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FORORD

2021 har været et år, der igen blev præget af corona. De mange corona udfordringer gav en del modvind, men vores engagerede medarbejdere viste
stor evne og overskud til at tilpasse sig de mange
skiftende retningslinjer fra myndighederne, og vi har
vist, at vi i RED Center er i stand til at navigere i en
usikker tid. Under corona pandemien har vi de seneste to år set en nedgang i antallet af henvendelser i
både RED Rådgivning og på de to RED Safehouses.
Dog gælder det både for Rådgivningen og de to Safehouses, at det er en mindre nedgang i antallet af
henvendelser end vi så i 2020.
På trods af corona har vi i 2021 været produktive,
nytænkende og nået de fleste af vores mål i strategien for 2021. RED Safehouse har i 2020 udvidet
målgruppen med unge over 30 år samt familier
med medfølgende børn, og vi har allerede gjort os
nogle foreløbige erfaringer med disse nye målgrupper. RED Rådgivning har i 2021 åbnet en chatfunktion for at kunne række ud til endnu flere unge. I
Vidensprojektet på RED Safehouse har vi arbejdet
med at styrke fagligheden og skabe en mere systematisk dokumentationspraksis. Med ansættelse af
en data- og vidensmedarbejder har vi også fået opkvalificeret vores data- og vidensproduktion i 2021.
Nordisk Ministerråd udpegede i slutningen af 2020
RED Rådgivning som lærende eksempel, og i februar
2021 præsenterede RED Rådgivning deres arbejde på
en velbesøgt virtuel konference arrangeret af Nordisk
Ministerråd. RED Center blev i 2021 optaget i Rådet
for Menneskerettigheder for perioden 2021-2025 og
repræsenteres i rådet af RED Centers direktør.
I 2021 har vi arbejdet med branding og udbredelse af viden om centret med henblik på at positionere RED Centers virke og brand - særligt blandt minoritetsunge, deres forældre og fagpersoner. Det har vi
bl.a. gjort i et samarbejde med Liberate Agency, der
i efteråret 2021 har arbejdet med en filmproduktion, der bliver færdig i foråret 2022 og skal bruges til
markedsføring og oplysningskampagner.
I bestyrelsen har vi et ønske om, at RED Center
fremtidssikres, hvorfor vi til enhver tid må matche
de ønsker og behov, som tiden byder. I 2021 så vi
en mulighed for at udvide vores tilbud med et krisecenter for LGBT+ personer - en opgave der var i
udbud i foråret 2021. Vi indgik derfor et spændende
forpligtende samarbejde med Sabaah og med Als
Research. I sommeren 2021 modtog vi nyheden om,
at vi havde vundet udbuddet. Et spændende sam-
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arbejde tog sin begyndelse, og i februar 2022 slog
RED+ dørene op for deres nyåbnede krisecenter!
RED Center har i 2021 løst mange opgaver for
Socialstyrelsen gennem vores virke som VISO-konsulenter. Især har vi haft mange opgaver på Børneområdet - endda i en sådan grad, at det har været
nødvendigt hele to gange at lave tillægskontrakter.
RED Centers kontrakt på Børneområdet er nu permanent blevet hævet i det årlige timetal. RED Centers VISO-kontrakt om specialrådgivning indenfor
æresrelateret konflikter på voksenområdet ophører
30.4.2022. RED Center valgte at søge de to nye
VISO-udbud på voksenområdet, som blev udbudt
i efteråret 2021 - ’Negativ social kontrol og vold i
nære relationer’ samt ’Tværkulturelle problemstillinger’. I februar 2022 fik vi den glædelige nyhed om, at
vi har vundet begge udbud.
I november måned afholdt RED Center en meget
vellykket og velbesøgt konference ”Vilkår for ligestilling i feltet indenfor negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter”. Konferencen blev afholdt i
Middelfart, hvor vi havde Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye til at åbne konferencen.
Når vi ser ind i 2022, så vil RED Center mod æresrelaterede konflikter fortsætte med løbende at udvikle og tilpasse sig forandringer 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 fleksible i opgaveløsningen.
Bestyrelsen er særdeles tilfredse og stolte over
RED Centers resultater i 2021 og vil gerne takke
medarbejdere og ledere for deres store engagement. Kvaliteten af jeres arbejde afspejles også i en
flot tilbagemelding fra Socialtilsynet.

Steinar Eggen Kristensen
Formand
RED Center mod æresrelaterede konflikter

LEDELSESBERETNING

Den overordnede strategi for 2021 har været en fremtidssikring af RED Center som et pædagogisk- og socialfagligt videnscenter. I 2021 videreførte vi sporet fra
2020, hvilket betød, at vi har fokuseret på centrets
sammenhængskraft ved at fortsætte videns udviklingen af det samlede center til gavn for målgruppen.
1. Økonomi - Salget af pladser
RED Centers bestyrelse har fulgt udviklingen med
salg af pladser tæt i 2021. Vi har igen i år været udfordret på manglende indskrivninger grundet corona-nedlukningen. RED Center har dog en god og
sund økonomi, som foreløbig ikke er påvirket af nedgangen i antallet af indskrevne. Det er særligt vores
akutpladser, der i 2021 har haft lave belægningsprocenter, mens vores overgangsboliger har ligget
med markant højere belægningsprocenter. I RED
Rådgivning har vi også oplevet nedgang i antallet
af henvendelser i 2021, men dog et mindre fald end
året forinden.
2. Fremtidssikring af RED Center
RED Centers struktur skal tilpasses de ønsker og behov, som tiden byder, og til de skiftende udfordringer og muligheder der opstår. Derfor har vi i 2021
fortsat haft fokus på en ny målgruppe – familier
med børn. Der har i 2021 været tre familier indskrevet i overgangsboligerne på RED Safehouse Jylland.
I efteråret har RED Rådgivning startet en nyetableret chat, der foreløbig har åbent et par gange om
ugen og er kommet fint fra start.
I forhold til at fremtidssikre centret søgte RED
Center i foråret 2021 puljeudbuddet til etablering
af et krisecenter til minoritetsetniske LGBT+ personer samt en rådgivnings- og vejledningsindsats. I
udbuddet var der krav om at etablere krisecentret
i et forpligtende samarbejde med dels en organisation/ forening, der havde viden om og erfaring
med målgruppen og dels en leverandør, der havde
erfaring med at udarbejde analyser, evalueringer,
videns rapporter og resultatdokumentation. RED
Center kontaktede derfor Sabaah og Als Research,
der heldigvis var med på ideen om et samarbejde,
og i sommeren 2021 fik vi den glædelige nyhed, at vi
havde vundet udbuddet. Resten af 2021 har vi haft
travlt med etableringen og planlægningen af krisecentrets tilbud.
For at udbrede kendskabet til RED Centers forskellige tilbud har vi i 2021 gjort en særlig indsat i

forhold til samarbejdet med de største kommuner,
herunder Århus, København og Odense. Vi har ligeledes haft fokus på outreach.
3. Understøttelse af RED Centers
viden og høje faglighed
RED Center har en målsætning om at være et landsdækkende tilbud med et højt fagligt niveau, der til
en hver tid kan imødekomme målgruppernes behov.
Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden udvikler vores
tilbud, så de bygger på den nyeste viden.
I 2021 er vores vidensprojekt på de to RED Safehouses kommet godt i gang. Projektets mål er at få
kvalificeret fagligheden og udvikle en stærkere datalæring med faglig refleksion med brug af data.
Vores ambitioner er at styrke vores systematiske
praksis, bringe flere af vores data i spil og dermed
styrke den faglige dømmekraft via refleksion i medarbejdergruppen. Vi har haft flere heldagsseminarer
i 2021 og afprøver de nye værktøjer i de lokale afdelinger.
I RED Rådgivning udvikles der fortsat på indsatserne, og der arbejdes med opkvalificering af
medarbejderne bl.a. gennem faglig kapacitets
opbygning via interne faglige oplæg og kritisk reflekteret erfaringsopsamling. Flere medarbejderne har deltaget i diverse relevante oplæg, webinarer, konferencer og certificeringskurser, som alle
har været medvirkende til at kvalificere medarbejdernes viden ift. voldsområdet. To medarbejdere har taget efteruddannelser, hhv. én narrativ
konsulentuddannelse og ét diplommodul i Socialt
arbejde.
Derudover er alle rådgivere på tværs af afdelingerne blevet certificeret i PATRIARK version 2 med
et to dages kursus med professor i kriminologi Henrik
Belfrage.
VISO-konsulenterne i RED Center har i år holdt
kursusdage med fælles faglig opkvalificering bl.a.
med oplæg ved Marianne Skytte, adjungeret Lektor ved Grønlands Universitet om tværkulturelle problemfelter, samt oplæg ved psykolog og ph.d. Erik
Vindbjerg om identifikation af udviklings- og personlighedsforstyrrelser.
I november 2021 har RED Center fået mulighed
for at sende 30 medarbejdere på diplommodulet
Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol på Københavns Professionshøjskole. Diplommodullet er påbegyndt i december 2021, men iværk-
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sættes for alvor i foråret 2022. Det er glædeligt, at vi
kan opkvalificere vores medarbejderne på et fælles
modul.
4. Analyse, statistik og data - en bedre og mere
systematisk opsamling af data i organisationen
Der er et stadig stigende krav om at dokumentere
vores indsatser; det gælder såvel på medarbejderplan, som på organisatorisk plan. RED Center ligger
inde med et omfattende dokumentationsmateriale, som vi ønsker brugt mhp. at producere viden om
målgruppen og om indsatserne. Derfor har vi i sommeren 2021 ansat en data- og vidensmedarbejder,
der skal styrke opsamling og vidensproduktion i organisationen.
RED Center er i samarbejde med SIRI ved at udarbejde en rapport vedr. RED Centers beboere, som
skal bidrage med omfattende viden, kendetegn
og problemstillinger hos beboerne. Rapporten forventes udgivet i foråret 2022. Som et supplement
til SIRI og RED Centers kvantitative undersøgelse,
har vi i 2021 fået lavet en kvalitativ undersøgelse af
otte beboere på RED Safehouse. Rapporten hedder
”Splittede Liv” og er udarbejdet af Analyse og Tal.
Begge rapporter bliver gennemgået senere i kapitlet Indsatsområder 2021.
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5. Nye lokaler til RED I
RED Safehouse på Sjælland har et fortsat ønske om
at finde nye lokaler. De nuværende lokaler er ikke
længere tidssvarende og adressen er efter 15 år blevet en for kendt adresse. Selv om flere tiltag er forsøgt i 2021, bl.a. ved at hyre en erhvervsejendomsmægler er det desværre ikke lykkedes at finde nye
lokaler.

Anita Johnson
Direktør

RED CENTER MOD
ÆRESRELATEREDE
KONFLIKTER
RED Center mod æresrelaterede konflikter (RED
Center) yder en specialiseret indsats med socialfaglig, psykologisk og pædagogisk rådgivning og støtte
til personer, der oplever æresrelaterede konflikter.
Samtidig forebygger vi æresrelateret konflikter gennem indsatser, der bryder tabuisering af vold og
fremmer ligeværd og respekt mellem kønnene. RED
Center består af to RED Safehouses; ét på Sjælland,
RED I og ét i Jylland, RED II samt RED Rådgivning,
som er et landsdækkende rådgivningscenter. I 2021
har vi ligeledes udvidet vores tilbud ved at etablere et nyt krisecenter, RED+, et krisecenter for minoritetsetniske LGTB+personer. RED+ åbnede februar
2022.
Begge RED Safehouses og RED+ er specialiserede krisecentre for unge i alderen 16-30 år (kvinder,
mænd og par), der er på flugt fra æresrelaterede
konflikter, vold og negativ social kontrol. Voksne over
30 år samt mødre med børn kan ligeledes i begrænset 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 familiens livssituation. De to RED Safehouses og RED+
drives efter servicelovens §§ 109, 110, 66 og finansieres af døgntakster.

RED Rådgivning er finansieret over Finansloven.
RED Rådgivning tilbyder professionel rådgivning til
følgende grupper:
❚❚ Børn, unge og voksne, som oplever æresrelaterede 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
Der er i dag ansat ca. 55 medarbejdere i RED Center
mod æresrelaterede konflikter.
I 2021 har RED Centers organisationsstruktur ændret sig. Vi har udvidet med et nyt krisecenter, RED+
og har derudover oprettet et sekretariat, som er ansvarlig for tværgående opgaver i organisationen.
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Bestyrelse
Steinar Eggen Kristensen Kommunaldirektør Hedensted
Kommune (Formand
for bestyrelsen)

Direktør: Anita Johnson

Merete Amdisen, socialudvalgsformand,
Ishøj Kommune
Henrik Møller Kastrup,
direktør, Ostebørsen
Kim Kliver, politiinspektør, Sydsjællands
og Lolland Falsters
Politi

Sekretariat
3 administrative medarbejdere
1 data- og vidensmedarbejder
1 IT sikkerhedsmedarbejder
1 kommunikationsmedarbejder

RED
RÅDGIVNING
Leder: Annelise
Murakami
❚❚ Rådgivning og
vejledning
❚❚ Døgnåben
HOTLINE
❚❚ Outreach

❚❚ 3 rådgivere med
akademisk efteruddannelse
❚❚ 4 socialrådgivere,
heraf én i Jylland

RED +
Leder: Dijana Dix
Omerbasic

Susanne Eide Clausen, Selvstændig
(cand.jur.)

RED SAFEHOUSE
Sjælland
Konstitueret leder:
Mai Birk Andersen

RED SAFEHOUSE
Jylland
Leder: Brit Salskov

Faglig leder: Ellen Mollerup-Degn
❚❚ 6 krisecenter
pladser
❚❚ 2 Safehouse
akutpladser
❚❚ 2 udslusningspladser

❚❚ 4 pædagoger
❚❚ 1 socialrådgiver

❚❚ 23 akutpladser
❚❚ 16 pladser i
overgangsbolig

❚❚ 4 socialrådgivere
❚❚ 12 socialpædagogiske medarbejdere
❚❚ 1 psykologisk konsulent
❚❚ 2 nattevagter

❚❚ 12 akut pladser,
hvoraf 4 kan
omdannes til
træningsboliger
❚❚ 5 pladser i
overgangsboliger,
hvoraf 2 af disse
kan benyttes af
kvinder/mænd og
deres medfølgende
børn

❚❚ 1 afdelingsleder
❚❚ 3 socialrådgivere,
heraf én i RED
Rådgivning
❚❚ 6 socialpædagogiske medarbejdere
❚❚ 2 nattevagter
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I 2021 modtog RED Center samlet 1.602 henvendelser fra personer berørt af æresrelaterede konflikter.
Det var oplevelser med negativ social kontrol, psykisk
og fysisk vold samt trusler, der fyldte mest. Derudover var der også unge, som var på flugt fra deres
familie grundet eksempelvis partnervalg, frygtet
tvangsægteskab, negative holdninger til LGBT+identitet eller trusler om genopdragelsesrejse.
Hvad er æresrelaterede konflikter?
Æresrelaterede konflikter kan opstå, når en person
overtræder gældende traditioner og normer for,
hvad der anses som værende god korrekt opførsel
i familien og/eller netværket. Ære kobles oftest
sammen med bestemte forestillinger om familiens
status, herunder særligt opfattelsen af kvinders ærbarhed i familien. Ærbarheden kan eksempelvis tage
udgangspunkt i kvindens mødom eller en bestemt
måde kvinder skal opføre sig på. Det centrale ved
æresrelaterede konflikter er at ære i fællesskaber,
hvor æreskultur råder, er kollektiv. Man kan opnå ære
- og man kan miste ære - i kraft af ikke bare egne
handlinger, men i kraft af andre personer og deres
handlinger. Kontrol over disse andre personer og
deres handlinger kan derfor forekomme nødvendigt
for opretholde ære (Murakami et al. 2020, Danneskiold-Samsøe, Mørck & Sørensen 2019:10).

”Hvis nogen taler grimt eller dårligt om
mig, påvirker det min families ære. Jeg
skal tænke på min opførsel, når jeg begår
mig uden for hjemmets fire vægge, så ingen taler grimt om min far eller bror. Det
er det pres, jeg er blevet pålagt. Jeg har
fået at vide af min far, at hvis han hører,
at nogen taler grimt eller dårligt om mig,
så bliver han stiktosset og så har det konsekvenser.”
– Kvindelig beboer, 19 år, RED Safehouse I

”Jeg var nået til det punkt, hvor jeg mærkede efter, hvilket liv jeg gerne ville leve.
Ville jeg leve det liv, jeg ønskede at leve,
eller ville jeg leve det liv, hvor jeg tilfredsstillede min familie, som behandlede mig
dårligt, som har truet mig på livet, som
har udøvet negativ social kontrol, som har
udøvet fysisk og psykisk vold. Det var der,
hvor jeg på egen hånd prøvede på at bryde med familien, men det lykkedes ikke.
Og så endte jeg her.”
– Kvindelig beboer, 22 år, RED Safehouse I

Unge berørt af æresrelaterede konflikter kan opleve
centrale begrænsninger i forhold til at udleve et frit
fritids- og ungdomsliv. Dette medfører at de unge
ofte lever et dobbeltliv med dækhistorier og løgne
med risiko for at blive opdaget og straffet for at gå
imod familien eller netværket.
Personer, der bliver udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, har forhøjet risiko
for ensomhed og isolation, da de ofte befinder sig
i en voldsom konflikt med familien. Nogle vælger at
bryde med deres familier og tage ophold på RED
Safehouse. Derudover findes der en gruppe af unge
og voksne, som ikke ønsker at bryde med deres familie eller netværk, men som samtidig i udpræget
grad mistrives grundet den negative sociale kontrol.
Disse personer kan række ud til RED Rådgivning og
få støtte og vejledning derigennem.
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RED CENTERS
UDVIKLING

§ 109

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

RED åbner afsnit for par
med 10 pladser samt 3
overgangslejligheder.
2010

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.
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RED ændrer navn til RED
Safehouse.
Udvider med 3 ekstra
pladser.
2015

2014
Målgruppen udvides til
at omfatte mænd, der
flygter fra æresrelaterede
konflikter.

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

RED Center mod
æresrelaterede konflikter
består af
RED Safehouse Sjælland
med i alt 23 pladser og 16
udslusningsboliger
RED Safehouse Jylland
med i alt 12 pladser og 5
udslusningsboliger
RED Rådgivning med
et nationalt tilbud
om rådgivning i
æresrelaterede konflikter
2021

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).

2022
Åbning af RED+,
Danmarks første
krisecenter målrettet
minoritetsetniske
LGBTI+p ersoner
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RED CENTERS
TILBUD OG STATUS
”Jeg blev jo kontrolleret ned til mindste
detalje. Det er jo ikke et liv at leve. Så jeg
var virkelig sådan: hvad gør jeg? Fordi jeg
ikke havde nogle at snakke med det om,
begyndte jeg bare at acceptere det. Jeg
vidste bare, at jeg skulle ikke fra gymnasiet og gøres klar til at giftes og så være
husmor.”

RED Safehouse driver to sikre og skjulte opholdssteder, ét på Sjælland og ét i Jylland, for unge kvinder,
mænd og par på flugt fra æresrelaterede konflikter.
Der er i alt 35 akutpladser på vores to Safehouses,
samt 21 pladser i vores overgangsboliger, hvor de
unge kan bo for at lære at stå på egne ben.
Indskrivninger
RED Safehouse har i 2021 haft 127 personer indskrevet. Der har i alt været indskrevet 102 kvinder og 25
mænd. Den samlede kønsfordeling for de 127 personer fordeler sig således:
INDSKREVNE PÅ RED SAFEHOUSE

– Kvindelig beboer, 19 år, RED Safehouse I

Nedenfor ses udviklingen af indskrevne på RED Safehouse pr. måned siden 2020.
I 2021 har indskrivningen pr. måned været nogenlunde stabil. I efteråret 2021 har der dog været færre indskrevne pr. måned end i 2020. Den samlede
belægningsprocent i 2021 for begge Safehouses har
været 61%. I 2020 var belægningsprocenten 60 %.
”Grunden til, at jeg kommer her på RED,
er, at min far begynder at blive voldelig
igen. Jeg stiller nogle krav til ham: ‘Hvis
du vil have mig boende hjemme, så skal
du overholde de her ting. Og hvis du ikke
overholder dem, så flytter jeg’. Jeg skriver
en kontrakt med ham. Han skriver under
og overholder den i et par måneder, og
så begynder han at overskride den igen.”

Mænd 20%

Kvinder 80%

– Kvindelig beboer, 21 år, RED Safehouse I

RED Safehouse modtager også under 18-årige. Af
de i alt 127 personer, som var indskrevet i 2021, var
der 15 under 18 år, heraf 12 piger og 3 drenge.

INDSKREVNE PÅ RED SAFEHOUSE 2020/2021
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Overgangsboliger
Efter et skærmet ophold på RED Safehouse kan de
unge bo i vores overgangsboliger, indtil de får deres
egen selvstændige bolig.
Overgangsboligerne tilbyder et værelse for sikkerhedsafklarede unge. Sikkerhedsniveauet i overgangsboligerne ikke så højt og er ikke døgnbemandede. Der er således færre sikkerhedsforanstaltninger
og øgede individuelle udfoldelsesmuligheder end
på RED Safehouse. Beboerne har mulighed for at
leve et mere frit og selvstændigt ungdomsliv og kan
have besøgende og overnattende gæster. Det er
nødvendigt og afgørende med overgangsboliger,
da års undertrykkelse i form af æresrelateret vold og
kontrol ikke kan rehabiliteres på få måneders ophold
på RED Safehouse. I overgangsboligerne understøttes den enkelte unges mål for fremtiden, fx livsform,
uddannelse, arbejde og handlerum samt helbred,
økonomi og sikkerhedsforhold såvel som et udtalt
fokus på at knytte an til fællesskaber og deltagelse.
Siden 2020 har RED Safehouse udvidet dets målgruppe til i et begrænset omfang også at indskrive
beboere over 30 år samt mødre med børn. I 2021
har vi haft tre familier indskrevet i overgangsboligerne i Jylland, to af familierne havde kun korte ophold,
mens en mor og hendes spædbarn har boet i RED
Centers overgangsbolig i hele 2021. Ligeledes har
der på RED Safehouse II været to over 30 år indskrevet, samt én 30-årig i overgangsbolig.
”Mine største problemer i dag er: Hvad
skal jeg have på til denne her fest? Og
drengeproblemer. Mit liv er ret normalt nu.
Jeg elsker det. Jeg vil gerne have sådan
nogle problemer.”
– Kvindelig beboer, 21 år, RED Safehouse I

Henvendelser
Unge kan række direkte henvendelse til RED Safehouse, hvis de ønsker indskrivning, råd og vejledning. I 2021
har der været 183 henvendelser til RED Safehouse.
Kønsfordeling på de 183 henvendelserne til RED
Safehouse fordeler sig således:
KØNSFORDELING AF HENVENDELSER

Par 7%

Mænd 18%

Kvinder 75%

Ved henvendelse til RED Safehouse registreres henvendelses årsag(er). Der kan ved én henvendelse
godt forekomme flere henvendelsesårsager.
Top 5 henvendelsesårsag 2021

Antal

Negativ social kontrol

117

Udsat for fysisk/psykisk vold

111

Trussel om vold/drab fra
familie / kærestens familie

72

Forbudt kæreste/samlever

19

Trussel om vold/drab fra
kæresten/ægtefælle/forlovede

19

Det er således primært problematikker vedr. negativ
social kontrol og vold, som er årsagerne til, at unge
kontakter RED Safehouse.

”Jeg er blevet træt af at sætte andre først,
nu vil jeg gerne sætte mig selv først for en
gang skyld. Og så tænkte jeg: ‘Hvis jeg
skal risikere at miste hele min familie for at
undgå min far, så vil jeg gerne gøre det.”

”Jeg måtte ikke tage til fester, og jeg måtte ikke være sammen med mine veninder
efter kl. 17 (…) Det startede, da jeg var 13
år, og så har det bare kørt siden. De var
meget kontrollerende (…) De skulle tjekke
min telefon for at se, om der var noget. Og
de skulle sikre sig, at det min veninde, jeg
var sammen med, at jeg ikke bare løj og
var sammen med andre.”

– Kvindelig beboer, 22 år, RED Safehouse I

– Ung kvindelig beboer, RED Safehouse I
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Brugerevalueringer
Når de unge udskrives fra RED Safehouse, udfylder
de en brugerevaluering. Gennem brugerevalueringen får vi en forståelse for, hvilke oplevelser de unge
har haft under opholdet, samt hvor de tager hen efter opholdet på RED Safehouse.
I 2021 flyttede cirka en tredjedel (32%) af de unge
i eget hjem efter endt ophold på RED Safehouse.
Hver fjerde (26%) overgik til en af vores overgangsboliger, og de resterende tog enten hjem til deres
familier (16%), venner/kærester (7%) eller andet (19%).
De unge spørges i brugerevalueringen ind til deres oplevelser af at have været på RED Safehouse.
Her er det særligt personlig udvikling (45%), selvstændighed (30%) og sikkerhed (14%), som de unge
giver udtryk for at have fået under deres ophold.
Dette stemmer overens med RED Safehouses målsætninger om at styrke de unges selvstændighed og
agens.
”Jeg vil gerne have mit eget sted. Kunne
have en selvstændig hverdag, uden det
skal dikteres af mine forældre. Så håber
jeg på at få en partner og være i stand
til at færdiggøre min uddannelse. Måske
komme ud og rejse og studere i udlandet.”
– Kvindelig beboer, 19 år, RED Safehouse I

Samtidig er det særligt RED Safehouses regler og
rammer, som de unge ikke bryder sig om. I 2021
angav 45%, at regler og rammer under deres ophold var mindre godt. På RED Safehouse er sikkerheden central. Der er udover et højt sikkerhedsniveau
også et meget skærmet miljø, hvor der er knyttet en
række sikkerhedsprocedurer til. Eksempelvis skal de
unge være hjemme på et bestemt tidspunkt, da de
skal benytte sig af offentlig transport til stedet. Af
sikkerhedshensyn tillades det ikke, at de unge bliver
kørt hjem af venner/bekendte eller i taxa. De unge
kan heller ikke modtage besøg under opholdet på
RED Safehouse, da adresserne er hemmelige. Grundet vores målgruppens særlige og udsatte karakter
står RED Safehouse således over for et paradoksalt
dilemma. Vi ønsker at styrke de unges selvstændighed og agens, men da vi netop må sikre de unges
sikkerhed gennem sikkerhedsmæssige foranstaltninger og regler, medfører det, at de unge kan opleve
at blive mødt med nogle af de samme begrænsende elementer, som de var flygtet fra. De sikkerhedsmæssige foranstaltninger kan således opleves 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.

Tilsynsbesøg 2021
Socialtilsynet kom i maj måned på uanmeldt tilsynsbesøg. Den samlede vurdering er, at RED Safehouse
opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§
6 og 12-18 i lov om socialtilsyn og besidder dermed
den fornødne kvalitet, der skal til for at sikre, at der
ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om
social service.
Tilsynsbesøgene har været fordelt over 3 dage.
Socialtilsynet har under alle besøgene foretaget
beboer-, medarbejder- og ledelsesinterviews,
samt foretaget sporadiske observationer af stemningen og samspillet mellem de unge og medarbejderne.
Socialtilsynet har lagt vægt på, at tilbuddet
har fokus på at understøtte beboernes skole, uddannelse og beskæftigelse og kan konstatere, at
alle beboere under det aktuelle tilsyn, er tilknyttet enten ekstern uddannelse, beskæftigelse eller
det interne dagsprogram. Beboerne beskriver ligeledes, at de har et stabilt fremmøde og i meget høj grad oplever sig støttet heri. Tilbuddet har
også en opmærksomhed på at støtte og hjælpe
beboerne med jobsøgning. Socialtilsynet har vurderet, at RED I og RED II i dagsprogrammet yder
en kompenserende og relevant indsats, i forhold
til de beboere som af forskellige årsager ikke har
mulighed for at tilgå ekstern uddannelse og eller
beskæftigelse.
Derudover vurderer socialtilsynet det hensigtsmæssigt og understøttende for beboernes mulige
trivsel og udvikling af selvstændighed, at tilbuddet
har flere eksterne afdelinger, hvor der efter en individuel vurdering er mulighed for at tilbyde fysiske rammer, hvor beboerne oplever en langt større personlig
frihed og selvstændighed end på RED Safehouse.
Socialtilsynets bedømmelse af RED Safehouse
blev illustreret gennem følgende model:
SOCIALTILSYNETS BEDØMMELSE
AF RED SAFEHOUSE
Uddannelse og
beskæftigelse
5
Kompetencer

Selvstændighed
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3
2
1
0
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14

4
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RED Rådgivning er et anonymt rådgivningstilbud,
som er organiseret i RED Center mod æresrelaterede konflikter. RED Rådgivnings formål er at tilbyde
alle der oplever æresrelaterede konflikter og negativ
social kontrol en mulighed for at henvende sig anonymt og få rådgivning omkring dette. Kort skitseret
er målene for rådgivningen at skabe sikkerhed, empowerment samt at forhindre at konflikterne udvikler sig eller eskalerer.
RED Rådgivning tilbyder:
❚❚ Landsdækkende døgnåben anonym telefonisk
rådgivning (HOTLINE)
❚❚ Elektronisk brevkasse
❚❚ Chat
❚❚ Fagfolksrådgivning
❚❚ Længerevarende støttende rådgivningsforløb
❚❚ Familierådgivning
❚❚ Familiesamtaler
❚❚ Udarbejdelse af risikovurderinger, PATRIARK
❚❚ Psykologhjælp (op til ti gange – dog med mulighed for forlængelse i særlige tilfælde)
❚❚ Fysisktraumebehandling (op til otte gange – dog

med mulighed for forlængelse i særlige tilfælde)
❚❚ Gratis oplæg/undervisning - standard oplæg
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
unge i æresrelaterede konflikter, men kan ligeledes
benyttes af fagprofessionelle herunder lærere, studievejledere, pædagoger, socialrådgivere, læger
mv., samt voksne eller forældre, der står i en æresrelateret konflikt.
Således består RED Rådgivnings
samlede målgruppe af:
❚❚ Børn og unge i aldersgruppen 12-30 år der er udsat for en æresrelateret konflikt og/eller negativ
social kontrol
❚❚ Voksne over 30 år, der er udsat for en æresrelateret 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
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HENVENDELSER 2021
I 2021 modtog RED Rådgivning i alt 1419 henvendelser.
Vi har siden 2019 set et fald på 16%. Dette fald
kan formodentligt hænge sammen med de samfundsnedlukninger som corona har medført, som
har sat begrænsninger for målgruppens muligheder
for at kontakte RED Rådgivning. Selvom vi de seneste to år har set en fald i antallet af henvendelse,
modtager vi dog i 2021 18% flere henvendelser end
vi gjorde i 2015.
SAMLEDE ANTAL
HENVENDELSER PR. ÅR 2015-2021
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Køn
Størstedelen af henvendelserne (1178 henvendelser)
er blevet foretaget af kvinder/omhandlede kvinder.
SAMLET ANTAL HENVENDELSER 2021
FORDELT PÅ KØN
Ukendt 5%

Mænd 12%

Alder
RED Rådgivning har kontakt til både børn/unge,
der er under og over 18 år. I 2021 var over halvdelen af dem der kontaktede RED Rådgivning over 18
år. Hver femte henvendelse til RED Rådgivning har
været fra personer under 18 år. I de resterende henvendelser har alderen på personen været ukendt.
Det store antal af ukendte hænger sammen med at
vores tilbud er anonymt, hvorfor mange vælger ikke
at dele personlige oplysninger. Aldersfordelingen illustreres her:
HENVENDELSER FORDELT
PÅ ALDER 2021
Under 18 år 20%

Kvinder 83%
Ukendt 24%
Kvinder

1178

Mænd

169

Ukendt
i alt

72
1419

Andelen af kvinder, mænd og ukendte er i 2021 cirka den samme som i 2020, hvor 80% af henvendelserne kom fra kvinder, 14% fra mænd og 6% fra
ukendte. Der er i 2021 sket et fald af henvendelser fra
mænd sammenlignet med året forinden. I 2020 så
vi rekord mange henvendelser fra mænd (217).
”Billedet udadtil betyder meget mere end
indadtil. Og så synes jeg, de har et forskruet billede af, hvad det vil sige at være en
kvinde. Det er som om, man som kvinde
skal tolerere mere og hele tiden være tålmodig og tilgivende (…) man bliver ikke
taget seriøst som kvinde.”
– Kvindelig beboer, 21 år, RED Safehouse I
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Over 18 år 56%

Under 18 år

290

Over 18 år

795

Ukendt

334

i alt

1419

I 2015 var cirka en fjerdedel af alle henvendelserne
til RED Rådgivning fra/omhandlende en ung under
18 år. I 2021 er det hver femte.

under 18

HENVENDELSER FORDELT PÅ ALDER FRA 2015 - 2021
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”De havde jo snakket om, at jeg skulle giftes, når jeg blev 18. Og min far havde truet
rigtig meget med genopdragelsesrejse,
og jeg vidste jo godt, at corona forsvinder
på et tidspunkt og grænserne åbner igen.
Så det var bare et spørgsmål om tid. Så
jeg tænkte: ‘Det er med at være et skridt
foran. Jeg er nødt til bare at smutte’.”

2018

2019

2020

2021

Top 5 henvendelsesårsag
Ved en henvendelse til RED Rådgivning registreres
henvendelsesårsag(er). Typisk vil der være flere henvendelsesårsager i én henvendelse. Således kan der
eksempelvis i ét hotline opkald både kan være problematikker omhandlende negativ social kontrol,
psykisk vold og dilemmaer vedr. seksualitet, hvorfor
vi registrerer disse hver især.

– Kvindelig beboer, 18 år, RED Safehouse I

”Altså, min mor, hun var ikke fysisk voldelig, hun var sådan psykisk. Og det var ikke
mod mig – det var ikke: ’jeg slår dig ihjel’,
det var ’jeg skal nok bare slå mig selv ihjel,
så får du det bedre’. Og så får jeg jo kæmpestor skyldfølelse.”
– Kvindelig beboer, 21 år, RED Safehouse I

Nedenfor ses top 5 henvendesårsager
i RED Rådgivning:

TOP 5 henvendelsesårsager 2021

Antal

Negativ social kontrol

928

Udsat for psykisk vold

716

Udsat for trusler

453

Udsat for fysisk vold

447

Vil væk hjemmefra

410
”Min far sendte videoer, hvor han ødelagde ting derhjemme. Han sendte videoer,
hvor han satte ild til vores ting og brændte
billeder og ting fra vores opvækst (…) Den
ene dag kunne han finde på at sige ‘du
skal ikke komme til Danmark’, og den næste dag spurgte han, hvornår vi kom hjem.”
– Mandlig beboer, 20 år, RED Safehouse I
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Henvendelsestyper
Grundet RED Rådgivnings målgruppe, som både
rummer unge, voksne, forældre og fagfolk registrerer vi hvilken type af henvendelse som kontakter os.
Af de i alt 1419 henvendelser som RED Rådgivning
modtog 2021 fordeler de sig på følgende typer:
HENVENDELSESTYPER I
RED RÅDGIVNING 2020
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Andre

Forældrerådgivningen

Henvendelserne fordeler sig således, at 1105 af henvendelser blev foretaget om dagen i tidsrummet
kl.9-15 og de resterende 314 henvendelser blev foretaget om eftermiddagen/aftenen i tidsrummet fra
kl.15-9.
Bemærk vi i RED Rådgivning skelner mellem forældrerådgivning og forældre:
❚❚ ’Forældrerådgivningen’ er rådgivning til fx forældre, som kan føle sig ambivalente ift. forventninger fra deres familie, bagland eller netværk og
forventninger fra det danske samfund.
❚❚ ’Forældre’ kategorien er forældre, som oplever
æresrelaterede konflikter.
Vi vil i det følgende beskrive de forskellige henvendelsestyper nærmere.
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Rådgivning til unge
Ved at ringe til RED Rådgivnings anonyme HOTLINE kan unge, der oplever at være i en æresrelateret konflikt tale med en professionel rådgiver. Alle
samtaler er fortrolige, rådgiverne har tavshedspligt
samt erfaring med at rådgive unge i æresrelaterede
konflikter. Over halvdelen (53%) af alle henvendelserne til RED Rådgivning i 2021 kom fra unge. De
kontakter os telefonisk gennem hotlinen, ved at skrive til vores anonyme brevkasse eller gennem vores
nyåbnede chatrådgivning.
”Min far valgte koden på min telefon, han
kommer ind og tager den på mit værelse,
han ringer til mig og får mig til at facetime
for at tjekke, at jeg ikke sidder sammen
med en dreng, og om jeg fortæller sandheden.”
– Kvindelig beboer, 18 år, RED Safehouse I

Brevkasse
RED Rådgivning tilbyder ligeledes unge at kontakte vores rådgivere 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,
da de er bange for at deres anonymitet afsløres og
konsekvenserne heraf. Andre foretrækker at ringe,
da de har nemmest ved at forklare deres situation
via telefonen.
I 2021 fik RED Rådgivning 197 henvendelser fra
unge i brevkassen. Her er det vigtigt at påpege at
de 197 henvendelser ikke er 197 enestående brevkasse-henvendelser fra 197 forskellige unge. De 197
henvendelser dækker over det samlede antal breve vi har modtaget dvs. at en brevkorrespondance
med en ung, som har haft skrevet frem og tilbage
med en rådgiver 10 gange tæller for 10 brevkassehenvendelser.
De 197 brevkassehenvendelser er et fald på 29%
sammenlignet med 2020. Grunden herfor kan være
at flere unge i 2020 var hjemsendte fra uddannelsesinstitutioner mv. grundet coronanedlukningerne
og derfor i højere grad tyede til at skrive i brevkassen
end at kontakte os telefonisk, da de ikke kunne komme væk hjemmefra.
”Jeg tror bare, det blev for meget under
corona-tiden, for der var man sammen
hele tiden. Ting blev værre, for man var jo
sammen 24/7 (…) Skolen var mit helle.”
– Kvindelig beboer, RED Safehouse I
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Chat
I oktober 2021 åbnede RED Rådgivning for chatrådgivning to gange om ugen – mandag og torsdag.
RED Rådgivning ønsker at gøre det muligt for unge
og voksne at få rådgivning via flest mulige kanaler.
Fra Børns Vilkår ved vi, at børn og unge i højere og
højere grad gør brug af chatrådgivning frem for telefonrådgivning. Derfor ønskede vi også at give vores
målgruppe mulighed for at søge råd og støtte via
chat.
I RED Center arbejder vi med mange unge og
voksne for hvem, at det kan være svært at tale i telefon derhjemme, når familien er i huset. Chat-rådgivning gør det muligt for børn og unge at chatte,
selvom forældrene er i huset. Derudover kan det
være nemmere at række ud efter hjælp på en chat,
da følelsen af anonymitet kan være større, og den
unge kan føle en højere grad af kontrol over, hvilke
informationer de udleverer til rådgivningen.
Vores erfaring ind til videre er, at de unge, der benytter chatten, i højere grad værner om deres anonymitet end dem, der kontakter os på telefonen.
På de første to måneder, chatten havde åbent i
2021, havde vi i alt 13 henvendelser.

Psykologsamtaler og fysisk traumebehandling
Mange af de unge der kontakter RED Rådgivning
oplever at have fysiske og psykiske eftervirkninger fra
at have været i en æresrelateret konflikt. Eftervirkningen kan eksempelvis komme til udtryk som koncentrationsbesvær, tankemylder, søvnløshed, angst samt
smerter og uro i kroppen. Igennem RED Rådgivning
kan de unge få tilbudt gratis konsultationer hos en
psykolog eller til fysisk traumebehandling.
RED Rådgivning har et netværk af psykologer og
fysiske traumebehandlere i hele Danmark, der har
erfaring med ofre for æresrelaterede konflikter. I
2021 fik 112 unge bevilliget psykologbehandling og
32 unge fik bevilliget traumebehandling.
Konfliktmægling
De unge tilbydes ligeledes mæglingsforløb med familien. Formålet med mæglingsforløb er at skabe
dialog mellem den unge og familien. Den unge er
aldrig selv til stede under konfliktmæglingen og det

er vores rådgivere, der er uddannet i konfliktmægling, som på vegne af den unge bringer budskaberne videre til familien. I 2021 har der været ét gennemført mæglingsforløb, som er pågående i 2022.
Der har været flere henvendelser fra unge, som
ønsker mæglingsforløb hos RED Rådgivning i 2021,
men forud for en mægling, kan der være behov for
andre tiltag. Eksempelvis kan den unges sikkerhedssituation være for risikabel ift. at påbegynde mægling, hvorfor eventuel mægling først påbegyndes,
når den unge er i sikkerhed.
Rådgivning til forældre og voksne
RED Rådgivning tilbyder også rådgivning til voksne
over 30 år, som oplever æresrelaterede konflikter og
negativ social kontrol. I 2021 har 94 voksne henvendt
sig til RED Rådgivning. Det er en stigning på 24%
sammenlignet med 2020, hvor 76 voksne kontaktede RED Rådgivning.
I 2021 har RED Rådgivning modtaget 42 henven-

23

delser fra forældre, som oplever/har oplevet æresrelaterede konflikter i deres eget forældreliv.
I RED Rådgivning skelnes der mellem ’Forældre’ og ’Forældrerådgivningen’. Forældre i denne
sammenhæng, skal forstås som forældre som selv
oplever æresrelaterede konflikter og ’Forældrerådgivningen’ er henvendt forældre, som oplever problematikker, som gør sig gældende i familier med
etnisk minoritetsbaggrund. Mere om dette i nedenstående afsnit.

Forældrerådgivning
Igennem RED Rådgivnings anonyme telefonrådgivning kan forældre med etnisk minoritetsbaggrund få
støtte og vejledning af en professionel rådgiver, som
kender til de særlige problematikker, som gør sig
gældende i familier med etnisk minoritetsbaggrund.
At være forældre kan være udfordrende – og det kan
være ekstra udfordrende, hvis ens børn vokser op i
et nyt land med anderledes normer og værdier for
forældreskab og ungdomsliv end der, hvor man selv
kommer fra eller har rødder. Man kan som forældre
være presset af forventninger fra ens egen familie,
bagland og netværk og samtidig er der forventninger fra det danske samfund om, hvordan man skal
opdrage sit barn.
I 2021 har der været 26 henvendelser til forældrerådgivningen. Vi har igennem en årrække generelt
set en stigning af henvendelser - siden 2019 er der
sker en fordobling af henvendelser til Forældrerådgivningen.
RED Center har ligeledes en forældre-hjemmeside, mellemkulturer.dk, som er målrettet forældre,
der oplever udfordringer med at opdrage børn mellem kulturer. På hjemmesiden er der mulighed for at
få telefonrådgivning, personlig rådgivning og familiesamtaler. Man kan også skrive til os i vores anonyme forældrebrevkasse.
RED Rådgivning tilbyder gratis foldere og plakater om forældrerådgivningen, som findes på seks
forskellige sprog henholdsvis: urdu, dari, arabisk, tyrkisk, somali og dansk. De forskellige materialer kan
rekvireres gennem vores hjemmeside: red-center.dk
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Rådgivning til fagfolk
Fagpersoner i hele landet kan få gratis rådgivning
og sparring omkring enkeltsager omhandlende
æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
RED Rådgivning yder specialiseret konkret rådgivning, screening og risikovurderinger med henblik på
at kunne anvise handlemuligheder enten i kommunalt regi eller hos andre relevante aktører på området.
Næsten hver fjerde henvendelse til RED Rådgivning har i 2021 været fra fagfolk. Helt konkret har
vi modtaget 340 henvendelser fra fagfolk. Det har
blandt andet været fagfolk fra krisecentre, kommuner, politi, skoler, opholdssteder eller arbejdsgivere,
der har kontaktet os.
”Man har et vist ansvar som fagperson –
som lærer, som vejleder – du har et ansvar
for dine elever på din skole. Man har jo ansvaret for at spørge: hvordan går det på
familiefronten?”
– Kvindelig beboer, 21 år, RED Safehouse I

Oplæg og outreach
RED Rådgivning tilbyder gratis standardoplæg om
vores arbejde med æresrelaterede familiekonflikter.
Vi kan også levere tilrettelagte temadage, kurser
og oplæg, hvor vi fordyber os ydermere i arbejdet
med ære og æresbegreber i etniske minoritetsmiljøer. Tilbuddene retter sig mod forskellige faggrupper
som sagsbehandlere, lærere, studievejledere, læger,
sundhedsmedarbejdere, politi m.fl., men også oplæg, som er rettet mod vores primære målgruppe.
Der blev i 2021 afholdt i alt 32 oplæg, hvoraf 22 var
henvendt fagfolk og 6 henvendt til vores unge målgruppe og 4 blev afholdt som temaaftener.
”Jeg gik på gymnasiet og min familie begyndte at planlægge at jeg skulle giftes
med en mand jeg ikke kendte. Jeg forsøgte at række ud til min vejleder, men jeg
blev ikke mødt så positivt dengang. Og
det gjorde, at jeg havde mistillid i forhold
til at tage hjemmefra på det tidspunkt.
Jeg fortalte om konflikten og følte ikke, at
jeg blev mødt helt åbent.”
– Kvindelig beboer, RED Safehouse I

VISO-LEVERANDØR
PÅ BØRN, UNGE OG
VOKSENOMRÅDET I
ÆRESRELATEREDE
KONFLIKTER OG
TVÆRKULTURELLE
PROBLEMSTILLINGER
RED Center mod æresrelaterede konflikter har siden
2016 været en fast del af leverandørkorpset under
Socialstyrelsens nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO).
RED Center er leverandører på både børne- og
voksenområdet og har 3 delkontrakter, som er fordelt således; ’Børn og unge udsat for negativ social
kontrol, herunder æresrelaterede konflikter’, ’Børn og
unge med tværkulturelle problemstillinger’ og ’Voksne udsat for æresrelaterede konflikter’.
RED Center leverede i 2021 specialrådgivning i 16
nye sager. Herunder 12 sager på børneområdet og 4
sager på voksenområdet.
Antallet af sager på børneområdet har betydet,
at der to gange har været behov for at forøge kapaciteten (timetallet) inden for delkontrakten ’Børn
og unge udsat for negativ social kontrol, herunder
æresrelaterede konflikter’. Det forhøjede timetal er
nu gjort permanent, indtil kontraktens udløb i 2025.
Dette for at imødekomme behovet for specialiseret
rådgivning inden for området.
RED Center har, som de eneste leverandører, haft
en delkontrakt på voksenområdet ’Æresrelaterede
konflikter’. Aftalen har været gældende fra 1. maj
2018 til og med 30. april 2022. Med snarligt udløb
af kontrakter vedr. specialrådgivning og udredning
inden for voksenområdet annoncerede VISO i efteråret 2021 en ny udbudsrunde. I forbindelse med
dette har VISO valgt at ændre området for delkontrakten æresrelaterede konflikter, således at æresrelaterede konflikter nu ikke længere er et selvstændigt

område, men udvides og sammenlægges med andre delkontrakter. Således kommer området blandt
andet til at bestå af to delkontrakter; ’Negativ social
kontrol og vold i nære relationer’ og ’Tværkulturelle
problemstillinger’. RED Center søgte i efteråret begge udbud og fik i februar 2022 den glædelig nyhed
om, at vi har vundet begge udbud.
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 (fra Socialstyrelsens
hjemmeside)

Karakter af ydelser
I VISO-sager indenfor æresrelaterede konflikter og
negativ social kontrol kontakter vi den rådgivningssøgende indenfor 24 timer. Der indledes med afklarende samtale, kortlægning af problemstillinger og
der udarbejdes en beredskabsplan.
Langt de fleste henvendelser omhandler en
kommunes behov for at få lavet en risikovurdering
med henblik på at kunne tilrettelægge den fremadrettede socialfaglige indsats.
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RED CENTERS
KONFERENCE 2021
Den 11. november 2021 var 150 fagfolk samlet til RED
Centers årlige konference i Middelfart med temaet ”Vilkår for ligestilling i feltet indenfor negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.” Moussa
Mchangama, medejer af rådgivningsvirksomheden
In futurum og forhenværende forperson for bestyrelsen i Mino Danmark, var konferencens moderator
og sammen med udvalgte forskere og praktikere
gjorde de os klogere på ligestilling i forskellige perspektiver; forskningsmæssigt, konventionsmæssigt,
psykologisk og psykosocialt. Konferencen blev åbnet af udlændinge- og integrationsminister, Mattias
Tesfaye. Det glæder os i RED Center, at ministeren
var med til at sætte fokus på negativ social kontrol
og æresrelaterede konflikter og gøre det til en del af
den politiske dagsorden. Nedenstående afsnit er en
kort gennemgang af de forskellige oplæg samt de
væsentligste pointer derfra.
Børnekonventionens betydning
Første oplægsholdere var Anette Faye Jacobsen,
seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder og
Line Vikkelsø Slot, ph.d. i sociologi og chefkonsulent
ved Institut for Menneskerettigheder. Sammen stillede de skarpt på Børnekonventionens betydning i
arbejdet med børn og unge udsat for negativ social
kontrol og æresrelaterede konflikter. Her blev Børnekonventionens væsentligste principper udfoldet
og sat i relation til minoritetsbørns særlige situation.
Ligeledes blev forældreinddragelse i æresrelaterede sager problematiseret, da forældreinddragelse i
netop disse sager kan øge risikoen og forværre barnets sikkerhed. Begge oplægsholdere understregede hvordan hensynet til at sikre barnets eller den
unges bedste vejer tungest, hvorfor hensynet til forældrene ikke må overskygge beskyttelsen af barnet
eller den unge.
Videnskortlægning
Rana Sérida, ph.d. og specialkonsulent ved Styrelsen for International Rekruttering og Integration
(SIRI), præsenterede efterfølgende SIRI’s videnskortlægning om æresrelaterede konflikter fra 2019.
Oplægget havde til formål at give en indføring i
forskningen om æresrelaterede konflikter, herunder
begreber/definitioner og (u)enigheder i forskningen
samt hvordan forskningen omsættes i et praksisperspektiv. Ranas oplæg gav blandt andet viden om
ofre og udøvere i æresrelaterede konflikter, overblik
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over omfanget i Danmark, samt et indblik i hvilke
tegn professionelle skal være opmærksomme på,
hvis man skal være i stand til at opdage, om en person er udsat for vold og/eller kontrol eller udsætter
andre for det.
En fordybende samtale
Eftermiddagens program bød på en fordybende
samtale mellem to psykologer; Basim Osman og
Mozhdeh Ghasemiyani om det praktiske sociale arbejde. Samtalen blev modereret af lederen af RED
Rådgivning Annelise Murakami. I samspil diskuterede Basim og Mozhdeh hvorledes, man i det praktiske sociale arbejde kan ligestille børn og unge med
etnisk minoritetsbaggrund, hvilke udfordringer der
kan opstå i det professionelle arbejde med familierne og ikke mindst, hvorledes familiernes perspektiv
inddrages.
For at sikre, at der ligeledes blev delt viden og erfaringer fra dem, der lever i og med æresrelaterede
konflikter og negativ social kontrol, blev der undervejs inddraget væsentlige pointer fra forskningen
om børn og unge såvel som udsagn fra unge, der
har haft ophold på RED Safehouse.
En rejse på tværs af kategorier
En af udfordringerne, som minoritetsetniske unge
og voksne står overfor, er manglende frihed til at
bestemme deres køn og seksualitet. Konferencens
afsluttende oplæg blev afholdt af Jalal Arabi, som
inviterede os ind i sit eget liv med et personligt oplæg om hans rejse på tværs af kategorier. Jalal
Arabi er palæstinensisk muslim og transkønnet og
hans historie gav indblik i de kampe og dilemmaer, som man står over for, når man som etnisk minoritet springer ud som transkønnet. Jalals historie
var rørende og vigtig og afsluttede konferencen på
bedste vis.
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INDSATSOMRÅDER
I 2021
Vidensprojektet
Status på vidensprojektet på RED Safehouse
I 2019 blev et vidensprojekt mellem Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og RED
Center igangsat. Som led i satspuljeaftalen for 2019
var der afsat 0,5 mio. kr. og for perioden 2020-2023
2 mio. kr. til en styrket vidensopbygningsindsats ud fra
RED Safehouse I og II’s data. I det følgende afsnit vil de
forskellige elementer, som vidensprojektet indeholder
gennemgås.
I 2020 bestod vidensprojektet blandt andet i
at udarbejde en internmetodemanual, hvor metoder og tilgange i arbejdet på RED Safehouse blev
beskrevet. I 2021 er der blevet arbejdet aktivt med
manualen i medarbejdergruppen for at styrke den
fællesfaglige tilgang og anvendte metoder.
Ligeledes blev et versioneret forandringskompas
til RED Safehouses målgruppe i 2020 udarbejdet og
rådgivergruppen blev oplært i at benyttet værktøjet til
at foretage målinger af progression i løbet af de unges
ophold på RED Safehouse. I 2021 er det blevet implementeret i arbejdet med de unge og benyttes som et
visuelt værktøj til at anskueliggøre den unges udvikling
og progression. I 2022 vil fokus være at gøre forandringskompasset til et dialogredskab, som skal understøtte den unges refleksion og inddragelse i eget liv.

I 2021 er der i samarbejde med konsulentfirmaet
Realize arbejdet med at styrke RED Safehouses videns- og datainformeret praksis gennem en øget
systematik i refleksion og skriftlig dokumentation.
I den forbindelse blev der i foråret 2021 afholdt
opstartsmøde mellem konsulenter fra Realize og
repræsentanter fra de to faggrupper på RED Safehouse. Tilgange, metoder og dilemmaer i arbejdet
på RED Safehouse blev kortlagt og i juni blev der afholdt to læringsseminar for hele personalegruppen,
hvor metoder til refleksion blev introduceret. Der blev
endvidere udarbejdet og introduceret fælles rammer og retningslinjer for den skriftlige dokumentation i journalsystemet.
I efteråret 2021 blev en ny ramme for sagsdrøftelser udarbejdet, og er i dag det, vi kalder for faglige
udviklingsmøder. På de faglige udviklingsmøder afsøges kompetencer og udfordringer hos den unge
samt hvilke tiltag der med fordel kan sættes i værk
fremadrettet, for at understøtte de unge. I efteråret
2021 blev der sammenlagt afholdt fire faglige udviklingsmøder. Arbejdet med at afprøve, evaluere
og tilpasse de faglige udviklingsmøder vil fortsætte i
2022. Ved vidensprojektets afslutning vil praksis forankres på RED Safehouse.

Forandringskompasset anvendes som redskab til at
måle personlig progression, som gør det muligt at
følge beboernes udvikling, mens de er på RED Safehouse. Desuden kan forandringskompasset benyttes
som et understøttende hjælperedskab til at skabe
dialog mellem beboeren, pædagog og rådgiveren,
da det anskueliggør og visualiserer eventuelle forskelle mellem beboerens og rådgiverens forståelse af
beboerens trivsel og/eller udfordringer.

RED CENTERS TILPASSEDE FORANDRINGSKOMPAS:

Oplevet vold
Beskæftigelse og uddannelse

Egen sikkerhedsadfærd

Parforhold og seksualitet

Økonomi

Psykisk / Fysisk sundhed

Holdninger til accept af vold, ære og skam

Rettighedskendskab

Sociale netværk
Selvstændighed
/ Autonomi
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Rapportens væsentligste konklusioner er:
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SIRI’s kvantitative analyse af RED Safehouses
beboere fra 2005-2019
Som en del af vidensprojektet har Styrelsen for International rekruttering og Integration (SIRI) fået
adgang til RED Centers registeroplysninger for de
unge, der har været indskrevet på RED Safehouse i
perioden 2005-2019. Udgangspunktet for rapporten er en anonymiseret oversigt over i alt 913 unikke
individer, som har været indskrevet i perioden.
SIRI’s rapport giver en omfattende og detaljeret
karakteristik og samlet kortlægning af alle de indskrevne kvinder og mænds livssituation og udsathed. Rapporten viser, at det er en meget udsat og
sårbar men også forskelligartet gruppe.

Knap en
tredjedel
har anmeldt
forbrydelser,
heraf var 75%
voldsforbrydelser og 11 %
seksualforbrydelser.

Langt størstedelen, 93 %, har
oprindelse fra
ikke-vestlige lande, med Irak, Afghanistan, Tyrkiet,
Somalia, Libanon
og Pakistan som
de hyppigste
lande.

Beboerne fordeler
sig mellem at være
efterkommere
(42%) og indvandrere (52%).

Ved indskrivning på RED Safehouse har 33 % af beboerne været i
beskæftigelse, mens 36% har gået
i skole, på ungdomsuddannelse
eller videregående uddannelse.

Beboerne kommer især fra storbyområder - 60 % kommer fra hovedstaden eller
fra en storbykommune: Odense, Aarhus og
Aalborg.

Gennemsnitsalderen ved indskrivning
har været 20,5 år. Over halvdelen
(60%) af de indskrevne har været
mellem 15-20 år. Knap 30 % har
været 21-25 år, og en lille gruppe på
knap 10 % har været 26 år eller ældre.

Langt størstedelen af de
indskrevne har været ugifte
(88 %), mens 7 % har været
gift, skilt, separeret eller enke/
mand. 3 % har som minimum
haft et barn. I perioden har
det dog ikke været muligt
at have barn med på RED
Safehouse.
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Splittede liv
I forbindelse med vidensprojektet har analysebureauet Analyse & Tal interviewet otte unge, der er
flygtet fra æresrelaterede konflikter. Interviewene
skal bidrage til større viden om unge, der flygter fra
æresrelaterede konflikter, herunder belyse de unges
liv op til beslutningen om at flygte fra familien, hvilke
dilemmaer de har stået og står i, og hvordan de ser
på fremtiden - med eller uden deres familie. Interviewene er endt ud i rapporten ”Splittede liv”.
Rapporten adskiller sig fra den øvrige litteratur
ved udelukkende at beskæftige sig med unge, der
har brudt med hele eller dele af deres familie, og
som nu lever “under jorden” som konsekvens heraf.
Rapporten har særligt fokus på de unges oplevelser

kodeks, som forældrene forsøger at opdrage dem
efter. Her gælder det for kvinderne, at de har omfattende huslige pligter, strenge regler for beklædning og udseende, at de ikke må tage til fester og
sociale arrangementer alene uden for skoletid, og at
uddannelsesvalg og giftemål er begrænset til det,
familien anser for rigtigt. Afvigelser fra dette går ud
over familiens billede udadtil og derved ære og status. På trods af rammerne i hjemmet orienterer de
unge i undersøgelsen sig imod et ungdomsliv, som
er almindeligt for majoritet danskere. Det indebærer et socialt fællesskab uden for hjemmet, kærester,
fester, afprøvning med forskelligt udseende og med
alkohol, og at de kan træffe selvstændige beslutninger om deres fremtid. Således afviger deres ønsker
om et ungdomsliv sig markant fra det, deres forældre kræver af dem.
”Altså min skæbne var blevet lagt for mig.
Det der med at være på RED nu – altså
jeg vælger noget jeg gerne vil. Jeg vælger
en uddannelse, som jeg virkelig gerne vil
og ikke noget, som min familie siger noget
til. Jeg vælger, hvor jeg gerne vil bo. Det
er mit valg.”
– Kvindelig beboer, 22 år, RED Safehouse I

med negativ social kontrol, hvordan de har håndteret konflikten, og hvilke dilemmaer et brud med
familien indebærer. Rapporten er en kvalitativ pendant til det førnævnte kvantitative arbejde fra SIRI.
Hvor SIRIs rapport baserer sig på kvantitative registerdata fra RED Centers beboere, giver denne rapport et kvalitativt indblik i de unges hverdagsliv før
under (og efter) bruddet med deres familier.
Overordnet tegner rapporten et billede af en
række konflikter mellem de unge og deres familie, hvor også storfamilien og familiens netværk og
lokalmiljø spiller en rolle. Konflikterne er præget af
vold og negativ social kontrol, og handler om, at de
unge ikke vil indordne sig det regelsæt og moral-
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Modsætningerne mellem de to kulturer medfører, at
de unge er splittet imellem to liv og identiteter – ét
hjemme hos familien og ét når de er uden for hjemmet. Konsekvensen af at afvige fra familiens regler
er en massiv negativ social kontrol gennem fysisk og
psykisk vold, trusler og overvågning, der for nogle
også har præget den tidligere ungdom og barndom. I rapporten fremgår det særligt, at det er fædrene og i nogle tilfælde brødrene, der udøver den
fysiske vold, mens det både kan være mandlige og
kvindelige familiemedlemmer - såvel som det lokale
minoritetssamfund - der overvåger og udøver negativ social kontrol over de unges sociale liv.
For at håndtere splittelsen mellem de to kulturer
og det voldelige sanktionsregime i hjemmet lever de
unge et dobbeltliv med dækhistorier og løgne med
risiko for at blive opdaget og straffet for at gå imod familien. Nogle forsøger at indordne sig familiens krav og
forventninger for at mindske volden og forhandle sig
til større frihed. På et tidspunkt flyder bægeret over af
manglen på at kunne leve sit eget liv og være den, de
er, uden at risikere flere fysiske og psykiske skader, og
de vælger at gå under jorden og rive deres tilværelse
op med rode - i hvert fald for en tid.
”Man kommer her, og så ved man ikke,
hvem man selv er. Fordi man er vant til at
leve under standarden af deres kultur og
deres regler og jeg ved ikke hvad.”
– Kvindelig beboer, RED Safehouse I

Rapporten understreger, hvor svær og dilemmafyldt
en beslutning det er for de unge at flygte fra sin
familie. De fleste har været udsat for mange traumatiserende oplevelser, der går langt ud over, hvad
dansk lovgivning tillader, før de beslutter at flygte
fra familien. Deres loyalitet og fortsatte følelse af
tilknytning til familien er bemærkelsesværdig, når
man tager disse oplevelser i betragtning. En del af
forklaringen skal sandsynligvis findes i familiens kultur, hvor kollektivet står over alt andet. Ved at vælge
familien fra, forlader de også det – på godt og ondt
– altdominerende fundament i deres liv. De er ikke
vant til at stå på egne ben uden for familien, ligesom familien heller ikke er vant til at være uden dem.
Nogle efterlader nemlig også en undertrykt mor eller mindre søskende, som de hidtil har taget sig af.
Således er det langt fra givet, at unge i æresrelaterede konflikter vælger at vende den undertrykkende
familie ryggen. Der skal meget modgang til, og der

er nogle store dilemmaer, der skal afvejes, før de kan
tage et så stor skridt. Det er netop nogle af disse dilemmaer, som Splittede Liv giver indblik i. Samtidigt
giver rapporten et billede på, hvad der udspiller sig
lige nu i andre hjem rundt omkring i landet – enten
med flugt eller fortsat negativ social kontrol til følge.

Arbejdet med
mentalisering i RED Center

ligt vigtigt i mødet med RED Centers målgruppe,
som ofte har oplevet traumatiske begivenheder. De
unge, vi møder i RED Center, bærer traumer med sig,
som ofte skaber ubalance i følelserne og evnen til at
forstå sig selv. Derfor har det en afgørende betydning, at de unge mødes af professionelle, som evner
at se bag de følelsesreaktioner, der er i ubalance og
som kan ”låne” dem et nervesystem, som er mere
i balance og gennem fælles refleksion hjælpe den
unge til at forstå egne tankemønstre og følelsesreaktioner bedre.
I mentaliseringsbaseret pædagogik arbejdes
der ud fra de grundlæggende principper i mentalisering med en særlig opmærksomhed på, at
traumer spiller en væsentlig rolle i den unges adfærd. Der arbejdes målrettet på at skabe sikkerhed
og tryghed, som er en forudsætning for at kunne
forholde sig til egne reaktioner. Når tryghed, i relationen er etableret kan, der arbejdes afklarende og udforskende med henblik på at opbygge
evnen til at regulere egne følelser. Her inddrages
psykoedukation i forståelsen af typiske traumereaktioner hos den unge, og der gives redskaber til
at nedbringe den ubalance, reaktionerne skaber.
Der arbejdes ressourceorienteret for at understøtte selvværd og selvtillid hos den unge.
Det kan ikke undgås, at der sker svigt i mentaliseringen hos den professionelle. Når mentaliseringssvigt opstår, har den professionelle på RED
Safehouse ansvaret for at genoprette en mentaliserende tilgang og hvis muligt gøre det til genstand
for læring.

RED Center har de senere år arbejdet målrettet
med at integrere en mentaliseringsbaseret tilgang
og pædagogik i vores arbejde med målgruppen.
I efteråret 2019 var mentalisering temaet på vores
årlige fælles faglige dage, hvor personalegruppen i
RED Center blev undervist i forståelsen af mentalisering
– særligt med fokus på arbejdet med traumatiserede
unge. Teorier og modeller til at forstå og anvende en
mentaliseringsbaseret pædagogik er løbende inddraget i vores personalemøder på Safehouse. Siden 2020
har supervisionen på RED I, RED II og i RED Rådgivning
været understøttet af et mentaliseringsperspektiv,
hvor teorier for hvordan mentalisering fremmes, inddrages aktivt i sagssupervisionen.
Mentalisering er en opmærksomhed på mentale tilstande hos sig selv og den anden. Det handler
om at være åben og have en nysgerrighed overfor
hvilke følelser, tanker, mål, grunde og behov, der er i
spil i stedet for at fortabe sig i den umiddelbare adfærd eller egen forforståelse. Mentalisering kræver
at sætte sig ind i den andens sted, regulere egne følelser og ikke opgive kontakten til den anden - med
andre ord at være empatisk, i balance og tålmodig.
Mentalisering er at kunne se sig selv udefra og den
anden indefra og således have fokus på forståelsen
af den anden, samtidig med en opmærksomhed på
hvad der sker i eget sind.
Evnen til at kunne mentalisere er afgørende for at
danne relationer til andre mennesker. I vores daglige samspil sker mentalisering ofte automatisk, men
når den umiddelbare forståelse ophører, er der behov for en kontrolleret mentalisering - dette er sær-

”De er bange for, hvad andre folk vil sige
om vores familie. De tænker ikke selv på,
hvordan de skader deres familie, men kun
hvordan det ser ud fra andre.”
– Kvindelig beboer, 21 år, RED Safehouse I
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RED+ - Et nyt krisecenter for
minoritetsetniske LGBT+personer
I foråret 2021 meddelte regeringen, at der vil blive
afsat 5 mio. årligt på Finansloven til oprettelse af
et krisecenter for minoritetsetniske LGBT+ personer,
som oplever æresrelaterede konflikter og negativ
social kontrol. RED Center har i forvejen brugbare
erfaringer med målgruppen og valgte at byde på
opgaven kort efter udmeldingen.
I sommeren 2021 meddelte Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), at RED Center
havde vundet udbuddet om oprettelsen af krisecentret. Opgaven skulle løftes i samarbejde med RED
Centers partnere i projektet: Als Research og Sabaah.
Mens RED Center varetager driften og projektledelsen af projektet, er det Sabaahs opgave at bidrage til
rådgivnings- og vejledningsindsatserne sammen med
RED Rådgivning. Als Research forestår udarbejdelsen
af en kortlægning af minoritetsetniske LGBT+ personers levevilkår og skal blandt andet bidrage til udvikling af en registreringspraksis. Væsentligste pointer fra
Als Researchs rapport præsenteres på side 34.
1. oktober 2021 blev Dijana Dix Omerbasic ansat
som leder af det kommende krisecenter, og krisecentret fik sit navn: RED+. Ifølge planen skulle RED+
stå klart i starten af 2022 og skulle kunne tage imod
beboere så hurtigt som muligt i det nye år. Det sidste kvartal af 2021 var derfor en travl periode, hvor
der skulle skaffes lokaler til krisecentret, ligesom der
skulle gennemføres en rekrutteringsproces i forhold
til ansættelsen af de medarbejdere, der til dagligt
skulle varetage driften af RED+.
Sideløbende har partnerskabet omkring projektet
arbejdet på at udvikle en rådgivningsindsats for målgruppen, som består af et tæt samarbejde mellem
RED+, RED Rådgivning og Sabaah. Rådgivnings- og
vejledningsindsatsen bygger på de gode erfaringer, vi
allerede har med minoritetsetniske LGBT+ unge i vores
respektive organisationer - men også på baggrund af
den undersøgelse som Als Research igangsatte i sensommeren 2021. Den endelige rapport med dens anbefalinger og konklusioner forventes offentliggjort i foråret 2022, dog er partnerskabet blevet inddraget og
orienteret løbende for at kunne tilpasse indsatserne og
den kommende praksis på RED+. Disse erfaringer og
viden har desuden dannet grundlag for en uddannelsesplan for RED+ medarbejderne. Uddannelsesplanen
indeholder en række opkvalificerende oplæg og kurser
som delvist fokuserer på køn, krop og seksualitet, og
delvist understøtter medarbejderne i at håndtere de
problematikker, som minoritetsetniske LGBT+ personer
oplever.
De praktiske rammer for RED+
På det praktiske plan har vi med Socialtilsynets godkendelse fundet midlertidige lokaler til RED+. Midlertidige fordi der i puljevejledningen er et krav om, at
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der oprettes 6 krisecenterpladser med eget bad og
toilet. Gennem et samarbejde med Diakonissestiftelsen lykkedes det os at finde både de midlertidige og
de permanente lokaler til RED+ på deres matrikel på
Frederiksberg. Det forventes, at de permanente lokaler
bliver taget i brug i sensommeren 2022. Januar måned bliver brugt på at istandsætte lokalerne og indrette krisecentret sideløbende med, at medarbejderne
følger den fastlagte uddannelsesplan. RED+ tog imod
indskrivninger fra 1. februar 2022.
Udover de 6 pladser på RED+ råder projektet
over to indslusningsboliger på RED Safehouse Sjælland og to udslusningsboliger på Frederiksberg. De
to indslusningsboliger benyttes navnlig i de tilfælde,
hvor beboerne har behov for de særlige sikkerhedsforanstaltninger, som RED Safehouse kan tilbyde.
Det betyder også, at der kommer et tæt samarbejde mellem RED Centers forskellige afdelinger ikke
mindst i forhold visiteringen af beboerne og koordinering af indsatserne for målgruppen.
RED+ kan tage imod beboere efter §66, §109
og §110, og målgruppen er unge minoritetsetniske
LGBT+ personer mellem 16-30 år. Krisecentret skal
drives som et åbent krisecenter, hvilket betyder, at
de unge ikke må være så sikkerhedstruede, at de
ikke kan beskyttes under disse rammer. Krisecentret
bliver døgnåbent, og der vil derfor altid være mindst
ét personale til stede på vagt. Medarbejdergruppen
vil bestå af en leder, en socialrådgiver samt seks-syv
pædagogiske medarbejdere, hvoraf to tilknyttes
som vikarer. Derudover har projektet ansøgt om og
fået støtte fra Innovationsfonden til en Ph.d.-studerende, der skal følge projektet over tre år.
Dagligdagen for de unge beboere på RED+ vil
delvist ligne den dagligdag, de unge på Safehouse
har, om end med den store forskel at de unge på
RED+ har noget større bevægelsesfrihed i og med,
at de ikke vurderes at være i aktuel eller overhængende fare. De unge, der ikke er i job eller uddannelse ved indskrivningen, vil blive aktiveret på anden vis,
og her hentes der inspiration fra de dagsprogrammer, som der bliver arbejdet på Safehouses. Krisecentrets åbne karakter og det særlige partnerskab
med Sabaah betyder, at der også vil være andre
muligheder for indsatser, som Sabaah er tovholder
på – f.eks. peer-to-peer rådgivning og netværksaktiviteter for beboerne på ugentlig basis. Samarbejdet
med Als Research vil betyde, at vi gennem hele projektets periode vil kunne måle beboernes trivsel ud
fra validerede skemaer og egen praksis på stedet.
Vi forventer, at det kommende år bliver mindst
lige så travlt og udfordrende i forhold til udviklingen
af en så specialiseret indsats som RED+, men også
i forhold til den læring vi kan trække tilbage til hele
organisationen, når det kommer til målgruppens
særlige behov og udfordringer.

Erhvervs-ph.d. på RED+
I forbindelse med etableringen af RED+ ansøgte RED
Center i efteråret 2021 om et erhvervs-ph.d.-projekt
hos Innovationsfonden med hensigten om at undersøge unge minoritetsetniske LGBTI+ personers ulighed i sundhed. Projektet blev skrevet i samarbejde
med vores ph.d.-kandidat fra Sociologi og Socialt
Arbejde fra Aalborg Universitet i København, Als
Research og Sexologisk Forskningscenter. I december 2021 modtog vi den glædelige nyhed, at vores
ansøgningen var blevet godkendt, og i medio maj
2022 vil vores ph.d.-kandidat - Sofie Aggerbo Johansen - påbegynde projektet. Sofie Aggerbo Johansen har kompetencer fra relevante forskningsmiljøer inden for det sociologiske og sociale arbejde.
Formålet med projektet er at producere anvendelig, praksisnær viden, der skal bidrage til at modvirke ulighed i sundhed for LGBT+ personer med etnisk minoritetsbaggrund, der også oplever at være
part i/ofre for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Udgangspunktet er de unge indskrevet
på RED+, og det er deres fortællinger og oplevelser
af muligheder og udfordringer i mødet med eksisterende sundhedstilbud og den øvrige primærsektor, som er i fokus. De unge inviteres med ind i selve
praksisforskningsprocessen så de udover at komme
med bud på veje til at modvirke ulighed i sundhed
også indgår som aktive medskabere i forskningsprocessen. Hensigten er ligeledes at producere viden
om de unges problematikker herunder særligt betydningen af de unges status som dobbeltminoriteter som både RED+ og sundhedssektoren kan bruge
i kvalificeringen af deres arbejde med at fremme
sundhed, trivsel og lige muligheder for gruppen.
Målsætningen er, at forskningsprojektet - foruden at
bidrage til vigtige forskningsfelter såsom minoritetsforskningen og forskning om mødet mellem system
og klient - også vil bidrage til nye indsigter, som er
med til at kvalificere eksisterende sundhedstilbud.
Sofie Aggerbo Johansen skal under projektperioden opholde sig på RED+. Det sikrer en vedvarende
kontakt med forskningsfeltet, som skal bidrage til at
skabe en vekselvirkning mellem teori og praksis.
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En særligt udsat dobbeltminoritet
Af Bjarke Følner, chefkonsulent
og partner i Als Research
Som et led i etableringen af RED+ har Als Research
gennemført en undersøgelse af nydanske LGBT+personers aktuelle levevilkår og hjælpebehov.
Dette afsnit præsenterer nogle af undersøgelsens
hovedresultater og giver samtidig et kort indblik i
den dokumentationspraksis, som er udviklet i relation til RED+.
Nydanske LGBT+personers
levevilkår og støttebehov
Undersøgelsen viser helt overordnet, at nydanske
LGBT+personer udgør en særdeles udsat dobbeltminoritet i Danmark – og at mange i målgruppen
har et stort behov for hjælp og støtte.
Mere specifikt viser undersøgelsen, at:
❚❚ 55 % af de nydanske LGBT+personer inden for
det seneste år har følt sig diskrimineret på grund
af deres etniske/religiøse baggrund og/eller deres
seksuelle orientering/kønsidentitet.
❚❚ Nydanske LGBT+personer skjuler i langt højere
grad end andre LGBT+personer i Danmark deres
seksuelle orientering/ kønsidentitet over for familien. Især LGBT+personer fra familier, hvor familiens ære eller religion tillægges stor betydning, er
tilbøjelige til at leve helt eller delvist ”i skabet”.
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❚❚ Oplevelser med negative reaktioner på åbenhed
er markant mere udbredte blandt nydanske
LGBT+personer end blandt andre LGBT+personer i Danmark. Eksempelvis har 14 % af de
åbne nydanske LGBT+personer været udsat for
voldstrusler fra deres families side på grund af
deres seksuelle orientering/kønsidentitet, mens
det gælder for 1 % blandt øvrige LGBT+personer i
Danmark.
❚❚ Den psykiske sundhed blandt nydanske LGBT+personer er meget dårlig. Hele 44 % er fx i
risiko for depression og langvarig stresstilstand,
mens hver tredje (33 %) er ensom i alvorlig grad.
❚❚ 39 % af de nydanske LGBT+personer angiver, at
de har været udsat for et seksuelt overgreb og
46 % svarer, at de har svært ved at lytte til egne
grænser i relation til sex.
❚❚ Hver tredje nydanske LGBT+person (34 %) har
overvejet at begå selvmord inden for det seneste
år. Til sammenligning gælder det cirka 7-8 % i
den samlede danske befolkning.
❚❚ 35 % af de nydanske LGBT+personer har på et
tidspunkt kontaktet en rådgivning. De fleste har
kontaktet Sabaah, LGBT+ Danmark, Livslinien og/
eller RED Rådgivning.
❚❚ 27 % af de nydanske LGBT+personer har på et
tidspunkt i deres liv haft behov for et andet sted
at bo på grund af deres seksuelle orientering/
kønsidentitet og 7 % oplever aktuelt dette behov.
Omkring 3 % har specifikt et aktuelt behov for en
krisecenterplads.

Undersøgelsen er gennemført i perioden august
2021 – februar 2022 og er baseret på:
❚❚ en websurvey besvaret af 1.238 LGBT+personer,
herunder 147 nydanske LGBT+personer. De fleste
af de nydanske respondenter er 15-34 år (84 %)
og bosat i Region Hovedstaden (64 %).
❚❚ 30 dybdegående interview med nydanske
LGBT+personer, med pårørende og med fagpersoner/eksperter.
Mange organisationer har bidraget med relevant
viden og hjælp i forbindelse med undersøgelsen. En
særlig tak til Sabaah, RED Center, LGBT+ Danmark,
LGBT Asylum, Sexologisk Forskningscenter, Institut for
Menneskerettigheder og Sex&Samfund.
Den samlede undersøgelsesrapport ”Nydanske
LGBT+personers levevilkår og støttebehov” kan
downloades og læses fra www.alsresearch.dk
Definition af nydanske LGBT+personer:
Begrebet ”nydanske LGBT+personer” anvendes
i undersøgelsen om personer i Danmark, som
både har ikke-vestlig minoritetsbaggrund og som
samtidig er enten lesbiske (L), bøsser (G), bi-eller
panseksuelle (B) og/eller transpersoner/non-binære/ikke-ciskønnede (T+).

Udvikling af dokumentationsog evalueringspraksis for RED+
Med henblik på at dokumentere effekten af den støtteindsats, som RED+ giver til krisecentrets beboere har
Als Research i samarbejde med RED Center udviklet
og igangsat en dokumentationspraksis for RED+. Praksissen gennemføres i et tæt samarbejde med personalet på RED+ og vil dels gøre det muligt at få viden

om beboernes udvikling på en række relevante parametre, ligesom delresultater løbende vil blive delt for at
optimere den socialfaglige indsats undervejs.
Efterhånden, som der bliver indsamlet mere data,
vil det blive muligt ikke blot at se på den enkelte
beboers udvikling, men også at få et overblik over
indsatsens betydning for den samlede gruppe af
beboere på RED+. Hver anden måned under opholdet på RED+ og igen efter 12 måneder, vil beboerne
således skulle udfylde et forandringskompas, som er
baseret på forskningsmæssigt validerede mål, som
fx trivselsindekset WHO-5, ensomhedsskalaen TILS,
selvbestemmelsesskalaen PCASS og den generelle
livstilfredshedsindikator Cantril Scale. Desuden vil
forandringskompasset også måle på graden af tilknytning til uddannelse og/eller job. Endelig vil vi i
forbindelse med evalueringen af RED+ foretage en
række dybdegående interviews med både beboere,
personale og relevante samarbejdspartnere, herunder med Sabaah og RED Rådgivning m.fl.
Som det fremgår ovenfor, peger levevilkårsundersøgelsen på en bekymrende høj forekomst af oplevet diskrimination og forskellige former for psykisk
mistrivsel hos målgruppen. Ligeledes viser undersøgelsen med al tydelighed, at mange nydanske LGBT+personer har et stort behov for hjælp og støtte.
Ikke mindst derfor er vi i Als Research glade for, at vi
sammen med RED Center og Sabaah kan bidrage
til det vigtige samarbejde omkring det nye krisecenter RED+.
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RED CENTERS
ØVRIGE AKTIVITETER
Ny lovgivning i 2021
I 2021 vedtog et enigt Folketing en ny selvstændig
bestemmelse i straffeloven om kriminalisering af
stalking. Stalking får således sin egen selvstændige
bestemmelse i straffeloven, der sikrer, at stalking kan
straffes, også selv om gerningsmanden ikke på forhånd er meddelt et tilhold. Førhen har stalking i et
vist omfang været kriminaliseret i tilholdsloven, men
med den nye bestemmelse skal færre betingelser
være opfyldt, før det kan straffes. Ligeledes medfører den nye bestemmelse, at straffen for stalking
bliver skærpet. Tidligere kunne stalking straffes med
bøde eller op til to års fængsel, men med den nye
bestemmelse i straffeloven skærpes straffen for stalking, så der kan gives op til tre års fængsel. Loven
trådte i kraft i 2022 og er en del af et større udspil,
der styrker indsatsen mod stalking, hvilket vi i RED
Center priser højt.
I RED Center regi optræder stalking ofte i forbindelse med andre former for negativ social kontrol.
Stalkingen praktiseres af familien og det udvidede
netværk, nationalt såvel som transnationalt. Ved
konkrete eksempler på stalking kontakter vi Dansk
Stalking Center, som har specialiseret rådgivning
og psykologbistand og samarbejde med relevante
myndigheder.

Rådet for Menneskerettigheder
I 2021 blev RED Center mod æresrelaterede konflikter optaget i Rådet for menneskerettigheder som
NGO ved direktør Anita Johnson. Rådet for Menneskerettigheder består af repræsentanter for en
række civilsamfundsorganisationer og myndigheder, der mødes for at drøfte Institut for Menneskerettigheders virke. Vi ser i de kommende år frem til
at blive beriget af Rådet og dets øvrige medlemmer, og dele vores viden og erfaringer med de fælles
målsætninger om frihed, selvbestemmelse og et liv
uden vold og kontrol.

Søstre mod vold og kontrol
I foråret 2021 blev RED Centers direktør, Anita Johnson del af advisory boardet i Søstre mod Vold. Søstre
mod Vold kæmper for kvinders ret til at leve et frit,
selvstændigt og meningsfuldt liv - et liv uden negativ social kontrol og vold. I advisory boardet skal Anita Johnson og de resterende medlemmer understøtte og kvalificere organisationens arbejde med
at bekæmpe negativ social kontrol. Vi deler gerne
vores viden og lærer gerne af andres erfaringer.
Certificeringer
I december 2021 blev alle rådgivere i RED Center
certificeret/opkvalificeret i risikovurderingsværktøjet
PATRIARK version II ved kriminolog Henrik Belfrage.
PATRIARK giver et overblik over, hvem der udgør en
reel trussel, hvad denne trussel består af og giver en
systematisk, standardiseret og praktisk anvendbar
udredning af, hvem der skal beskyttes og hvordan
de skal beskyttes. Ved risikovurdering ses der både
på voldsudøverens psykosociale problemer, men
også på sårbarhedsfaktorer og beskyttelsesfaktorer
hos offeret. Hovedformålet er forebyggelse og hvad
der skal til for at minimere den risiko, som en person/
gruppe udgør i sager, hvor der er udøvet negativ social kontrol og/eller æresrelaterede konflikter eller er

mistanke herom.
Den nye PATRIARK version II adskiller sig fra den
tidligere version ved at være opdateret litteraturmæssigt, og så er de grundlæggende trin i risikovurderingen beskrevet detaljeret i manualen, herunder
hvordan risikovurdering på individniveau skal udføres, samt planlægning af risikoscenarier og risikostyring mv. Dette manglede stort set i den gamle
PATRIARK version I.
I september 2021 blev flere rådgivere i RED Center ligeledes certificeret i risikovurderingsredskaberne Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA:SV)
og Stalking Assessment and Management (SAM).
SAM og SARA:SV benyttes til vurdere risikoen for
vold og drab i sager om henholdsvis stalking og vold
i nære relationer. Gennem SAM kortlægges hændelsesforløb, voldsudøverens risikofaktorer og offerets
sårbarhedsfaktorer – dvs. en grundig kortlægning af
de risikofaktorer, som forskningen peger på, kan øge
sandsynligheden for stalking. SARA:SV har til hensigt
at forudsige sandsynligheden for vold i hjemmet ved
at screene for risikofaktorer hos personer, der mistænkes for magtmisbrug.
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RED Centers Snapchat kampagne efterår 2021
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OMTALE
I MEDIERNE
TV2 NEWS om æresdrab
I november 2021 besøgte RED Centers direktør Anita
Johnson TV2 NEWS for at fortælle om det mørketal af æresdrab, der bliver begået i Danmark. Diskussionen opstod på baggrund af en den indledte
retssag om en far og søn, som står anklaget for at
have dræbt deres hustru/mor i september 2020.
Anita Johnson forklarer i interviewet, at drab med
hævn eller jalousi som motiv ligger tæt op ad begrebet æresdrab, men at et æresdrab særligt er kendetegnet ved, at det er et planlagt, bliver begået eller
aftalt i forening og som resten af familien til dels
accepterer. Ligeledes understreger hun, at der ikke
en særlig paragraf i lovgivningen, som omhandler
æresdrab, men det er en skærpende omstændighed, hvis retten vurderer, at der er begået et sådant.
Den 17. december 2021 blev både far og søn kendt
skyldige i drab, men frifundet for æresdrab. Straffen for sønnen og faderen blev fastsat til ubetinget
fængselsstraf på henholdsvis 8 år og 12 år og begge
er blevet udvist af Danmark med indrejseforbud.

Bortført af min mor og far
I efteråret 2021 sendte DR1 dokumentaren ”Bortført af min mor og far”, som handler om Sara, der
som 16-årig bliver sendt på genopdragelsesrejse til
Somalia, selvom hun flere gange havde forsøgt at
råbe om hjælp. I genopdragelseslejren bliver hun
spærret inde, frataget sit danske pas og gennem
16 måneder udsat for fysisk afstraffelse indtil hun på
dramatisk vis stikker af. Hun ender på gaden i Mogadishu uden pas, penge og uden mulighed for at
opsøge sin familie. Sara ender med at komme hjem
til Danmark og kommer på RED Safehouse. Dokumentaren viser, at der fortsat er brug for, at vi får udbredt kendskabet til negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, så vi undgår, at andre unge
ender i samme situation som Sara.

Donationer
I 2021 fik RED Center en donation på 15.000 kr. fra
City Parkeringsservice. Pengene er blevet brugt til at
forsøde tilværelsen for vores beboere på RED Safehouse. Vi er meget glade og taknemmelige for City
Parkeringsservice interesse og omtanke for vores arbejde.
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STRATEGI
2021
De seneste år har RED Center udvidet organisationens tilbud og har nu 4 afdelinger, heraf 3 botilbud
og en rådgivningsenhed. Derudover har vi udvidet vores konsulentvirksomhed og dækker nu flere
indsatser både på voksen- og på børneområdet i
VISO-regi.
De mange og komplekse opgaver betyder, at der
er behov for en ny organisationsstruktur, der tager
udgangspunkt i at kunne sikre sammenhængskraften i organisationen, styring af den overordnet retning, herunder vidensdeling mellem afdelingerne,
fælles metoder, fælles løsninger og fælles tilgang,
samt systematisk arbejde med nye forandringstiltag
på tværs i organisationen.
Den overordnede strategi i 2022 vil derfor fokusere på den nye organisationsstruktur og RED+. Derudover vil der være fokus på en videreførelse af sidste
års indsatsområder.

Fokuspunkterne i strategien omfatter:
1. Økonomi
2. Ny organisationsstruktur, der skal sikre en klarere
struktur, plads til organisatorisk forankring, fælles
kultur og tydelighed i opgaveløsninger
3. Understøttelse af centrets viden og høje faglighed
4. Tilpasning af centrets ydelser i forhold til efterspørgslen
5. Analyse, statistik og data – en bedre og mere
systematisk opsamling af data i organisationen,
samt en fornyelse i vores strategiske kommunikationsindsats
6. Nye lokaler til RED I

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
Chat med os:
https:/
/red-center.dk/chat/
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/forfagpersoner/
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/forunge/

