
Introduktion til flow chartet

TÆK
Tilbud i Aarhus Kommune, der tilbyder sparring til fagpersoner og råd og vej-
ledning til borgere i æresrelaterede konflikter. 
Vagttelefon: 41 85 40 75, åben alle hverdage klokken 8–15.

Sikkerhedskonsulenterne i Region Midtjylland
Formålet er at styrke sikkerheden for borgere, der er udsat for æresrelaterede 
konflikter og negativ social kontrol. Sikkerhedskonsulenterne for Region Midt-
jylland er forankret i TÆK.
Bettina: 41 87 20 49, Heidi: 41 87 26 18 og Mette: 41 87 44 64.

VISO
National videns og specialrådgivningsorganisation på det sociale område.
Telefon: 72 24 40 00

RED Rådgivning
Tilbyder rådgivning og mægling i familierne, og kan også bevilge psykolog-
hjælp til den borger, der står i en æresrelateret konflikt.
Hotline: 70 27 76 66, døgndækning alle dage

RED Safehouse
Tilbyder ophold til unge mellem 16 og 30 år uden børn. Der er to safehouses 
under RED. Et placeret på Sjælland og et i Jylland. 
Telefon RED 1, Sjælland: 45 11 78 00
Telefon RED 2, Jylland: 61 93 63 28

Udenrigsministeriet
Kontaktes ved bekymring for eller konkret viden om, at en borger er udsat for 
tvungen udrejse af Danmark.
Telefon: 33 92 11 12, døgnåbent

Politiet
Hvis en borger er truet eller udsat for kriminelle handlinger, skal politiet 
orienteres.
Afd. for personfarlig kriminalitet i Østjyllands Politi:
Telefon: 51 34 16 71

Dette flow chart er en guide til dig, som 
frontpersonale, der har kontakt med borge-
re, der kan være berørt af æresrelaterede 
konflikter og negativ social kontrol. 

Flow chartet er tænkt som en overskuelig 
guide til, hvordan du skal handle i situatio-

ner, hvor du har mistanke og/eller bevis for 
negativ social kontrol og æresrelaterede 
konflikter. 

På bagsiden kan du se, hvad du skal gøre i 
forhold til, hvad det er, der bekymrer dig.
  

Hvis du har brug for mere information og 
baggrundsviden om æresrelaterede kon-
flikter, negativ social kontrol, samt Aarhus 
Kommunes arbejde med problematikken, 
kan du læse det i Beredskabsplanen: 
Æresrelaterede Konflikter og Negativ Soci-
al Kontrol. 

Vigtige kontaktoplysninger



Flow chartet
En handleguide til frontpersonalet vedr. unge og voksne over 18 år.
Hvad bekymrer dig?

Sociale indskrænkninger
Ægtefælle/familien vil bestemme 
niveau af deltagelse på arbejds-
markedet og på uddannelse, 
begrænsninger i uddannelses-
valg og manglende adgang til ar-
bejdsmarkedet, stort ansvar og 
mange forpligtelser i hjemmet, 
få eller ingen venner/veninder, 
meget fravær fra sprogskole, ak-
tiveringscenter, praktik og lign., 
må ikke deltage i aktiviteter med 
det modsatte køn, familien/æg-
tefællen overvåger og kontrolle-
rer adfærd og sociale aktiviteter, 
familien/ægtefælle tjekker mobil 
og sociale medier.

Psykisk, fysisk og seksuel 
vold, begrundet med ære 
Ydmygende sprogbrug, trus-
ler, afstraffelser, vold, isolation 
som begrundes med kultur eller 
hensynet til familiens ære. Sek-
suelle krænkelser, samleje, hvor 
overgrebene får en æresrelate-
ret vinkel på grund af tabu eller 
trusler om offentliggørelse.

Tvungen udrejse af Danmark
Ufrivilligt udenlandsophold, trus-
ler eller planer om at blive efter-
ladt hos familie efter ferie, gen-
opdragelse, forlovelse, giftermål 
i andet land.

Pres til eller tvunget ægteskab
Planer om eller pres til forlovel-
se, religiøs vielse eller uønsket 
ægteskab med herboende/
udenlandske statsborgere.

Tal med din nær-
meste leder om din 
bekymring: aftal en 
periode med ind-
samling af observati-
oner/informationer.

Kontakt evt. TÆK for 
vejledning.

Kontakt TÆK og få 
vejledning. 

Tal med din leder om 
din bekymring.

Viden eller mistanke 
om strafbare forhold 
skal politianmeldes 
på 114

Reager med det 
samme
Kontakt TÆK og få 
vejledning og en risi-
kovurdering.

Tal med din leder om 
din bekymring. 

Viden om strafbare 
forhold skal politian-
meldes på 114. 

Hvad gør du?
Prøv at få så præci-
se oplysninger som 
muligt fra borgeren 
om, hvad han/hun 
oplever. Find ud 
af om borgeren er 
bange for sin familie 
eller frygter sankti-
oner.

Prøv at få så præci-
se oplysninger som 
muligt fra borgeren 
om, hvad han/hun 
oplever. 

Prøv at finde ud af 
hvem, der udfører 
krænkelserne: Er det 
familiemedlemmer, 
andre voksne eller 
jævnaldrende?

Prøv at få så præci-
se oplysninger som 
muligt fra borgeren 
om, hvad han/hun 
oplever. 

Prøv at finde ud af 
hvem, der truer eller 
presser: Er det egen 
familie, mand/ex-
mand, svigerforæl-
dre eller andre?

Råd og vejledning til 
borgeren omkring 
rettigheder og mulig-
heder for at få hjælp 
og støtte med fokus 
på borgerens sikker-
hed. 

Foretag vurdering af 
hvorvidt borgeren 
skal tilbydes handle-
plan jf. SEL § 12 a.

Kontakt evt. TÆK for 
vejledning. 

Råd og vejledning til 
borgeren omkring 
rettigheder og mulig-
heder for at få akut 
hjælp og støtte med 
fokus på borgerens 
sikkerhed.

Ved mistanke eller 
konkret viden herom 
underrettes Uden-
rigsministeriet, Politi-
et og andre relevan-
te myndigheder.

OBS! Hvis der er 
børn og unge under 
18 år i familien, skal 
du lave en skriftlig 
underretning til Un-
derretningsenheden, 
ved bekymring.
E-mail: underretning@
aarhus.dk 

Konkrete og objekti-
ve beskrivelser
Hvad har du obser-
veret, hørt, set, fået 
fortalt? Husk datoer. 

Beskriv barnet/den un-
ges situation; fysiske, 
psykiske og sociale 
forhold, samt barnets 
ressourcer og vanske-
ligheder. 

Hvis du skønner, der 
er overhængende fare, 
skal du lave en akut 
mundtlig underret-
ning til Underretnings-
enheden 
På telefon 89 40 62 00.

Viden eller mistanke 
om strafbare forhold 
skal politianmeldes på 
telefon 114. 

Redegør for sagens 
karakter og din be-
kymring for den unges 
sikkerhed.

TÆK: 41 85 40 75,  
åben alle hverdage  
klokken 8-15

Udenrigsministeriet:  
33 92 11 12, døgnåbent


