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”Dagsorden” 

• LOKK 

 

• Hvad er ære? 

 

• Vores rådgivning 

 

• De unges problemer 

 

• LOKK´s konfliktmægling 

 

 

 

 

 

 



LOKK 
Landsorganisation af Kvindekrisecentre 

• Krisecentre i hele Danmark + sekretariat i 

København 

• HOT-line og e-brevkasse 

• Rådgivning til kvinder 

• Samarbejde med udenlandske 

kvindeorganisationer 

• Særlig rådgivning om æresrelaterede 

problemstillinger 

 



Hvad mener vi med ’ære’? 

• ”Ære handler om ret til respekt, i 

betydningen krav på respekt. Samfundet 

har pligt til at yde personen respekt, 

forudsat at reglerne i æreskodeksen er 

overholdt. I modsat fald mister personen 

sin ære (og andre trækkes med ned, 

eftersom æren er kollektiv)” 

   Unni Wikan (2006) 

 



Om Ære: 

• Patriarkalsk fænomen 

• Kollektivistisk fænomen 

• Kontrol over den kvindelige seksualitet 

• ”Hvad vil folk dog sige?” 

• Det der sker i familien, skal holdes i 
familien! 

• Ikke altid vold og drab 

 



Projekt Etnisk ung i Krise 

Æresproblematik, tvangsægteskab  

 

Rådgivning til fagfolk 

 

Rådgivning til forældre 

 

Rådgivning til unge 

 

 



Rådgivning til fagfolk 

• Telefonisk rådgivning / sparring 

 

• Personligt møde  

 

• Værktøjskasse på www.lokk.dk  

 

• Oplæg 

 

 

http://www.lokk.dk/


Rådgivning til forældrene 
 

• Forældretelefon 

• Forældre med indvandrer- eller 

flygtningebaggrund 

• Udfordringer med opdragelse 

• Tolk  

• Møder med forældregruppen  

 



Rådgivning til unge 

• Telefonisk rådgivning  

• Personligt møde  

• Brevkasse på www.etniskung.dk  

• Mentorprojekt Connect eller Re-Connect, 

sammen med URK 

• Konfliktmægling 

 

http://www.etniskung.dk/


De unges problemstillinger 

• Sociale restriktioner  

• Kontrol fra familien  

• Manglende dialog med familien 

• Vold fra familien 

• Dobbeltliv 

• Tvangsægteskaber 

• Genopdragelsesrejser 

 

 



Drengenes situation 

 

• Ansvar for familien – herunder kontrol af 

kvinder i familien 

• Frihed til en vis grænse – kærester 

• Indlæringsvanskeligheder kan medføre 

arrangeret ægteskab 

 

 

 

 

 

 



De unges overvejelser og 

dilemmaer 

• Flytte hjemmefra? 

• Store konsekvenser for alle  

• Skam og skyld  

• Den unge kan miste alt og alle 

• Nyt liv alene er ofte ensomt, ukendt og 

skræmmende 

 



Hvordan hjælpes de? 

• At sætte ord på situationen 

• At forholde sig til situationen 

• Muligheder og konsekvenser  

• Realitetstest 

• Egne ressourcer og løsninger 

• Krisecenterophold  

• Konfliktmægling 

 



Rammer for en konfliktmægling 

 

• Politiet 

 

• Væk fra familien 

 

• Aftale eller kontrakt  

 

• Opfølgning/ støtte til genetablering af kontakt 

 



Succesfuld konfliktmægling 

• Sikkerhedsplan for den unge  

• Den unge får formidlet budskab   

• Troværdig dialog med familien 

• Bæredygtig aftale 

• Forandring er en proces der ofte 

kræver flere mæglinger  

 



LOKKs rådgivninger er 

• Landsdækkende  

• Gratis 

• www.lokk.dk  

• www.etniskung.dk 

• Tlf. 32 95 90 19 dagligt mellem kl. 9-15 

• Hotline etniske unge: 70 27 76 66 

 

http://www.lokk.dk/
http://www.etniskung.dk/


Ærepåspil.dk  

Et læringsspil som kan downloades gratis.  


