kategorien er forældre, som oplever 
æresrelaterede konflikter. 

Henvendelserne fordeler sig således, at 1121 af hen-
vendelser (inkl. Brevkasse) blev foretaget i RED Råd-
givnings tidsrum (hverdage fra kl.9.00-15.00, torsda-
ge dog fra kl. 9.00-21.00) og 375 henvendelser blev 
foretaget i det tidsrum, hvor RED Safehouse besva-
rer hotlinen (fra kl.15.00-9.00).

I det følgende beskrive de forskellige henvendel-
sestyper nærmere.
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Rådgivning til unge
Ved at ringe til RED Rådgivnings anonyme hotline 
kan de unge, der oplever at være i en æresrelate-
ret konflikt tale med en professionel rådgiver. Alle 
samtaler er fortrolige, rådgiverne har tavshedspligt 
samt erfaring med at rådgive unge i æresrelaterede 
konflikter. Hotlinen varetages på skift mellem RED 
Rådgivning i dagtimerne og RED Safehouse i aften/
nattetimerne. 

46% af alle henvendelser til RED Rådgivning 
i 2020 var igennem hotlinen og brevkassen. 334 
unge henvendte sig i 2020 til hotlinen i dagtimer-
ne, mens 249 ringede i løbet af aftenen/natten. I 
alt har der således været 583 henvendelser fra unge 
på hotlinen i 2020, hvoraf 97 af dem var under 18 år. 

”Jeg tør ikke og tænke på, hvor jeg havde 
været i dag, hvis ikke jeg fik den hjælp fra 
dig [rådgiver i RED Rådgivning].”

- Ung mand, forløb i RED Rådgivning

Brevkasse
Hvis de unge ikke ønsker en telefonisk rådgivning, 
har de også mulighed for at kontakte vores rådgive-
re gennem en elektronisk brevkasse og derigennem 
få råd og vejledning om æresrelaterede konflikter. 
Hotlinen og brevkassen supplerer hinanden godt, da 
nogle unge foretrækker at skrive, fordi de er bange 
for at deres anonymitet afsløres og konsekvenserne 
heraf. Andre foretrækker at ringe, da de har nem-
mest ved at forklare deres situation via telefon.

I 2020 var der i alt 254 antal unge, der skrev til 
brevkassen. Det er en stigning på cirka 32% sam-
menlignet med 2019. Denne stigning kan i høj grad 
skyldes, at flere unge i 2020 har været hjemsendt 
fra skole/studie grundet corona-nedlukningen og 
derfor ikke haft samme muligheder for at kontak-
te RED Rådgivning telefonisk, da de ikke har kunnet 
komme væk hjemmefra. Man kan således forestille 
sig, at de unge i 2020 grundet corona-nedluknin-
gen i større grad har skrevet til brevkassen frem for 
at ringe. 

"Jeg startede med at skrive til brevkassen. 
Det var mere trygt og uforpligtende i star-
ten. Men rådgiveren gjorde mig så tryg, at 
jeg efterfølgende godt turde mødes med 
hende."

- Anonym ung

Udvidet hotline åbningstider – aftenåbent
Fra medio maj har RED Rådgivning udvidet deres 
åbningstider for at kunne imødekomme behov for 
møder m.v. i aftentimerne sideløbende med vo-
res døgnåbne Hotline. Det vil sige, at det er muligt 
for både unge, fagfolk og forældre at kontakte og 
møde i rådgivningen hver torsdag fra kl.15.00-21.00. 
Under nedlukningerne har åbningstiden dog været 
begrænset til kl. 18.00.

Psykologsamtaler og fysisk traumebehandling
Mange af de unge der kontakter RED Rådgivning 
har eftervirkninger fra at have været i en æresre-
lateret konflikt. Eftervirkningerne kan eksempelvis 
komme til udtryk som koncentrationsbesvær, tanke-
mylder, søvnløshed, angst, smerter og uro i kroppen. 
Disse unge har igennem RED Rådgivning mulighed 
for at blive tilbudt gratis konsultationer hos en psy-
kolog eller fysisk traumebehandling.

RED Rådgivning har et netværk af psykologer 
og fysiske traumebehandlere i hele Danmark, der 
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har erfaring med ofre for æresrelaterede konflikter. 
I 2020 fik 178 unge psykologbehandling og 37 unge 
fik traumebehandling. Antallet af psykolog og fy-
siske traumebehandlinger er lavere end forventet, 
hvilket hænger sammen med, at der har været færre 
henvendelser fra personer berørt af æresrelaterede 
konflikter, samt at tilbuddet om fysisk traumebe-
handling har været omfattet af samfundslukninger-
ne, hvorfor fysisk fremmøde ikke har været muligt.

”Jeg er utrolig taknemmelig over al den 
hjælp jeg har fået. Henvisningen til psy-
kolog var lige det der manglede for at få 
mig på rette vej igen. Jeg føler ikke alle 
de ting, som var der før i tiden så meget 
mere, og livet går fremad. Jeg har fundet 
min praktikplads allerede nu og skal starte 
i start 2021 som ejendomsmægler.”

- Ung mand i forløb i RED Rådgivning

Konfliktmægling
Hvis de unge selv ønsker at indgå i et mæglingsfor-
løb med familien, er dette ligeledes muligt gennem 
RED Rådgivning. Formålet med mæglingsforløb er 
at skabe dialog mellem den unge og familien. Den 
unge er aldrig selv tilstede under konfliktmæglingen 
indledningsvist. Det er vores rådgivere, der er uddan-
net i konfliktmægling som på vegne af den unge 
bringer budskaberne videre til familien. Det er lige-
som sidste år et udviklingsområde i RED Rådgivning, 
da corona-nedlukningen ligeledes har begrænset 
muligheden for mæglingsforløb. I 2020 har der i alt 
været tre mæglingsforløb. 

Rådgivning til forældre og voksne
RED Rådgivning vejleder også voksne over 30 år, 
som oplever æresrelaterede konflikter og negativ 
social kontrol. Der var i 2020 76 voksne, som kon-
taktede RED Rådgivning for hjælp og sparring vedr. 
æresrelaterede konflikter. 
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Der har i 2020 været 37 forældre, som har hen-
vendt sig til RED Rådgivning. Det er væsentligt at 
skelne denne gruppe af ’Forældre’ med ’Forældre-
rådgivningen’. Forældre i denne sammenhæng, skal 
forstås som forældre, som selv oplever æresrelatere-
de konflikter i deres eget forældreliv. ’Forældreråd-
givningen’ er henvendt forældre, som oplever pro-
blematikker, som gør sig gældende i familier med 
etnisk minoritetsbaggrund. Mere om dette i neden-
stående afsnit.

Forældrerådgivning
Igennem RED Rådgivnings anonyme telefonråd-
givning målrettet forældre med etnisk minoritets-
baggrund kan forældre få støtte og vejledning af 
en professionel rådgiver, som kender til de særlige 
problematikker, som gør sig gældende i familier 
med etnisk minoritetsbaggrund. Det kan eksempel-
vis være situationer, hvor forældre føler ambivalens 
mellem deres egen familie/netværk og det danske 
samfunds forventninger og normer.

Forældrerådgivningen udgør i 2020 cirka 2% af alle 
henvendelser til RED Rådgivning. I 2020 har der været 
21 henvendelser til forældrerådgivningen. Det er næ-
sten en fordobling fra sidste år – der var i alt 12 henven-
delser i 2019. Corona-nedlukningen kan have haft stor 
betydning for mange familiers hverdagsliv, da både 
forældre og børn har været hjemsendt fra arbejde og/
eller skole. Dette kan have genereret flere familiekon-
flikter i hjemmet, hvorfor flere forældre kan have haft 
brug for vejledning og støtte hos vores rådgivere. 

RED Rådgivning har foldere og plakater om for-
ældrerådgivningen, som findes på seks forskellige 

sprog henholdsvis: urdu, dari, arabisk, tyrkisk, soma-
li og dansk. De forskellige materialer kan rekvireres 
gennem vores hjemmeside; red-center.dk

Rådgivning til fagfolk 
Fagpersoner i hele landet kan få rådgivning og spar-
ring omkring enkeltsager omhandlende æresrelate-
rede konflikter. RED Rådgivning yder specialiseret 
konkret rådgivning, screening og risikovurderinger 
med henblik på at kunne anvise handlemuligheder 
enten i kommunalt regi eller hos andre relevante ak-
tører på området. 

Der har i alt været 391 henvendelser fra fagfolk 
i 2020. Fagfolksrådgivningen udgør således 31% af 
alle henvendelser til RED Rådgivning. Det har blandt 
andet været fagfolk fra krisecentre, kommuner, po-
liti, skoler, opholdssteder eller arbejdsgivere der har 
kontaktet os.  

Oplæg og outreach
RED Rådgivning tilbyder gratis standardoplæg, 
der omhandler vores arbejde med æresrelatere-
de konflikter og negativ social kontrol. Vi kan også 
levere tilrettelagte temadage, kurser og oplæg, 
hvor vi fordyber os yderligere i arbejdet med ære 
og æresbegreber i etniske minoritetsmiljøer. Til-
buddene retter sig mod forskellige faggrupper 
som sagsbehandlere, lærere, studievejledere, læ-
ger, sundhedsmedarbejdere, politi m.fl., men også 
oplæg, som er rettet mod vores primære målgrup-
pe. Der blev i 2020 afholdt i alt 18 oplæg, hvoraf 
størstedelen var virtuelle. 
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Coronas betydning for RED Centers målgruppe 
Nedlukningen af samfundet har haft afgørende be-
tydning for voldsudsatte i Danmark. Lev Uden Vold 
(LUV), Danmarks nationale enhed, der arbejder for 
at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, der op-
lever vold i nære relationer, har i 2020 set en stig-
ning i antal henvendelser vedr. vold. Ligesom politiet 
har modtaget flere anmeldelser vedr. husspektakler 
i 2020, har der ligeledes været i en stigning i hen-
vendelser til Lev Uden Volds nationale hotline under 
nedlukningen. Ifølge Lev Uden Vold erfarer flere or-
ganisationer, at der i nogle familier hvor der allerede 
før nedlukningen var vold, er sket en eskalering af 
voldens karakter og hyppighed. Ligesom voldsud-
øvelse er opstået i familier, hvor der ikke før var vold 
(LUV 2021). 

Danner, dansk kvindekrisecenter erfarer, at den 
fysiske vold under nedlukningen for nogle kvinder var 
blevet mindre, samtidig med at kontrollen i stedet 
har været steget drastisk. Danner erfarede ligeledes 
at kvinderne oplevede den kontrol, som de gennem 
årevis havde oplevet som et fængsel blev legitim 
fra samfundet side grundet nedlukningen (Danner 
2021). 

Nedlukningen har således haft store konsekven-
ser for landets krisecentre pladser, som har oplevet 
særlig stor efterspørgsel efter pladser og derfor også 
har måttet afvise mange kvinder grundet plads-
mangel. 

Nedlukningens betydning for RED Center 
Det er i denne forbindelse interessant, at RED Center 
i 2020 har set en nedgang af henvendelser til både 
Safehouse og Rådgivningen. I 2020 så vi eksempel-
vis i RED Rådgivning et fald i antallet af henvendel-
ser på 11% sammenlignet med 2019. Nedlukningen 
har således haft en anden betydning for personer 
i æresrelaterede konflikter sammenlignet med den 
generelle stigning af henvendelser, som danske kri-
secentre i 2020 har erfaret.

Hvis vi kigger nærmere på den første nedlukning 
fra d. 11.3.2020 til d. 30.04.2020 har der sammen-
lignet med året forinden været et fald i antallet af 
henvendelser til både RED Rådgivning og RED Safe-
house. RED Safehouse modtog i denne periode kun 
20 henvendelser, sammenlignet med 2019, hvor der 
var 46 henvendelser i samme periode. 

I RED Rådgivning er det særligt april måned skil-
ler sig ud, hvor antallet af henvendelser i 2019 var 
150 var det i 2020 98. Det er et fald på 35%. 

Efter genåbningen steg antallet af beboere og 
henvendelser betydeligt.

Under anden nedlukning fra d. 16.12.2020 og året 
ud gør det samme mønster sig gældende. Her ses 
det, at antallet af henvendelser til RED Rådgivning 
i december måned i 2019 lå på 129 og i december 
2020 på 93 henvendelser. Det er et fald på 28%. 

RED Safehouse modtog i perioden 16. december 
2020 til 31. december 2020 tre henvendelser. I 2019 

var der i samme periode tre gange så mange hen-
vendelser.

Den negative sociale kontrol, som er gennemgå-
ende for RED Centers målgruppe, blev under nedluk-
ningen indirekte understøtter af samfundet gennem 
restriktionerne. Ved eksempelvis hjemsendelsen af 
elever og studerende fra landets skoler, gymnasier, vi-
deregående uddannelser mv., havde de unge ikke en 
legitim grund til at forlade hjemmet, hvilket har med-
ført, at det privatliv, som de unge tidligere har haft ved 
eksempelvis at gå i skole, på arbejde eller være sam-
men med vennerne, blev taget fra dem. Det er RED 
Centers erfaring at personer berørt af æresrelaterede 
konflikter og negativ social kontrol ofte benytter sig af 
aktiviteter uden for hjemmet til at rette henvendelse 
til RED Center. I kraft af at skoler, uddannelsesinsti-
tutioner, store dele af detailhandelen, restaurations-
branchen og fritidsaktiviteter har været lukket, har 
målgruppen dermed ikke haft frirum i dagligdagen til 
at række ud efter hjælp. Lev Uden Vold understreger 
ligeledes voldsudsattes begrænsede mulighed for at 
søge hjælp under nedlukningen. De erfarer også, at 
nedlukningen har gjort det sværere for voldsudsatte 
at række ud efter hjælp, da de ikke på samme måde 
som tidligere har haft samme muligheder for at forla-
de hjemmet (LUV 2021). Samtidig er det også centralt, 
at nedlukningen har medført at unge udsat for æres-
relaterede konflikter i højere grad har tilbragt mere tid 
derhjemme, og derfor tilbragt mere tid sammen med 
deres voldsudøver(e).

At unge i æresrelaterede konflikter i lavere grad 
har haft et frirum i dagligdagen til at række ud efter 
hjælp understøttes af, at antallet af henvendelser 
fra unge, voksne og forældre samlet faldt cirka 14% 
under den første nedlukning af samfundet, hvis man 
sammenligner med samme periode året før. Sam-
tidig erfarer RED Center, at henvendelser fra unge, 
voksne og forældre til hotlinen i tidsrummet kl.15-
09 er steget med 55% i første nedlukningsperiode i 
2020 sammenlignet med samme periode for 2019. 
Denne udvikling viser, at unge under nedlukningen i 
højere grad har haft mulighed for at kontakte RED 
Rådgivnings hotline i ydertimerne (aften- og nat), da 
de netop i dette tidsrum har kunnet tage kontakt.

Der er i nedlukningsperioden ligeledes sket en stig-
ning i antallet af henvendelser til den elektroniske 
brevkasse, hvortil de havde lettere adgang. Endvidere 
ses det, at der var en stigning i antallet af henvendelser 
i juni måned. Antallet af henvendelser var 140 for juni 
2019, og 176 henvendelser for juni 2020. Det er en stig-
ning på 26%. Denne stigning kan indikere, at der har 
været et forhøjet behov for rådgivning, når de unge 
igen har haft mulighed for at komme mere ud.
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VISO-LEVERANDØR 
PÅ BØRN, UNGE OG 
VOKSENOMRÅDET I 
ÆRESRELATEREDE 
KONFLIKTER OG 
TVÆRKULTURELLE 
PROBLEMSTILLINGER
RED Center er en del af VISO’s landsdækkende le-
verandørnetværk, der udfører specialrådgivning og 
udredning på vegne af VISO.

RED Center tilbyder professionelle og strukture-
rede trussels- og risikovurderinger efter PATRIARK i 
æresrelaterede sager. Formålet med risikovurderin-
gerne er at hjælpe fagpersoner med dels at vurdere 
den unges situation og dels at vurdere, hvilke foran-
staltninger der bør tages fremadrettet for at sikre, at 
den unge ikke udsættes for fare.

I 2020 leverede vi specialrådgivning i 29 sager.

I april 2018 blev der indgået en rammekontrakt mel-
lem Den nationale videns- og specialrådgivningsor-
ganisation (VISO) og RED Safehouse, som gjorde 
RED Center til den eneste leverandør på voksenom-
rådet inden for ’Æresrelaterede konflikter’. Aftalen 
gælder fra 1. maj 2019 til og med 30. april 2022. 

I april 2020 indgik RED Center yderligere to nye 
delkontrakter med VISO; ’Delaftale børn og unge 
udsat for negativ social kontrol, herunder æresre-
laterede konflikter’ & ’Delaftale Tværkulturelle pro-
blemstillinger’ Delkontrakterne løber fra 1. august 
2020 til og med 31. juli 2025.

RED Center er således VISO leverandører indenfor 
tre områder hhv. i. børn og unge udsat for negativ 
social kontrol, herunder æresrelaterede konflikter li-
geledes på ii. voksenområdet med æresrelaterede 
konflikter og endelig indenfor iii. børn og unge med 
tværkulturelle problemstillinger. 

Områder hvor RED Center kan inddrages som leve-
randør er i sager vedrørende:

 ❚ Negativ social kontrol
 ❚ Tvangsægteskaber og trusler herom
 ❚ Vold og trusler om vold
 ❚ Genopdragelsesrejser
 ❚ Seksualitet, herunder ”mødoms” problematik
 ❚ Kvindelig kønslemlæstelse (FGM)
 ❚ LGBTQ+ 
 ❚ Risikovurderinger
 ❚ Tværkulturelle problemstillinger

VISO rådgiver i de mest specialiserede sager på 
socialområdet og specialundervisningsområdet. 
Formålet med VISO er at bistå kommuner, borgere 
og kommunale, regionale og private tilbud med 
vejledende rådgivning og udredning i de mest 
specialiserede og komplicerede sager på det sociale 
område og specialundervisningsområdet. VISO yder 
rådgivning til fagfolk og borgere. 

Karakter af ydelser

I VISO-sager kontakter vi henvender indenfor 24 
timer. Der indledes med afklarende samtale, kort-
lægning af problemstillinger og der udarbejdes en 
beredskabsplan.

Langt de fleste henvendelser omhandler kommu-
nernes behov for at få lavet en risikovurdering i ak-
tuelle sager med henblik på at kunne tilrettelægge 
den fremadrettede socialfaglige indsats. 

VISO-opgaver løses på skift af personale fra 
RED Centers tre afdelinger, som har de særlige 
faglige kompetencer og kvalifikationer der forud-
sættes, og som sikrer en hurtig og fleksibel sags-
gang i hele landet. 
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INDSATSOMRÅDER 2020

Intern faglig opkvalificering
Som et led i udførelsen af den overordnede strategi 
for RED Center i 2020 for henholdsvis at styrke en 
fælles kultur og tydelighed i opgaveløsningen såvel 
som at øge og systematisere organisationens erfa-
rings, data- og vidensgrundlag har der været aktivi-
teter til at understøtte dette. 

Der har været afholdt faglige seminarer for hen-
holdsvis pædagog- og rådgivergruppen, Forandrings-
kompasset er introduceret på RED Safehouse, der er 
udarbejdet en intern metodehåndbog for RED Safe-
house, der har været fokus på faglig udvikling og faglig 
fordybelse i overensstemmelse med den overordnede 
strategi. Disse beskrives i det følgende.

Både rådgiver- og pædagoggruppen på RED Sa-
fehouse har hver især deltaget i to dages fagligt se-
minar omhandlende de socialfaglige indsatser, som 
danner grundlag for arbejdet på RED Safehouse. Le-
dergruppen deltog ved begge disse faglige seminarer. 

For pædagoggruppen var formålet at få gen-
nemgået og vitaliseret praksis på de to RED Safe-
houses på tværs som et led i at styrke den fælles 
faglige kultur og tydelighed i opgaveløsningen. 

Ligeledes var fokus i det faglige seminar for rådgi-
vergruppen at få arbejdet med at versionere Foran-
dringskompasset til RED Safehouse målgruppe for at 
kunne måle progression blandt beboerne. Desuden 
kan Forandringskompasset indgå som et under-
støttende hjælperedskab til at understøtte og styrke 
dialog mellem beboerne og det tværfaglige team. 
Forandringskompasset anskueliggør og visualiserer 
eventuelle forskelle mellem beboerens og rådgiverens 
forståelse af beboernes trivsel og/eller udfordringer. 

Udover deltagelse fra hele ledergruppen deltog 
konsulentfirmaet Analyse og Tal i én af rådgivernes 
dage, hvor værktøjet Forandringskompasset blev in-
troduceret af Lion Rokx og tilpasset til netop RED 
Safehouses målgruppe. 

Indledning af vidensprojektet
Som en indledende del af Vidensprojektet blev RED 
Safehouse skildret i en kortlægning af praksis med 
dertilhørende metoder og tilgange i RED Safehouse 
regi. Formålet var at få udarbejdet en intern hånd-
bog, der til dels giver et overblik over det meget bre-
de og sammensatte arbejdsfelt, som praksis i RED 
Safehouse består af. Håndbogen er dermed tænkt 
som et internt arbejdsdokument, der beskriver det 
socialfaglige arbejde, som danner grundlag for og 

tilbyder redskaber til at udvikle det daglige arbej-
de og sikre og fastholde den faglige kvalitet til gavn 
for målgruppen. Håndbogen bygger ligeledes på 
relevant faglitteratur fra feltet, relevante teorier om 
praksis og socialt arbejde foruden relevante forsk-
ningsundersøgelser i et opkvalificerende perspektiv 
og for at sikre en kvalitetssikring af praksis. 

I 2020 indledte RED Safehouse og konsulenthu-
set Realize et samarbejde om udviklingen af en vi-
dens- og datainformeret praksis, der skal sikre både 
læring og en forbedret refleksiv praksis. 

Voldsformer
Et yderligere indsatsområde i den overordnede stra-
tegi for 2020 var at få karakteriseret, hvilke former 
for vold/kontrol/krænkelser/overgreb målgruppen 
har været udsat for. Disse beskrives nedenfor.

I det følgende beskrives de forskellige voldsfor-
mer, der optræder i det RED Center omtaler som 
æresrelateret vold såvel som andre voldsformer, som 
vi ser i arbejdet med æresrelaterede konflikter og 
negativ social kontrol. 

Det er afgørende at have blik for, at de unge som 
henvender sig til RED Center ofte oplever vold som 
tabuiseret, privat og skamfuldt, hvorfor det er en ud-
fordrende proces at arbejde med de unge omkring 
dette. Det er et generelt vilkår for mennesker, der 
udsættes for sådanne krænkelser, omsorgssvigt og 
overgreb. Samtidig kan processen være karakterise-
ret af loyalitetsbarrierer overfor familien, hvor vores 
målgrupper oplever, at de er illoyale overfor deres 
etniske miljø (Skytte 2016). For nogle er vold dog et 
opvækstvilkår, de er helt åbne omkring. Vold i dets 
forskellige former og ofte flere voldsformer ad gan-
gen, har desværre for nogle været en del af de unges 
dagligdag i en længere årrække.

Ligestilling mellem kønnene
RED Center mod æresrelaterede konflikter anser 
vold mod kvinder som et grundlæggende globalt 
ligestillingsproblem. Ligestilling mellem kønnene er 
et af FN’s 17 verdensmål, som indgår i udviklings-
dagsordenen for bæredygtig udvikling frem til 2030. 
Målet er at sikre, at diskrimination mod kvinder og 
piger ophører overalt. Seksuel vold og udnyttelse og 
ulighed er elementer, som netop står i vejen for lige-
stillingen mellem kønnene. Et ophør med alle former 
for diskrimination mod kvinder og piger skal således 
anses som en grundlæggende menneskeret. 
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I RED Center anskues vold som et udtryk for ulig-
hed mellem køn, som er i forlængelse af en patriar-
kalsk grundstruktur. Dog ses det, at mænd også kan 
være ofre for æresrelateret vold. Typiske eksempler 
på henvendelser fra mænd omhandler retten til frit 
at kunne vælge den partner, de ønsker, eller retten 
til at fravælge religion. Endvidere ses det, at hetero-
normative normer fører til, at LGBTQ+ personer er 
særligt udsatte i de miljøer, hvor ære spiller en rolle.

”De har meget lukkede kønsroller – mine 
brødre kunne selv bestemme hvornår de 
kom hjem og hvor de var henne. Hvor min 
søster og jeg skulle stå til regnskab for 
hvad vi gjorde og hvor vi tog hen. De blev 
dog tvunget til at hjælpe til at lave mad, 
men de havde flere rettigheder end min 
søster og jeg.  Det eneste tidspunkt jeg 
kunne flytte ud på var, hvis jeg blev gift 
med en mand. De gav ikke mange mulig-
heder til mig for at flytte.”

- Ung kvinde, RED Safehouse II

Æresrelateret vold
Æresrelateret vold og konflikter adskiller sig blandt 
andet fra andre typer af vold ved at være:

   
 ❚ Planlagt
 ❚ Kollektivt organiseret
 ❚ Til dels accepteret af familien, den udvidede 

familie og netværket

Der er ofte tale om en bred vifte af konflikter og 
problemstillinger, som er knyttet til familiens ære. 
Udøvelsen af denne type vold kan også involvere 
eksempelvis en bror, far, svigermor, andre familie-
medlemmer og bekendte fra oprindelseslandet. 

Æresrelateret vold kan komme til udtryk, når en 
ung eller voksen overtræder gældende traditioner 
og normer for, hvad anses som god og korrekt op-
førsel i den nære familie og/eller i netværket. Det 
kan være forskelligt fra familie til familie, hvad der 
opleves som ærekrænkende adfærd, men overord-
net optræder æresrelateret vold og kontrol i familier 
og samfund, hvor patriarkalske og heteronormative 
normer er dominerende og anses som det eneste 
legitime.

Volden indgår dermed som en afgørende regu-
lerende mekanisme, der har til formål at styre og 
kontrollere menneskers adfærd i overensstemmelse 
med de normer, regler for adfærd og værdier, der 
anses for passende og korrekte, således at familiens 
ære kan opretholdes (Efter Janssen, J. 2019, Hol-
land).

Den æresrelaterede vold er ligeledes karakteriseret 
ved, at der er tre parter:

 ❚ offeret
 ❚ de udførende (bemærk flertalsform)
 ❚ de, der er vidende om volden (publikum)

(Danneskiold-Samsøe, Mørck & Sørensen 2011:31-32)

 ”Hvorfor måtte jeg ikke noget? Så be-
gyndte jeg bare at indse og mærke, at 
den der familiedynamik derhjemme er 
altså ikke normal. Det var der, det gik op 
for mig og så blev jeg så forvirret. Det er 
bare ikke noget liv at leve, mit liv derhjem-
me, med så meget social kontrol. Jeg blev 
jo kontrolleret ned til mindste detalje. Det 
er jo ikke et liv at leve.”

- Ung kvinde, 21 år, RED Safehouse I

”At ens familie ikke har lyst til at lytte til 
én og høre på, hvem jeg er som person, 
og hvad jeg egentlig gerne vil med mit liv. 
Hvad er mit synspunkt på alt det, som de 
vil have jeg skal tro på, hvad er min egen 
mening med livet. Det er vigtigere for dem 
hvad andre tænker, hvad naboen tænker 
og hvad mine fætre tænker end hvordan 
jeg har det og hvad jeg føler.”

- Ung kvinde, RED Safehouse II 

Genopdragelsesrejser
Æresrelateret vold kan også vise sig i form af genop-
dragelsesrejser/dumping. Genopdragelsesrejser er 
ufrivillige udlandsophold, hvor et barn/ung mod sin 
vilje bliver sendt til forældrenes oprindelsesland i en 
længere periode. Årsagerne til genopdragelsesrej-
ser kan være, at forældrene vurderer, at barnet/den 
unge opfører sig i uoverensstemmelse med deres 
overbevisning/normer eller har et kæresteforhold, 
som de ikke billiger og derfor ønsker at pågældende 
skal på social, religiøs eller kulturel genopdragelses-
rejse, for derigennem at statuere kontrol og opret-
holde familiens ære. 

Zeinab Mosawi er én af de unge, som har ople-
vet at blive sendt på genopdragelsesrejse. Du kan 
se hendes video på vores hjemmeside red-center.dk. 

I det følgende beskrives forskellige voldsformer, 
som vi ser, udspiller sig i æresrelaterede konflikter og 
negativ social kontrol. 

Fysisk vold 
Fysisk vold er ofte kendetegnet ved slag, spark, skub, 
angreb med genstande/ kniv og evt. andre våben 
og kvælningsforsøg, som påfører fysisk smerte og 
skade på den udsatte. Den fysiske vold kan også 
være, at offeret bliver holdt isoleret, fastholdt, spær-
ret inde, forhindret i at spise eller sove. Alle køn kan 
udsættes for fysisk vold. Tal fra Statens Institut for 
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Folkesundhed skønner, at 38.000 kvinder og 19.000 
mænd årligt udsættes for fysisk partnervold (Lev 
uden vold 2018).

Erfaringerne fra RED Center viser, at rigtig man-
ge af de unge og voksne, som henvender sig for 
at få rådgivning/ophold har været udsat for fysisk 
vold, eller er opvokset i et hjem, hvor fysisk vold 
har været en del af dagligdagen, f.eks. at der har 
været vold imellem forældrene eller vold målrettet 
andre søskende.

Psykisk vold
Psykisk vold er alle de måder hvorpå en person kan 
skade, skræmme, krænke, styre, intimidere og domi-
nere andre ved hjælp af en bagvedliggende magt 
eller trussel, som ikke manifesterer sig fysisk.

Psykisk vold kan for blandt andet bestå af:
 ❚ Direkte trusler
 ❚ Nedvurderende og ydmygende adfærd 
 ❚ Kontrol og isolation.

 (Socialstyrelsen 2018)

Det kan også være at skabe splid mellem den, der 
bliver udsat for vold og personens familie og/el-
ler venner. Psykisk vold kan også komme til udtryk, 
når en partner, et familiemedlem eller hele famili-
en er voldsomt dominerende eller kontrollerende. I 
nogle æresrelaterede konflikter er den psykiske vold 
udøvet af hele det lokale netværk med etnisk mi-

noritetsbaggrund omkring den unge og kommer til 
udtryk som negativ social kontrol. 

Drenge kan være opdraget til at kontrollere og 
blive kontrolleret, og indgå i en dobbeltrolle, hvor de 
både er offer og udøver af negativ social kontrol, og 
piger kan ligeledes indgå i en sådan dobbeltrolle, 
hvor nogle for egen frihed, kan medvirke til streng 
regulering af søskendes forhandlinger om frihed. 

De fleste mænd og kvinder, der søger hjælp på et 
krisecenter har været udsat for psykisk vold. Ofte har 
de levet med volden i mange år uden at få den rette 
hjælp. Dette skyldes blandt andet, at den psykiske 
vold har udviklet sig over flere år og kan være svær 
at få øje på. En undersøgelse fra VIVE fra 2018 viser, 
at 2,5% af den danske befolkning mellem 16-64 år 
har været udsat for psykisk partnervold inden for det 
sidste år (VIVE 2018). 

Mange af de unge vi møder i RED Center fortæl-
ler om konstant overvågning af deres telefon, com-
putere, SoMe profiler, i skolen, og at de i hjemmet 
har oplevet at døren til deres værelse er taget af m.v. 
Endvidere fortæller nogle af de unge også, at deres 
familier kan finde på at straffe dem ved at eksklude-
re dem fra familiefællesskabet i hjemmet. Dette er 
en form for psykisk vold, som ofte overses. De unge 
beskriver, hvordan forældre og/eller søskende ikke 
taler til dem i uger eller måneder, og at de bliver 
ignoreret, hvis de f. eks viser sig i stuen eller i køkke-
net. At opholde sig i et hjem, hvor ens familiemed-
lemmer opfører sig som om man ikke eksisterer er 
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meget psykisk belastende. Den sociale isolation og 
eksklusion fra familien og det øvrige miljø svarer til at 
være ‘socialt død’.

Psykisk vold giver en konstant årvågenhed og 
orientering mod det uforudsigelige miljø, hvorfor 
det kan sidestilles med terror. Terror er karakterise-
ret ved, at leve med og i frygt og være i konstant 
alarmberedskab. Krop og sind er på overarbejde 
med konstante forestillinger om, hvad der kommer 
til at ske, men uden at vide det og eller at have ind-
flydelse eller kontrol over det.

Stalking 
Stalking er en form for psykisk vold, som består af 
uønsket og gentagen overvågning, forfølgelse og 
chikane. Varigheden kan variere alt fra nogle uger 
op til flere år. For at uønsket kontakt er stalking, skal 
der være tale om, at henvendelserne bliver ved, og 
der tegner sig et systematisk mønster. Henvendel-
sernes indhold kan være alt fra kærlighedserklærin-
ger til trusler om vold (Socialstyrelsen 2018)

I RED Center regi optræder stalking ofte i forbin-
delse med andre former for negativ social kontrol. 
Stalkingen praktiseres af familie og det udvidede 
netværk, nationalt såvel som transnationalt. 

Ved konkret stalking kontakter RED Center Dansk 
Stalking Center, som har specialiseret rådgivning 
og psykologbistand og samarbejde med relevante 
myndigheder.

Digital vold
Digital vold er en form for psykisk vold, som udeluk-
kende foregår online. Digital vold indebærer blandt 

andet, at den voldsudsatte kan modtage trusler på 
digitale medier, kan få delt nøgenbilleder mod sin 
vilje eller blive hacket, overvåget og kontrolleret på 
sine digitale platforme (Dansk Kvindesamfund, Lev 
uden vold 2018). 

FN advarede i 2015 om, at digital vold mod kvin-
der var blevet et globalt problem med alvorlige kon-
sekvenser for samfund og økonomier i hele verden. 
FN’s udsagn og internationale analyser viser, at 73% 
af kvinder og piger på et tidspunkt har oplevet en 
eller anden form for online vold. For kvinder var risiko-
en for at blive udsat for digital vold 27 gange højere 
end for mænd og dem, som chikanerede online var 
i 61% af tilfældene mænd (POV International 2015). 

Der har i de seneste par år været ekstra fokus 
rettet mod den særlige form for kriminalitet begået 
på internettet. Forbrydelserne benævnes ”sextorti-
on”, hvor en gerningsmand er eller foregiver at være 
i besiddelse af intimt materiale af en anden person, 
hvilket efterfølgende bliver brugt til afpresning. Det 
kan være afpresning, hvor målet er penge, yderlige-
re fotos eller videoer. Offeret kan eksempelvis blive 
tvunget til at udføre grænseoverskridende seksuelle 
scener eller overgreb på sig selv på video.

I 2017 spurgte Red Barnet unge mellem 13-17 
årige ind til sextortion. Her svarede fem procent af 
unge, at nogen inden for det seneste år havde brugt 
seksuelle billeder af dem til at true eller afpresse 
dem. Antallet af anmeldelser af og tiltaler for sextor-
tion vokser samtidig på landsplan. I 2019 blev der 
indberettet 333 anmeldelser om sextortion. I 2020 
var antallet 493. 

Selvom sextortion foregår bag en skærm, kan for-
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brydelserne påføre offeret de samme psykologiske 
mén og følger, som hvis man havde været udsat for 
fysisk overgreb (Berlingske 2021). 

Erfaringer fra RED Center viser, at det som sær-
ligt presser unge og voksne berørt af æresrelatere-
de problematikker er, at de ikke har mulighed for at 
dele det med nogen i deres familier eller netværk, 
når de udsættes for digital vold og billeddeling. Ofte 
er dem der fx. modtager intime billeder klar over pi-
gernes/kvindernes udsatte situation i et hjem/miljø, 
hvor ære spiller en rolle, og de bruger truslen om at 
blive afsløret til at presse pigerne/kvinderne til at 
dele flere intime videoer og billeder af sig selv. Det 
betyder, at nogle af pigerne/kvinderne ender i en 
ond spiral, hvor det der egentlig startede som en 
korrespondance med en anden person kan føre til, 
at de i sidste ende presses til at sende eksplicitte bil-
leder og videoer, fordi de frygter for, hvad der vil ske, 
hvis familien får tilsendt materialet, som er det der 
trues med. I de værste tilfælde ses det også, at den 
digitale vold ender med deciderede seksuelle over-
greb, fordi truslen om at få delt billeder hele tiden 
hænger over pigens/kvindens hoved, hvilket gør at 
hun føler sig tvunget til at indlede et seksuelt forhold 
med “krænkeren”. 

Seksuel vold
Seksuel vold er seksuelle handlinger, som den udsat-
te direkte eller indirekte tvinges til at udføre.

Det kan fx. være forsøg på voldtægt, seksuel be-
føling eller at få overtrådt sine seksuelle grænser 
mentalt såvel som fysisk. Ligesom de øvrige volds-
former kan denne form for vold være meget kræn-
kende og bruges til at opnå kontrol over et andet 
menneske (Lev uden vold 2018). 

RED Center anser seksuel vold som en krænkel-
se af de unges intime medborgerskab. Overordnet 
henviser intimt medborgerskab til at have, eller ikke 
at have kontrol over sin krop, sine følelser og relatio-
ner, hvilket netop krænkes ved seksuel vold. 

Den 17. december 2020, vedtog Folketinget en 
ny samtykkelovgivning, som også har stor betydning 
for unge i æresrelaterede konflikter. Den nye sam-
tykkelovgivning gør det fra 1. januar 2021 strafbart 
at have samleje med en person, der ikke samtykker. 
Tidligere var der ikke i lovens forstand tale om en 
voldtægt, hvis man sagde nej til sex. Det blev først 
karakteriseret som voldtægt, hvis gerningsmanden 
anvendte eller truede med vold eller hvis offeret var 
ude i stand til at modsætte sig voldtægten (Justits-
ministeriet 2020). Den nye samtykkelovgivning be-
tyder således, at samfundets opfattelse af, hvad der 
er en voldtægt er ændret. 

I forhold til målgruppen i RED Center ses det, at 
særligt pigerne/kvinderne har meget lidt selvbe-
stemmelse over deres egen krop. Det betyder for 
nogen, at de fx. ikke har ret til at sige nej til sex, hvis 
deres ægtefælle eller partner kræver det. Flere op-
lever dermed at blive udsat for gentagne seksuelle 

overgreb gennem mange år, ganske enkelt fordi de 
ikke kan sige fra. Derudover viser erfaringerne også, 
at sex generelt opfattes som noget, der primært er 
beregnet til at skabe tilfredsstillelse for manden, og 
derfor oplever kvinderne ikke sex som noget, de har 
ret til at få nydelse ud af. Det seksuelle rum kan der-
med være et sted, hvor kvinden skal præstere i for-
hold til mandens forventninger. Det betyder, at en 
del kvinder oplever at få overskredet egne grænser 
i forsøget på at leve op til mandens seksuelle behov 
og krav.

Den nye samtykkelovgivning er således afgøren-
de for, at pigerne/kvinderne bliver opmærksomme 
på, at det er strafbart for deres ægtefælle/partner 
at have samleje uden deres samtykke. Loven bety-
der, at de i samfundets øjne har ret til at sige nej til 
sex. De har ret til at bestemme over egen krop. 

”Hvorfor er det, at vi alle sammen – ikke 
kun mig, men os alle sammen – vi er piger. 
Vi er blevet født ind i en familie. Vi har ikke 
engang valgt vores familie. Vi er blevet 
født som piger og bare det køn, at man 
er blevet født som en pige, eller en kvinde 
skal begrænse sig… Der er så mange ting. 
Du skal behandles anderledes pga. dit 
køn. Altså hvorfor? Det er jo så urimeligt.”

- Ung kvinde, 21 år, RED Safehouse I

JOMFRUIDEAL som en del af seksuel vold
Et eksempel på kvinders manglende ret til selvbe-
stemmelse over egen krop kommer til udtryk i det 
såkaldte jomfruideal. Jomfruidealet er nært knyttet 
til de normative forventninger, der er til hhv. mænd 
og kvinder - og særligt sidstnævntes ærbarhed som 
det ideelle. 

Erfaringerne fra RED Center viser, at det kan være 
meget psykisk belastende for en kvinde, hvis hun har 
sex inden indgåelse af et ægteskab og i værste til-
fælde kan det føre til vold og æresdrab, hvis hun ikke 
opretholder normen om “renhed”, der er forbundet 
med illusionen om en ubrudt kønskrans. Det bety-
der, at en del kvinder ser det som den eneste løsning 
på deres problemer at få en hymen(re)konstruktion. 
Dette i sig selv kan også opleves som et kropsligt 
overgreb, da det er noget kvinden i mange tilfælde, 
føler sig tvunget til at få udført. Samtidig kan disse 
hymen (re)konstruktioner, der foretages være farlige 
og smertefulde for de kvinder, der får dem udført. 
Siden september 2019 har hymenrekonstruktion har 
været ulovligt i Danmark jf. autorisationsloven §72.

FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM)  
som del af seksuel vold
Endnu et eksempel på kvinders manglende ligestil-
ling, når det kommer til sex og intimitet kommer til 
udtryk i de miljøer, hvor der foretages FGM (Female 
Genital Mutilation). FGM er en samlet betegnelse for 
en række indgreb på raske kvinders kønsdele, som 
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foretages for at opretholde familiens ære ved at sty-
re og kontrollere kvindens seksualitet.

Den kvindelige omskæring kan have store fysi-
ske og psykiske konsekvenser. Eksempelvis er det 
ikke ualmindeligt, at kvinder som har været udsat 
for omskæring oplever blødningsbesvær, smerter, 
problemer ved sex og andre fysiske eftervirkninger. 
Udføres omskæringen ikke under ordentlige forhold, 
kan det i værste tilfælde have fatale følger for kvin-
dens helbred. De psykiske konsekvenser kan være 
traumer og andre gener i form af uro, angst og dår-
lig selvværdsfølelse. 

Omskæring af piger/kvinder er omfattet af straf-
felovens § 245, stk. 2. Det betyder, at den som tilføjer 
en anden person skade på legeme eller helbred kan 
få op til 6 års fængsel. Omskæring er et indgreb af 
en sådan karakter, at et samtykke fra den kvinde 
eller pige, som indgrebet vedrører − eller fra en piges 
forældre − ikke kan forventes at medføre straffrihed.

I Danmark er der meget lidt forskning omkring 
FGM, og dermed mangler der viden om, hvor ud-
bredt dette fænomen er. Der er kun ganske få hen-
vendelser omkring FGM i RED Rådgivning, men 
dette er ikke nødvendigvis et udtryk for, at det ikke 
forekommer. FGM er meget tabubelagt og kvinder-
ne har ofte aldrig haft mulighed for at snakke om 
det, og derfor er det ikke nødvendigvis noget, de 
selv bringer på banen i samtaler med professionelle. 

FN´s befolkningsfond peger imidlertid på, at Co-
vid-19-pandemien vil forsinke de hjælpeprogram-
mer, der har til formål at stoppe kvindelig omskæ-
ring, hvilket vil resultere i to millioner flere sager om 
omskæring i de næste ti år (UNFPA 2020). 

Vold pga. seksuel  
orientering/kønsidentitet 
Idealet om at være dydig, ærbar og korrekt i sin 
adfærd som kvinde og være maskulin, handlekraf-
tig og dominant som mand kan blive udfordret, når 
man bryder med den heteroseksuelle- eller binære 
kønsnorm. Det er en norm der eksempelvis brydes, 
når man ikke reproducerer sig ud fra en opfattelse 
af, at det naturlige er at indgå et ægteskab mellem 
mand og kvinde og få børn, have kærlighedsrela-
tioner der er heteronormative eller leve og have et 
kønsudtryk som det køn, man er blevet tildelt ved 
fødslen. Homofobi er udbredt i miljøer, hvor ære spil-
ler en rolle. At leve som LGBTQ+-person udfordrer 
grundlæggende de heteronormative værdier i dis-
se miljøer, og sanktioneres hårdt, hvis det opdages. 
Sanktionerne kan bestå af fysisk vold og/eller gen-
opdragende vold og kan ende drab. 

Materiel vold
Materiel vold er vold rettet mod en persons private 
ejendele. Materiel vold kan eksempelvis være, hvis 
ens partner eller familie i forbindelse med et skæn-
deri smadrer ting, der har stor betydning og værdi 
for én (Lev uden vold 2018). Ligeledes kan det være, 

at de materielle rammer omkring pågældende 
ødelægges - en dør ind til pågældendes værelse 
smadres, hvilket medfører konstant overvågning el-
ler, at vinduer boltes til mv.

Erfaringer fra RED Center viser også, at materiel 
vold er en strategi, der benyttes for at styre og kon-
trollere adfærden hos den voldsudsatte. Eksempelvis 
har flere piger/kvinder fortalt, at de har oplevet at få 
deres tøj ødelagt, smidt ud eller brændt, hvis tøjet 
ikke har levet op til krav om korrekt tildækning. Der er 
historier om unge, der har fået smadret computere, 
telefoner og tablets, hvis det er blevet opdaget, at 
man har konti på sociale medier. 

Økonomisk vold / Økonomisk kontrol
Økonomisk vold er en form for vold, hvor personer 
bliver frataget retten til at styre deres egen økonomi 
(Lev uden Vold 2018).

Økonomisk vold kan foregå på flere måder, så-
som at blive nægtet adgang til ens bankkonto, at 
blive frataget sin løn, at blive tvunget til gældsættel-
se og/eller at skulle afholde udgifter for andre i fami-
lien/den udvidede familie. Desuden viser erfaringer 
fra RED Center at en del, særligt kvinder, oplever at 
blive udnyttet økonomisk af familien eller af netvær-
ket. Der er eksempler på kvinder der sidder med en 
stor gæld, fordi familien f. eks har optaget kviklån i 
deres navn, købt en bil mv.
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ØVRIGE AKTIVITETER
2020 har været præget af, at mange aktiviteter er blevet 
udsat, aflyst eller har overgået til virtuelle platforme. Vi 
vil i det følgende nævne udvalgte aktiviteter, der blev 
gennemført igennem 2020.

Forældrekampagne
En oplysende begivenhed er RED Centers årlige 
kampagne. I april 2020 lancerede vi vores foræld-
rekampagne med Ahmad Mahmoud, der deler sine 
råd og erfaringer i forhold til at være forældre til 
børn, der vokser op i et land med anderledes normer 
og værdier end der, hvor man selv kommer fra. 

I den forbindelse lancerede vi d. 6. januar 2020 
en ny forældre-hjemmeside, mellemkulturer.dk, som 
tilbyder gratis og anonym rådgivning til forældre, 
der oplever udfordringer med at opdrage børn mel-
lem kulturer. På hjemmesiden er der mulighed for at 
få telefonrådgivning, personlig rådgivning og fami-
liesamtaler. Man kan også skrive til os i vores anony-
me brevkasse. 

Internationalt netværk 
RED Center er repræsenteret i ekspertpanelet i In-
ternational Organization for Migrations (IOM) pro-
jekt Equal City bestående af Belgien, Luxembourg 
og Italien og fire partnerbyer/organisationer i Bru-
xelles, Luxembourg, Rom og Göteborg. Projektets 
formål er at styrke urbane tjenester i at identifice-
re, forebygge og håndtere seksuel- og kønsbaseret 
vold inden for etniske minoritetssamfund. Partnerne 
sammensatte fire målgrupper: kvinder (vold i hjem-

met), LGBTQ+ (sikre rum), forældre / børn (ærebase-
ret vold og interkulturel dialog) og uledsagede flygt-
ningebørn (mindfulness- baseret træning). Målet var 
at få målgrupperne gennemgået af eksperter og til 
sidst udbrede og dele den viden med interesserede 
EU-byer.

Besøg af politikere
RED I har i år haft besøg af Pia Olsen Dyhr og Halime 
Oguz fra SF og af Fatma Øktem ligestillingsordfører 
fra Venstre.

RED har desuden deltaget i et virtuelt møde med 
Halime Oguz om lovgivningsmæssige tiltag for at 
stoppe hetz mod kvinder, der står frem med historier 
om æresrelaterede vold eller social kontrol sammen 
med andre relevante aktører indenfor dette felt.

Møde med Ressourceteam Heder fra Malmø
Som led i vores erfaringsudveksling afholder RED 
Center halvårlige møder med Ressourceteam Heder 
i Malmö. Her blev der udvekslet tendenser og erfa-
ringer med henblik på at styrke interskandinavisk 
samarbejde.

Lærende eksempel Nordisk Råd
I slutningen af 2020 
bliver RED Rådgivning 
udvalgt som lærende 
eksempel inden for det 
æresrelaterede område 
i Norden af Nordisk Mi-
nisterråd. 

Samarbejdsaftale med advokatfirmaet  
Grotkjær Elvstrøm og jurist Silvana Mouazan
RED Center mod æresrelaterede konflikter har i de-
cember 2020 indgået en aftale med advokatfirma-
et Grotkjær Elvstrøm og Barnets Jurist ved jurist Sil-
vana Mouazan, der kan tilbyde RED Center juridisk 
bistand indenfor emnerne:

 ❚ Udlændingeret
 ❚ Socialret
 ❚ Familieret
 ❚ Strafferet
 ❚ Erstatningsret (voldsoffer erstatning)

I RED Center har vi længe efterspurgt kvalificeret 
juridisk bistand til sager, hvor flere forskellige lovgiv-
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ninger er i spil samtidig, og hvor der er brug for spe-
cialiseret juridisk bistand for at kunne rådgive vores 
målgruppe bedst muligt. Vi er meget glade for det 
nye samarbejde og den form for støtte, som frem-
adrettet kan styrke og opkvalificere vores indsatser 
yderligere.

Intern opkvalificering
Den interne opkvalificering i 2020 har bestået af to 
faglige dage for hhv. rådgiver- og pædagoggrup-
pen på RED Safehouse. Lederne har ligeledes været 
samlet til et to-dages seminar for at drøfte og ud-
vikle ledelsesstrategi, indsatsområder og udviklings-
potentialer i organisationen. 

Netværksmøder
RED Rådgivning havde i medio august møde med 
Danner, hvor Danners rådgivningstilbud ”Sig det til 
nogle” blev drøftet. Det var særligt udveksling af er-
faringer, herunder de udfordringer og problemstil-
linger der kan opstå i arbejdet med mennesker der 
oplever æresrelaterede konflikter og negativ social 
kontrol, som var centrale. RED Rådgivning indgår i 
erfaringsgruppe med Danner og andre krisecenter-
aktører. 

Derudover har RED Center haft to netværksmø-
der med det forebyggende sekretariat på Sydsjæl-
land og Lolland Falster Politi samt i netværksmøde 
Øst med deltagelse af bl.a. Udenrigsministeriet, Et-
nisk konsulentteam i Københavns kommune, Børns 
Vilkår, Vestegnens politikreds, Rigspolitiet, sikker-
hedskonsulenter, Kringlebakken m.fl. 

RED Rådgivning har undervist Børns Vilkårs frivillige 
vidensteam om negativ social kontrol for hhv. det frivil-
lige vidensteam i Hovedstadsområdet samt i Århus og 
ved et efterfølgende fælles webinar. RED Center deler 
gerne ud af vores erfaringer og er glade for at flere og 
flere aktører får blik for problemfeltet vedr. Negativ so-
cial kontrol og æresrelaterede konflikter.

Afdelingsleder i RED Rådgivning, Annelise 
Murakami, var ligeledes i juni opponent i Socius’ we-
binar, hvor fokus var rettet mod velfærdsproblemer, 
perspektiver og potentialer under Corona, herunder 
de sociale konsekvenser, gode som dårlige, nationa-
le som globale, som Corona uundgåeligt har med-
ført. RED Center betonede i særligt grad aspekter 
vedr. køn, ulighed, vold og kontrol. 

Undervisning i og om ægteskab  
og skilsmisse i Danmark
RED Center har deltaget i styregruppen bag udvik-
lingen af undervisningsmaterialet til et kursus om 
ægteskab og skilsmisse i Danmark. Kurset er en del 
af kampagnen RET TIL LIGESTILLING udviklet af Als 
Research og Dansk Flygtningehjælp for Styrelsen for 
International Rekruttering og Integration. RED Cen-
ter har ligeledes stillet undervisere til rådighed til at 
undervise i kurset. Der har blot været afholdt få kur-
ser pga. corona.

Metodeudviklingsprojekt om Familiebehandling 
ved Realize & Københavns Professionshøjskole (KP)
RED Center har i 2020 været indbudt til at følge 
et metodeudviklingsprojekt til en koordineret fa-
miliebehandling til unge/voksne etniske minorite-
ter udsat for æresrelaterede konflikter. Projektet er 
udarbejdet med opdrag fra SIRI og udført af KP og 
Realize i forening. Seks medarbejdere udvalgt på 
tværs af afdelingerne i RED Center har deltaget i 
forløbet.

Arbejdspladsvurdering 
I efteråret 2020 foretog RED Center en arbejds-
pladsvurdering (APV). APV’en fokuserede på RED 
Centers sociale kapital, herunder spørgsmål rettet 
mod samarbejde og tillid – også på tværs af de tre 
enheder RED Safehouse l, RED Safehouse ll og RED 
Rådgivning.

Donationer
RED Safehouse har modtaget to donationer i 2020. 
Fra en frikirke, som en af vores vikarer er medlem af, 
har vi modtaget 2850 kr. Pengene er blevet anvendt 
på RED Safehouse til indkøb af en Playstation. 

En anonym donor, som hørte om RED via en af 
vores traumebehandlere, har doneret 50.000 kr. 
Pengene er blevet anvendt på RED Safehouse og 
blev anvendt til massagestole efter ønske fra bebo-
erne.

Relevant lovgivning i 2020
Der er i løbet af 2020 blevet vedtaget love, som har 
stor betydning for RED Center og vores målgruppe. 

Gratis psykologhjælp til  
kvinder på kvindekrisecentre
Et flertal i Folketinget vedtog en lov, der fra 1. juli 
sikrede alle kvinder, der indskrives på et kvindekrise-
center efter Servicelovens §109, har ret til 10 timers 
gratis psykologhjælp. Formålet med loven er, at 
voldsudsatte kvinder kan få bearbejdet deres ople-
velser som hjælp til at komme videre til et liv uden 
vold. RED Center er begejstrede for denne lovgiv-
ning, som for RED Centers målgruppe får afgørende 
betydning for, at kvinderne udover at få støtte og 
rådgivning på RED Safehouse ligeledes får hjælp til 
at få indsigt og forståelse af deres egen situation 
og mentale helbred. Samtidig er det centralt at un-
derstrege, at denne lovgivning udelukkende gælder 
for kvinder, der indskrives på §109 kvindekrisecentre, 
hvormed de mænd, som også bor på RED Safehou-
se, ikke får samme adgang og mulighed for gratis 
psykologhjælp. Vi anser loven som både vigtig og 
positiv, men vi mener selvsagt, at mænd og kvin-
der bør ligestilles, når det kommer til muligheden 
for at få hjælp til bearbejdning af vold. Vi håber og 
opfordrer således til, at mænd som indskrives gen-
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nem SEL §110 på RED Safehouse får samme tilbud 
og gratis psykologhjælp, da de tilsvarende har vold-
somme oplevelser og belastninger, som de har brug 
for at bearbejde gennem psykologsamtaler. 

Som tidligere nævnt er Samtykkelovgivningen fra 
december 2020 ligeledes en lov, som RED Center er 
meget positiv over for. 

EKSEMPLER PÅ SoMe-opslag: 

    

FIND OS PÅ FACEBOOK, INSTAGRAM OG LINKEDIN. 
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OMTALE  
I MEDIERNE

RED Center mod æresrelaterede konflikter har 
også i 2020 været i medierne. Det er positivt med 
bevågenhed på de særlige tematikker, paradok-
ser og problemstillinger, vi arbejder med til dag-
ligt. Her er et udpluk af de artikler, som har været 
med til at sætte fokus på æresrelaterede konflik-
ter i medierne.

TV2, 12. februar 2020: 
"Flere anmelder æresrelaterede forbrydelser, 
men det er kun toppen af isbjerget” 
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-02-12-fle-
re-anmelder-aeresrelaterede-forbry-
delser-men-det-er-kun-toppen-af-isbjerget

Anita Johnson, direktør for RED Center mod æresre-
laterede konflikter, interviewes i forbindelse med, at 
vi i Danmark har set en stigning i antallet af æresre-
laterede konflikter. Anita Johnson fortæller, at stig-
ningen ikke skal ses som et udtryk for, at der sker flere 
æresrelaterede forbrydelser: ”… Jeg tror, det handler 
om, at vi har fået øje på, at de her sager findes, og 
at fagfolk er blevet klædt bedre på til at håndtere 
dem. Og så har flere af de unge, som har styrke til 
at søge hjælp, også fundet mod til at anmelde det.”

TV2, 13. februar 2020, 
”Social kontrol driver unge ud i selvmordsforsøg” 
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-02-13-soci-
al-kontrol-driver-unge-ud-i-selvmordsforsoeg

I februar 2020 interviewer TV2 en ung beboer på 
RED Safehouse. I den forbindelse bliver der sat fo-
kus på den høje procentdel af beboerne, som har 
forsøgt at begå selvmord, hvortil Anita Johnson, di-
rektør for RED Center, tilføjer: ”Det er en alvorlig pro-
blematik. Det siger noget om, at det er unge men-
nesker, som synes, deres situation er så uholdbar, at 
de tænker: "Jeg kan lige så godt lade være med at 
være her”.” 

Amts Avisen, 21 feb. 2020:
”Danmarks to Safehouses hjælper ofre for 
æresvold: I sjældne tilfælde må ofrene ud af 
landet”
https://amtsavisen.dk/artikel/danmarks-to-sa-
fehouses-hj%C3%A6lper-ofre-for-social-kon-
trol-i-sj%C3%A6ldne-tilf%C3%A6lde-m%C3%A5-of-
rene-ud-af-landet

Anita Johnson interviewes af Amts Avisen, hvor hun 
blandt andet fortæller om de sikkerhedsmæssige 
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foranstaltninger RED Safehouse må tage, når man 
har med unge på flugt fra æresrelaterede at gøre.

 

Berlingske 2. november 2020: 
Familienetværk og ægtemænd jagter ofre for 
æresvold på flugt: »Der er et meldesystem, som er 
helt ukendt for os i Danmark
https://www.berlingske.dk/samfund/familie-
netvaerk-og-aegtemaend-jagter-ofre-for-ae-
resvold-paa-flugt-der-er

RED Center inddrages ligeledes i efteråret 2020, 
hvor Berlingske publicerer artikler omhandlende 
æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. 
Her diskuteres udfordringerne ved, at familier, æg-
temænd og andre fra netværket ofte finder frem til 
voldsofrene igen. 

DR 5. marts 2020: 
Fem sigtelser efter ny genopdragelseslov: Foræl-
dre risikerer fire års fængsel og udvisning
https://www.dr.dk/nyheder/indland/fem-sigtel-
ser-efter-ny-genopdragelseslov-foraeldre-risike-
rer-fire-aars-faengsel-og?fbclid=IwAR2PCPTxOkpr-
rtShkcdzRHQ7UFoHw4oYvQwWSh7Utm0rrrxi4jJ4U-
okEY2k

 
I marts 2020 deltager Anita Johnson i DR’s artikel 
vedrørende den nye genopdragelseslov. Heri forkla-

rer hun de vanskelige problematikker, som opstår 
når man arbejder med unge, der er blevet taget på 
genopdragelsesrejse og ønsker at komme hjem. Ud-
over en kort film med Anita Johnson, bliver anony-
miserede henvendelser til RED Rådgivning ligeledes 
illustreret. 

 

 

Politiken, 13. februar, 
Krisecenter: Æreforbrydelser får hver dag op mod 
fire kvinder til at søge hjælp 
https://politiken.dk/indland/
art7653438/%C3%86reforbrydelser-f%C3%A5r-
hver-dag-op-mod-fire-kvinder-til-at-s%C3%B8ge-
hj%C3%A6lp

Pio Pio, 20. Februar, 
Indvandrerkvinder udsættes for social kontrol: 
Må ikke arbejde med mænd 
https://piopio.dk/indvandrerkvinder-udsaettes-soci-
al-kontrol-maa-ikke-arbejde-med-maend

Kommunen, 26. marts, 
Familien overvåger
https://www.kommunen.dk/artikel/familien-over-
vaager

Kristeligt Dagblad, 27. maj 2020: 
Slut med religiøse vielser af mindre årige 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/
slut-med-religiose-vielser-af-mindrearige

BT 2. juli 2020: 
Minister frygter mere vold og opdragelsesrejser 
blandt indvandrere: 'Det er grotesk'
https://www.bt.dk/politik/minister-frygter-me-
re-vold-og-opdragelsesrejser-blandt-indvandre-
re-det-er-grotesk?fbclid=IwAR0xLYmixX44DoaPb-
V8z7QCEKPGA-GvxvytgcoccvUrCsbSkGAv6HWrCv1k

TV2 minidoks: 
På flugt fra familien, fra februar 2020,
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RED CENTERS 
STRATEGI 2021

Den overordnede strategi er fremtidssikring af RED 
Center som et pædagogisk- og socialfagligt vi-
denscenter.

Sporet fra 2020 føres videre i 2021, som betyder, 
at bestyrelsens overordnede strategi i 2021 vil foku-
sere på centrets fremtidssikring og sammenhængs-
kraft ved fortsat at udvikle viden i det samlede RED 
Center til gavn for målgruppen.

Fokuspunkterne vil være:

1. Økonomi- salget af pladser skal følges tæt
2. Fremtidssikring af centret
3. Understøttelse af centrets viden og høje faglig-

hed
4. Tilpasning af centrets ydelser i forhold til efter-

spørgsel
5. Analyse, statistik og data. En bedre og mere sy-

stematisk opsamling af data i organisationen
6. Nye lokaler til RED I

RED Center mod æresrelaterede konflikter vil fort-
sætte med løbende at udvikle og tilpasse sig foran-
dringer og efterspørgslen på området. RED Centers 
status som socialfagligt videnscenter skal afspejle 
en høj faglighed og en høj kvalitet i vores ydelser. 
Centret skal være opdateret på nyeste faglige viden 
fra både ind – og udland, og vi skal kunne være flek-
sible i opgaveløsningen.

I 2021 vil fokus være på at formidle og bringe or-
ganisationens samlede indgående viden om mål-
gruppen og dens behov for støtte og bistand i spil 
på mange niveauer og i flere sammenhænge, samt 
at arbejde for en profilering af organisationens sam-
lede tilbud.

Som led i aftalen mellem regeringen, Radikale 
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Al-
ternativet om finansloven for 2020 af december 
2019 afsættes 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-
2023 til en styrket vidensfunktion på det æresrela-
terede område. 

RED Center har valgt at fokusere på udvikling af 
en videns- og datainformeret refleksiv praksis, og at 
vidensprojektet i første omgang skal koncentreres 
om RED Safehouse. Formålet er læring og forbed-
ring af praksis på Safehouse, til gavn for beboerne. 
Vidensprojektet varetages af konsulentfirmaet Rea-
lize.

Anita Johnson, april 2021
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Ring til vores  
anonyme hotline  
døgnet rundt på  
70 27 76 66

Skriv til os vores  
anonyme brevkasse: 
red-center.dk/brevkasse

Safehouse Sjælland  
55 78 20 00

Safehouse Jylland  
55 78 20 10

Rådgivning til forældre  
(kl.9-15) 70 27 03 66

Skriv til vores  
forældrebrevkasse:
mellemkulturer.dk/brevkasse/

Rådgivning til fagfolk  
(kl.9-15) 70 27 76 86

Læs mere om  
RED Rådgivningstilbud til fagfolk
red-center.dk/raadgivning/for-
fagpersoner/

Læs mere om  
RED Center på 
red-center.dk

Læs mere om  
RED Safehouse
red-center.dk/safehouse

Læs mere om  
RED Rådgivningstilbud til unge
red-center.dk/raadgivning/for-
unge/

https://red-center.dk/raadgivning/for-unge/raadgivningstilbud/anonym-brevkasse/
https://red-center.dk/raadgivning/for-fagpersoner/
https://red-center.dk/raadgivning/for-fagpersoner/
https://red-center.dk/
https://red-center.dk/raadgivning/for-unge/
https://red-center.dk/raadgivning/for-unge/
www.mellemkulturer.dk/brevkasse/
http://red-center.dk/safehouse

