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Risiko-
vurdering
 Redskab til risikovurderinger
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Etnisk Ungs anonyme 
hotline til unge:

70 27 76 66

Rådgivning til fagfolk:

70 27 76 86
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Om denne pjece
Æresrelaterede konflikter kræver særlig viden og kan være både 
komplekse og alvorlige. For at kunne håndtere æresrelaterede kon-
flikter på en hensigtsmæssig måde er det nødvendigt at foretage en 
grundig risikovurdering. Risikovurderingen er et vigtigt redskab, for 
at du som fagperson kan vurdere, hvilken indsats der er nødvendig.

Denne pjece er udarbejdet af Etnisk Ung som et redskab til risiko-
vurderinger. I mere alvorlige sager anbefaler vi, at du kontakter Etnisk 
Ung med henblik på en større og langt mere uddybende risikovurdering. 
Hvis du er i tvivl om omfanget af den risikovurdering, der er behov 
for, så kontakt altid Etnisk Ung for at få rådgivning.
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Hvad er en æresrelateret konflikt?
En konflikt, der opstår inden for familiære 
relationer og skyldes en opfattelse af, at 
familiens ære er blevet krænket. Familiens 
ære er knyttet til en opfattelse af familien 
som en samlet enhed, hvor den enkeltes 
handlinger påvirker hele familien. Derfor er 
det hele familiens ære og omdømme, der 
skades, hvis et familiemedlem handler i strid 
med normer for, hvad der opfattes som god 
opførsel.

Hvad er risiko?
En sandsynlighed for, at noget kan ske. 
Risiko varierer over tid – der sker hele ti-
den noget, som ændrer tilstanden, og som 
gør, at risikovurderingen igen skal tages til 
overvejelse og evt. revurderes. Følgende 
skal afdækkes i risikovurderingen:
 - Hvornår
 - Hvor
 - Hvorfor
 - Hvem
 - Hvad er der risiko for

Inden du taler med den unge
En ung, der søger hjælp, er ofte bekymret 
for sin families reaktion og kan være plaget 
af skam og dårlig samvittighed overfor fa-
milien. Da den unge typisk er opdraget i en 
kollektivistisk familiestruktur, hvor loyalitet 
overfor familien er altafgørende, kan det 
opleves som illoyalt og forkert at involvere 
udenforstående i familiens anliggender.

En første samtale med dig som fagperson 
kan være starten på en proces, hvor den 
unge må reflektere over sit liv og fremtid. 
Der kan være meget på spil for den unge, 
derfor er det vigtigt at møde ham/hende 
med tålmodighed, forståelse og nysgerrig-
hed – ikke med krav eller forforståelser.

Der skal skabes et trygt rum, og den unge 
skal ikke føle sig forpligtet til at handle, hvis 
ikke han/hun er parat og afklaret med, hvad 
konsekvenserne kan være. Forhast dig ikke, 
men giv den unge plads og tid. Måske er 
han/hun ikke klar til at handle yderligere.

Hvis den unge er under 18 år, 
er det vigtigt at fortælle om din 
underretningspligt.

Samtalen
Det er vigtigt at spørge ind til områderne 
beskrevet på de næste sider for at afdække, 
hvor alvorlig den konkrete sag er – og for 
at kunne vurdere, om Etnisk Ung skal ind-
drages med henblik på en mere uddybende 
risikovurdering.
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Familien
• Undersøg familiens dynamik. Familiemønstre og rollefordeling er 

anderledes i familier med et kollektivistisk livssyn end familier med 
et individualistisk livssyn.

• Hvilke roller har de forskellige familiemedlemmer i konflikten? 
• Hvem er overhoved i familien?
• Er der familiemedlemmer, der kan tale den unges sag?
• Er familien under pres fra andre?
• Undersøg her, hvilket land familien oprindeligt kommer fra, og om  

de kommer fra et land- eller byområde.
• Spørg ind til, hvordan familien tænker, om de er traditionelle, 

hvordan de har opdraget børnene og efter hvilke værdier, samt hvilke 
forventninger familien har til den unge.

Konflikten
• Hvad går konflikten konkret ud på? Ofte har konflikten med familien 

stået på i lang tid.
• Er der en særlig årsag til, at den unge søger hjælp nu?
• Har der været en episode, der har ført til, at den unge søger hjælp 

netop nu?
• Hvem er parterne i konflikten? Tegn det eventuelt, så det bliver 

visuelt for den unge. Det kan være med til at skabe overblik.
• Er den unge truet eller udsat for vold? Spørg ind til, om der har 

været fysisk vold eller andre former for overgreb.

Fortsættes på næste side
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Din rolle
• Hvilken hjælp har den unge brug for? 
• Har den unge et realistisk billede af, hvad du kan hjælpe med, og 

hvilke muligheder der er?
• Fortæl, hvad din rolle kan være for den unge.
• Vær bevidst om, at den unges situation kan have stor indflydelse på 

jeres samtale. Han/hun kan være plaget af følelser af ambivalens, 
skyld og skam, som kan influere på samtalen. Der kan være meget på 
spil for den unge, som kan frygte for konsekvenser og repressalier.

• Vær bevidst om din egen rolle. Overvej, om det vil være relevant at 
inddrage andre professionelle, og gør det altid i samarbejde med den 
unge.

• I alvorlige sager er det vigtigt at kontakte Etnisk Ung med henblik på 
en mere uddybende risikovurdering.

• Spørg ind til, om der er nogen i familien eller familiens netværk, både 
i Danmark og i oprindelseslandet, der har modsat sig eller udfordret 
familiens krav og forventninger.

• Undersøg gerne, hvordan der er blevet reageret på dette, hvordan 
det er italesat, og hvilke konsekvenser der har været.

• Har den unge fortalt sin familie om, hvad han/hun selv ønsker? Det 
er ikke altid muligt for den unge at tage konflikten op med familien.

• Dialog med familien kan få konsekvenser for den unge i form af 
repressalier fra familien eller netværket.

• Kontakt aldrig familien uden den unges samtykke.
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refleksdesign.dk

Kontakt Etnisk Ung
Ring til Etnisk Ung for at få rådgivning og sparring i en konkret sag. Rådgivningen 
kan anvise forskellige handlemuligheder, tilbyde konsulent bistand, afdække 
den unges situation nærmere eller hvad der i øvrigt måtte være brug for.

Find mere information til fagfolk på etniskung.dk/den-gode-samtale

Hotline til unge
70 27 76 66

Rådgivning til fagfolk
70 27 76 86

Find mere information på
www.etniskung.dk

Etnisk Ung drives med støtte fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.


