ANONYM RÅDGIVNING
Rådgiverne i Etnisk Ung har tavshedspligt. Det betyder, at de ikke må
videregive oplysninger om dig, hvis
du ikke ønsker det.
Hvis du er under 18 år, og vi får kendskab til nogle forhold, der virker bekymrende, så har vi pligt til at fortælle
kommunen om din situation. Det gør
vi, fordi du har ret til en god og tryg
opvækst – og vi prøver altid at finde
den bedste hjælp til dig.

ALLE UNGE HAR RET TIL
SELV AT VÆLGE, HVEM DE
VIL GIFTES MED
Ifølge dansk lov og internationale
konventioner har kvinder og mænd
samme ret til selv at vælge ægtefælle.
Dansk straffelov § 260
Hvis man tvinger nogen til at indgå
ægteskab eller en religiøs vielse uden
borgerlig gyldighed, kan dette straffes med fængsel indtil 4 år.
FNs menneskerettighedserklæring
Artikel 16 stk. 2
Ægteskab skal kun kunne indgås med
begge parters frie og fulde samtykke.

FAMILIESAMMENFØRING OG
UDLÆNDINGESTYRELSEN

HER KAN DU FÅ HJÆLP
DØGNET RUNDT

Hvis du gifter dig med en ikke-dansk
statsborger, som bor i udlandet, kan
vedkommende kun blive familiesammenført, hvis en række krav er
opfyldt. Hvis du fortæller Udlændingestyrelsen, at ægteskabet er ufrivilligt,
finder familiesammenføringen ikke
sted.

Etnisk Ungs rådgivning til unge med
æresrelaterede problemer.

For mere information:
Se på www.etniskung.dk
eller ring til Udlændingestyrelsen
på 35 36 66 00.

Anonym brevkasse og information
om vores rådgivning på
www.etniskung.dk
Vores rådgivning er landsdækkende
og hotlinen er åben døgnet rundt alle
årets dage.
Ring til hotlinen døgnet rundt på
70 27 76 66

Alle unge har
ret til et liv uden
pres og trusler

ANONYM RÅDGIVNING TIL
UNGE MED ÆRESRELATEREDE
PROBLEMER
– om uddannelse, fritid, venner, fester, kærester, ægteskab.
Måske har du og din familie helt forskellige forventninger til, hvordan du
skal leve og opføre dig.
Du kan måske nikke genkendende til,
at du gør ting i det skjulte for ikke at
skuffe din familie og for at undgå, at
folk sladrer om dem eller dig.

UFORPLIGTENDE SAMTALER
Du kan opleve, at du og din familie
ikke mener det samme om, hvor
meget du skal se dine venner, hvilken
uddannelse du skal have, men også
hvem du skal giftes med, og om du
overhovedet skal giftes.
Vi kan tilbyde dig samtaler, hvor du
uden forpligtelser kan tale med os
om det, der er svært for dig. Vi har
tavshedspligt, så det, du vælger at
tale om, bliver mellem os.
Vores rådgivningstilbud er anonyme,
gratis og landsdækkende.

TAG HÅND OM
PROBLEMERNE
Ofte udvikler problemerne sig heldigvis ikke, men nogle gange kan en
konflikt med din familie blive alvorlig.
Det er vigtigt, at du får hjælp inden
problemerne udvikler sig. Hvis din
hverdag eksempelvis er præget af
kontrol, pres, vold og trusler. Eller din
familie begynder at tale om ægteskab mod din vilje eller om genopdragelsesrejse.

ETNISK UNG TILBYDER
• Telefonisk rådgivning
• Brevkasse
• Personligt møde med en rådgiver
Vores rådgivning er gratis og
anonym, og du kan mødes med
en rådgiver overalt i landet.

Hotline

70 27 76 66
– svarer døgnet rundt

Etnisk Ung drives af Landsorganisation af Kvindekrisecentre
(LOKK) med støtte fra Ministeriet
for Børn, Ligestilling, Integration
og Sociale Forhold.
www.etniskung.dk

LOKK sekretariat
Telefon 32 95 90 19
Mail sekretariat@lokk.dk
www.lokk.dk

