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”Vi har et særligt
ansvar som fagfolk og
myndigheder, når det
kommer til konflikter,
der rammer børn og
mindreårige.”
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FORORD
Susanne W. Fabricius, projektchef i Etnisk Ung
Når vi taler om børn og unge, der er udsat for æresrelaterede konflikter, er der en lang række særlige
udfordringer, som eksisterer for netop denne målgruppe. I Etnisk Ung oplever vi, at der fortsat skal
udbredes og opdyrkes viden om de forhold, der gør
sig gældende, når det kommer til de forebyggende
indsatser, handleanvisninger og sikkerhedsaspekter.
Vi skal hele tiden finde nye veje og strategier for
at hindre, at æresrelaterede konflikter opstår eller
udvikler sig, ligesom vi hele tiden skal udvikle os og
blive klogere på indsatsen efter konflikten.
Vi hører jævnligt fra fagfolk, at det kan være særligt
svært at handle, når det er børn og mindreårige, der
er i æresrelaterede konflikter. Blandt nogle fagfolk
hersker en sensitivitet eller usikkerhed, der kan
bunde i et forbehold over at skulle blande sig i andre
menneskers børneopdragelse eller frygt for at stigmatisere bestemte befolkningsgrupper. Men vi har
et særligt ansvar som fagfolk og myndigheder, når
det kommer til konflikter, der rammer børn og mindreårige. Vi skal kunne være konkrete og tale åbent
om problemer, uden vi dæmoniserer forældrene.
Her er det stadig vigtigt at være bevidst om, at æresrelaterede konflikter ikke udspringer af en bestemt
religion eller etnicitet, men nogle traditionelle værdiog normsæt og handlemønstre, der er rodfæstet i
en given familie.
Vi skal være bevidste om det interkulturelle
perspektiv, så vi møder familierne, deres netværk
og lokalsamfund med indsigt i deres baggrund og
tankesæt.

Negativ social kontrol er ikke kun er noget, der sker
indenfor hjemmets fire vægge, men også noget, der
kan opdyrkes på folkeskolerne og på ungdomsuddannelserne, hvor der bliver ført kontrol fra netværket
og bestemte grupper. Vi arbejder med børn, unge
og familier, der har dobbelt kulturelt tilhørsforhold,
og som skal være i vores system, der er bygget op
omkring vestlige værdier. Den virkelighed stiller krav
til, at vi også skal tænke forebyggelse indenfor disse
rammer.
Forskning viser, at jo tidligere vi griber ind, desto
bedre kan vi opnå en dialog og en villighed hos
forældrene til at forstå, hvordan barnet kan udvikle
sig hensigtsmæssigt fra fødsel til voksenalder.
En forudsætning for at kunne opspore og forebygge
problemer blandt udsatte børn og unge er, at de
voksne og fagfolk omkring dem er klædt fagligt på
til at opdage selv små tegn på, at de ikke trives og
udvikler sig, som de skal. På den måde kan vi handle
før, problemerne har vokset sig store og konflikterne
er fastlåst.
Kultursensitivitet handler om at forstå og håndtere
forskelligheder. Vi skal sikre, at børn ikke mistrives
på grund af negativ social kontrol og æresrelaterede
konflikter og målet må være, at ingen unge kan berette
om, hvordan de har bedt fagpersoner om hjælp,
men ikke har fået den, fordi de ikke er blevet forstået.
Dette hæfte samler en lang række perspektiver fra
praktikere og fagpersoner, der har erfaring med det
forebyggende arbejde og vigtig indsigt i børn og
unge i æresrelaterede konflikter.
God læselyst.
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ET KONTEKSTUELT BLIK PÅ
UDVIKLINGSHÆMMENDE SOCIAL KONTROL
Det er problematisk, og hindrer kvalitetsudvikling i den faglige indsats, hvis
udviklingshæmmende social kontrol opfattes som et fænomen, der primært
relateres til islam og mellemøstlige kulturer, mener lektor Marianne Skytte og
opfordrer til at inddrage flere kontekstuelle faktorer i analyser af og indsatser
i forhold til de enkelte familier.

Marianne Skytte
Der er en tendens til, at ekstrem social kontrol i
dag primært opfattes som et udslag af traditioner
i muslimske og mellemøstlige miljøer, og at dette
bygger på en forståelse af, at de involverede
forældre agerer ud fra værdier og normer, der er
videregivet gennem århundreder. De involverede
parter opfattes som repræsentanter fra en bestemt
kultur- og religion og ikke som unikke individer. Denne
opfattelse hindrer udviklingen af det sociale arbejde.
Socialt arbejde skal også i forhold til familier, der
udøver udviklingshæmmende social kontrol overfor
børn og unge, agere i et spændingsfelt mellem
ligebehandling og særbehandling, altså mellem
ligebehandling ved at anerkende det enkelte
individ som en hvilken som helst anden borger og
særbehandling, hvor det enkelte individ anerkendes
både som et unikt individ og medlem af en unik
familie. Og for at formå dette må socialarbejdere
være opmærksomme på ikke at egenskabsforklare
børn og unges familiære situation. Jeg vil argumentere
for, at socialt arbejde også på dette felt alene kan
udvikles, hvis vi forpligter os på en socialfaglig
kyndighed, hvor vi konstant bestræber os på at
situationsforklare menneskers adfærd og handlinger.

KONSEKVENSER AF EGENSKABSFORKLARINGER
I SOCIALT ARBEJDE
Vi systematiserer alle vores sociale verden ved

hjælp af sociale kategorier, fx mand/kvinde; inder/
dansker; ung/gammel. Til en given kategori knytter
vi forskellige værdier og forventninger til, hvordan
mennesker inden for denne kategori opfører sig.
Når kategoriseringer kan få alvorlige sociale
konsekvenser i vores sociale samspil, hænger det
sammen med ’den etnocentriske fordom’. Nemlig
den mekanisme, at vi alle har en tendens til at
situationsforklare adfærd hos mennesker, vi definerer
os selv i kategori med; mens at vi er tilbøjelige til at
egenskabsforklare adfærd hos mennesker, vi ikke
definerer os selv i kategori med.
Et eksempel: En ung pige henvender sig hos en etnisk dansk socialarbejder, idet hun er ulykkelig over
situationen i hjemmet. Pigen oplever, at forældrene
indskrænker hendes selvbestemmelse helt urimeligt, og hun ønsker socialarbejderens hjælp til at få
ændret forholdene. Hvis både pigen og socialarbejderen har etnisk dansk middelklassebaggrund, vil
socialarbejderen givetvis grundigt søge at få en indsigt i og forståelse af familiesituationen, for derefter
at gå i dialog med pigen om, hvordan hun kunne
gribe situationen an.
Hvis socialarbejderen derimod har kategoriseret
pigen og hendes familie som arabere, er der risiko
for, at hun kun vil spørge overfladisk ind til situationen,
mens hun tænker på, hvem hun kan kontakte for
at få information om arabiske familiers opdragelsesværdier. Socialarbejderen vil nemlig med sin kategorisering have en tendens til at egenskabsforklare

ETNISK UNG KONFERENCE 2017

forældrenes grænsesættende adfærd som et udslag
af arabisk kultur.
Dette eksempel på, at socialarbejderen situationsforklarer adfærden hos den pige, socialarbejderen
kan identificere sig med, mens hun egenskabsforklarer den arabiske piges forældres adfærd, kan
genfindes i utallige varianter: En kvindelig socialarbejder vil også have en tendens til at egenskabsforklare teenageres handlinger ud fra deres unge
alder og mænds handlinger med deres køn.

kan finde sted, ved barnets anbringelse uden for
hjemmet, eller ved at forældrene gennem socialarbejderes intensive rådgivning og vejledning lærer
danske normer og værdier. ’Deres’ børn vil dermed
lettere få adgang til det, der i dette perspektiv ses
som den mest udviklede og værdifulde af alle opvækster, nemlig en opvækst som etnisk dansker eller i det mindste kommende dansker i Danmark.

Det er altid vigtigt at være opmærksom på den almenmenneskelige tendens til at egenskabsforklare.
Og det er helt afgørende at være opmærksom,
når egenskabsforklaringerne angår mennesker fra
miljøer, vi ikke omgås i vores hverdag. I sådanne
tilfælde oplever vi nemlig ikke at blive korrigeret i
vores egenskabsforklaringer, sådan som vi bliver i
hverdagslivet, hvis vi egenskabsforklarer fx mænds
eller teenageres adfærd.

Kulturrelativismen fokuserer til forskel herfra på at
forstå forskellige folkeslag på deres egne præmisser
og på, at der findes mange ligeværdige løsninger på
bl.a. børneopdragelse og familieliv. Den relativistiske
kulturforståelse opererer med en opfattelse af
kulturer som afgrænsede, lukkede universer med
sæt af værdier og traditioner, som mere eller mindre
statisk videreføres fra generation til generation. Der
er derfor en tendens til, at individer betragtes som
gennemsnitsrepræsentanter for deres specifikke
kultur, og at denne kultur opfattes som nærmest
umulig at skabe ændringer i.

BETYDNINGEN AF FORSKELLIGE
KULTUROPFATTELSER FOR SOCIALT ARBEJDE

I socialt arbejde med børnefamilier sætter både den
evolutionistiske og relativistiske kulturforståelse
sine tydelige spor.

Egenskabsforklaringer understøttes af to ellers
meget forskellige perspektiver på kultur og kulturel
udvikling: evolutionistisk og relativistisk kulturopfattelse.
Den evolutionistiske kulturforståelse ser
menneskehedens kulturelle og samfundsmæssige
udvikling som entydigt fremadskridende, og ofte
antages udviklingen at have nået sit foreløbige
højdepunkt i dagens nord- og vesteuropæiske og
nordamerikanske lande. Mennesker her forstås
som havende nået et højere udviklingsstade end
mennesker længere nede ad udviklingsstigen. ’Vi’ ses
med vores udviklingsmæssige fortrin at have legitim
adgang til at tilbyde, ja, ligefrem påtvinge, ’de’ lavere
udviklede mennesker og samfund vore egne sociale
og kulturelle værdier, normer og traditioner. I henhold
til logikken i den evolutionistiske kulturforståelse er
vi jo højere oppe af menneskehedes udviklingsstige
og ved derfor også, hvad der er bedst for de mindre
udviklede.
Ud fra en evolutionistisk kulturopfattelse er det
derfor en vigtig del af socialarbejderes opgave at
udfri børn og unge fra laverestående kulturers syn
på børneopdragelse og familieliv. En sådan udfrielse

Når årsager til et barns ikke
tilstrækkeligt gode omsorg
skal analyseres, er der risiko
for, at en minoritetsetnisk
forælders ikke gode nok omsorgskompetence forklares
som resultat af forælderens
kulturelle udviklingsniveau
eller kulturelle/religiøse kerneværdier i hans eller hendes
miljø.
Denne tendens kan forklares som udtryk for en
essentialistisk kulturopfattelse, hvor minoritetsborgeren ikke ses som et specifikt individ, men som
kulturrepræsentant. Alt, hvad denne borger gør,
egenskabsforklares derfor med henvisning til den
kultur og/eller religion, borgeren kategoriseres som
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DET INTERSEKTIONELLE PERSPEKTIV
Udover en opmærksomhed på familiens kulturelle
kontekst er det væsentligt for kvaliteten af det
sociale arbejde, at socialarbejdere med et intersektionelt perspektiv inddrager andre forskelssættende
faktorer som fx fattigdom, retlig status, køn og
religion i analysen af baggrunden for en families udøvelse af udviklingshæmmende social kontrol.

medlem af. Kulturen anses således også som årsag
ekstrem social kontrol.
En kontekstuel kulturopfattelse forstår derimod
karakteristiske træk ved etniske grupper som er
produceret under specifikke historiske, sociale og
politiske omstændigheder. De kulturelle træk, som
får betydning i samspillet mellem mennesker, er
ifølge denne kulturopfattelse de træk, som folk selv
fremhæver. Hvis de involverede grupper fx mener,
at religion er vigtigere end hudfarve, vil de etniske
grænser følge grænserne mellem fx kristendom
og islam. Hvis de involverede mener, at hudfarve
er vigtigst, vil de sorte og hvide kristne befinde sig
på hver sin side af den etniske grænse. Men de
fremhævede kulturelle træk er vigtige, fordi de er
anvendelige som grænse- og identitetsmarkører i
den konkrete kontekst, og ikke fordi de er de mest
karakteristiske eller mest oprindelige for den
befolkningsgruppe, det drejer sig om.
Når der er tale om mennesker, der selv eller hvis familie er kommet til Danmark som indvandrere eller
flygtninge, vil man med en kontekstuel kulturopfattelse være opmærksom på, at en stor del af det,
der opleves som en families ’specifikke kulturelle
træk’, er udviklet og til stadighed udvikles i samspil
med mange andre forskelssættende mekanismer i
de konkrete miljøer, som familien og dens enkelte
medlemmer indgår i. Ud fra en kontekstuel kulturforståelse opfattes inklusionsvilkårene i lokalsamfundet i Danmark således som afgørende faktorer i
analysen af den enkeltes hverdagsliv og udvikling af
normer omkring familieliv.

Familiers materielle fattigdom har stor betydning
for børns opvækst. Fattigdom handler nemlig ikke
bare om materiel armod, men også om at befinde
sig uden for det liv, andre som en selvfølge tager del
i. Kjell Underlid (2005) fandt i sin forskning omkring
kontanthjælpsmodtagere, at de levede med flere
psykosociale belastninger: En grundlæggende
utryghed i rollen som forældre, hvilket kan give
sig udslag i frygt, bekymring og ængstelse for
fremtiden og for deres børns tilværelse. En følelse
af indskrænket råderet over eget liv og af handlingslammelse, fordi de ikke har råd til at gøre, som de vil.
Denne ’knaphedens tyranni’ kan give sig udslag i
både depression og aggressivitet. I dag er megen
prestige knyttet til materielle goder, og de, som
ikke har råd til disse, kan føle sig stigmatiserede og
skamfulde. De kan have ringe selvagtelse eller selvrespekt, og opleve sig mislykkede, ikke mindst som
forældre. Mange tager selv skylden for fattigdommen på sig.
Underlid bidrager til en forståelse af fattigdom som
et multidimensionalt fænomen med alvorlige sociale
og psykologiske konsekvenser for den enkelte,
hans/hendes familieliv og sociale deltagelse. Disse
komplekse facetter omkring forældres fattigdom
skal indgå i analysen af udviklingshæmmende social
kontrol overfor børn.
Det kan desuden have stor betydning for en borgers
livssituation og for karakteren og kvaliteten af
familierelationerne, om personen har permanent
eller tidsbegrænset opholdstilladelse. Så længe
ens ret til fortsat ophold i Danmark betinges af
relationen til en ægtefælle eller forælder, vil dette
etablere et afgørende magtforhold i relationen.
Dette gælder fx for familiesammenførte, hvis
opholdstilladelse de første fem år i Danmark er
betinget af fortsat samliv i den relation, der skabte
grundlag for opholdstilladelsen. I det hele taget
skal borgeres opholdsgrundlag indgå i analysen af,
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hvordan den sociale kontrol udvikler sig mellem
familiemedlemmer. Og det er også vigtigt at være
opmærksom på, at den danske stats intensive
sociale kontrol med borgere, der ikke har permanent
opholdstilladelse, trods sin legitime karakter er en belastende faktor i mange af disse borgeres hverdagsliv.
En belastning der kan være en faktor i udviklingen af
destruktive familierelationer. Et ekstremt eksempel er
selvfølgelig den eksistentielt udfordrende usikkerhed,
som asylsøgende mennesker lever med i hverdagen.
I den offentlige debat er religiøse tilhørsforhold
blevet en stadig stærkere differentieringsfaktor.
Der er ingen tvivl om, at der i religiøst ortodokse
miljøer – uanset religiøs orientering – ofte
udfoldes en udviklingshæmmende social kontrol
med børn og unges orientering og livsførelse. Og
det er vigtigt, at der er offentlig opmærksomhed
på, om børn og unge også i sådanne miljøer har
udviklingsfremmende opvækstvilkår. Men med den
skærpede italesættelse af en samfundsmæssig
skillelinje mellem kristendom og islam er der
en risiko for, at alle borgere med et muslimsk
tilhørsforhold bliver italesat som ortodokst religiøse.
Og at denne italesættelse videreføres i socialt
arbejde uden indsigt i, hvilken betydning religiøsitet
har i den konkrete families hverdagsliv.

Det er uhyre vigtigt, at socialarbejdere reflekterer over,
hvordan det må være at vokse
op i en familie, der bliver
offentligt dæmoniseret.
Og at socialarbejdere også inddrager dette aspekt
i de komplekse analyser bag indsatser for at give
børn og unge anerkendende og ligestillende opvækstvilkår.

Køn fremstilles ofte som den afgørende faktor bag
social kontrol. Men heller ikke køn kan forstås essentialistisk. Fx er kvinder ikke bare kvinder. Nogle
kvinder har magt over andre kvinder – og har interesse i at bevare denne magtposition. Dette overses
ofte i den aktuelle diskurs om udviklingshæmmende
social kontrol, ikke mindst når den foregår i minoritetsetniske familier. Men patriarkalske strukturer er
ikke alene kvindeundertrykkende, de er også kvindeunderstøttede. Sara Omar bidrager i sin fantastiske
bog ‘Dødevaskeren’ med indgående beskrivelser af
nogle kvinders deltagelse i undertrykkelsen af andre
kvinder. Sara Omars beskrivelser kan forhåbentlig
bidrage til et mere nuanceret syn på kønsrelationer
i familier, der udøver udviklingshæmmende social
kontrol.
Foruden de komplekse og kontekstuelle aspekter
omkring kultur, religion og køn, samt betydningen
af retligt opholdsgrundlag og fattigdom i familiers
psykosociale hverdag kunne jeg også have påpeget
mekanismer omkring uddannelse, job, alder og
seksualitet m.fl. Pointen er, at hvis socialt arbejde
skal bidrage konstruktivt til børn og unges ligestilling
i udviklingsvilkår, er det afgørende, at socialarbejdere
bevidst søger at undgå essentialiserende egenskabsforklaringer og anerkender det enkelte barn og
dets forældre som unikke individer i en helt specifik
familie gennem situationsforklaringer af deres
udfordringer. Socialarbejdere skal fortsat stræbe
efter at opnå en veludviklet dømmekraft i forhold
til det komplekse samspil mellem de mange
forskelsskabende faktorer, der påvirker den enkelte
børnefamilies hverdagsliv.
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INTERVIEW: EN GOD FORÆLDER-BARN RELATION
SKAL FOREBYGGE SOCIAL KONTROL
I Jammerbugt kommune er sundhedsplejerske Birthe Schouws daglige familiebesøg en del af en større indsats, der skal opkvalificere 800 sundhedsplejersker
til at hjælpe med integration samt forebyggelse af social kontrol og konflikter.
”Hvis de lærer at forstå barnet som et individ, gør de det også, når barnet
bliver ældre”, fortæller Birthe Schouw.

Af Laura Na Blankholm
Ifølge Birthe Schouw, der har 25 års erfaring som
sundhedsplejerske er der en grundlæggende
forståelse i vestlig børnepsykologi af, at det lille barn
er et individ. Hun mener, det giver mening, også fra et
økonomisk perspektiv at satse på barnets tilknytning
og udvikling i den tidlige barndom.
Hun er en del af en integrationsindsats i Jammerbugt
Kommune, hvor 800 sundhedsplejersker skal opkvalificeres til at få en dybere kulturforståelse og
indblik i andre forståelser af børneopdragelse. Målgruppen for indsatsen er nyankommne flygtninge
og familiesammenførte, der har spæd- og småbørn
under seks år, der ikke er startet i skole endnu.
Hvad er det for nogle mål og værdier, der ligger til
baggrund for den her indsats?
– Vi bliver opkvalificeret i en dybere kulturforståelse.
Vi lærer at få en følsomhed overfor andre kulturer
og forståelser af børneopdragelse.
Det betyder, at vi kan give en information og vejledning, der giver mening i stedet for bare at gøre det
efter vores version af tingene. Vi taler om, hvad de
har af forventninger til forældreskabet og ikke mindst
til barnet. Vi prøver at få dem ind sporet på af, at de
er i Danmark, og hvordan det kan være anderledes
her.

Hvad kan det være for nogle kulturforskelle I beskæftiger jer med i sundhedsplejen og rådgivning?
– I den vestlige verden har der været en udvikling i
børnepsykologi og tilknytningsteori igennem de sidste 40-50 år, som ikke er den samme i hele verden.
Når jeg f.eks. spørger, ”hvordan gik fødslen?” Ville en
dansk familie fortælle om det i lang tid, mens en del
af de udenlandske mødre smækker lidt med tungen
og siger ”normal”. Så vil jeg spørge mere ind til, hvad
forældrenes egen oplevelse for at få individet meget
mere i spil, og ikke mindst få faren til barnet inddraget
så tidligt som muligt i pasningen, tilknytningen og
opdragelsen. Allerede under graviditetsbesøg opfordrer vi også til farens tilstedeværelse under fødslen.
Hvorfor giver det mening at tænke sundhedsplejen
som en del af integrationsindsatsen?
– Hos nogle af de forældre, jeg kommer ud til, bliver
barnet ”overladt” lidt til sig selv, når det begynder
at kravle, hvor der ikke bliver leget med barnet. Vi
vejleder forældrene helt konkret om, hvad de kan
gøre, og hvorfor det er så vigtigt, at børnene lærer
gennem leg, som også gør, at barnet ses som deres
eget individ.
Der er en idé om, at barnet skal lystre, og man ser
måske ikke barnets behov. Det er helt tydeligt den
autoritære opdragelsesform, som anvendes. Det
er jo ikke, fordi de er dårlige forældre, eller det er
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omsorgssvigt, men fordi der er en anden idé om,
hvilke kompetencer barnet har, og hvad der er behov
for. Samværet under hjemmebesøgene med mig,
skal gerne give moren en forståelse for, at et barn
har brug for meget mere og andet end bare er at
spise og at sove.
Jeg prøver at give dem nogle redskaber til at prøve
at forstå, hvorfor barnet græder, og at det kan være
på grund af noget andet end sult eller træthed. Hvis
de lærer at forstå barnet som et individ med egne
behov lige fra fødslen, er der også en chance for, at
de vil blive ved med det, når barnet er ældre. Hvis
man prøver at forstå barnet, kan man i højere grad
undgå den autoritære opdragelse, der skaber frygt
og som kan forhindre en god tilknytning mellem
barn og forælder.
Hvad er det for en udfordring, som indsatsen prøver
på at løse?
– Når de kommer fra en udvidet familie og skal
fungere som en kernefamilie, kan det give store
udfordringer. Så derfor prøver vi også at få faren
på banen, især når barnet starter i dagpleje eller
institution. Mange af dem opdrager deres børn,
hvor de må alt, når de er små og mindre og mindre
i takt med, at de bliver ældre. Vi giver dem nogle
muligheder for at ændre opdragelsesform.

Hvad skal der til for, at den her indsats skal fortsætte
sin positive udvikling?
– Vi har en forventning om, at når de her 800 sundhedsplejersker er blevet opkvalificeret kan man
gå ind og lave et andet besøgsarbejde i forhold til
familierne, end hvis man ikke har den forudgående
forståelse.
Men i forhold til det generelle integrationsspørgsmål
har fokus også flyttet sig. For nogle år siden blev
integration lagt op i jobcenter afdelingen og tanken
virker til at være, at hvis bare man får arbejde, bliver
man integreret.
Det blev flyttet fra et socialt fokus til et næsten
udelukket arbejdsmarkedsrelateret fokus. Så når
børnene er udenfor vores aldersgruppe på seks år er
samarbejdet smuldret i forhold til, at få de familier
der har brug for støtte til bedre integration, fordi fokus flyttes fra den sociale kontekst til arbejde.

Hvad er sammenhængen mellem det, du laver og for
eksempel andet forebyggende arbejde med børn og
unge i æresrelaterede konflikter?
– Hvis børn blot får at vide, at der er noget, de ikke
må, og de er vant til ikke at blive hørt kan det skabe
konflikter i forældreskabet. Hvis man derimod kan
tale med sin teenager er der langt mere, man kan
tilbyde.

Birthe Schouw er sygeplejerske i Jammerbugt kommune. Hun har 25 års erfaring som
sygeplejerske med fokus på børneopdragelse og undervisning. Hun samarbejder nu
med integrationsafdelingen og to-sprogs konsulent i Jammerbugt kommune om opkvalificering af 800 sygeplejersker.
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INTERVIEW: SÅDAN LAVER DE
TRYGHEDSARBEJDE I TINGBJERG
Tingbjerg skole er med i Københavns Kommunes integrationsindsats, der
skal ”styrke medborgerskabet” blandt unge. En ny klub kun for piger er et af
de forsøg, der har fået flere elever til at føle sig trygge i det sociale liv, fortæller Tina Nicolaisen, der er ressourcecenterkoordinator.

Laura Na Blankholm
Hvis den negative sociale kontrol skal formindskes,
skal ungdomsuddannelser og skoler, hvor de unge
bruger deres tid, være en del af et forebyggende
arbejde. Det er en del af Københavns Kommunes
integrationsindsats, der skal styrke medborgerskabet
blandt unge. På Tingbjerg skole i København er der et
samarbejde med SSP København, der kredser om det
gode sociale liv på og omkring skolen. Hovedordet er
læring og indsatsen bygger blandt andet på, at det
sociale liv er afgørende for læring og trivsel, der ellers
kan være præget af bekymringer.
Tina Nicolaisen, der er ressourcekoordinater mener,
det er de professionelles ansvar, at deres elever og
unge vokser op og bliver gode medborgere.
Hun fortæller om de bagvedliggende tanker og
positive erfaringer med strategier i indsatsen med
blandt andet inddragelse af forældrene.
Hvad er det for nogle udfordringer, som det forebyggende arbejde forsøger at løse?
– Vi oplevede, at vores elever dannede deres eget
kodeks for, hvad der blandt dem var acceptabel
adfærd. Særligt i vores fritidsklub, hvor nogle kunne
blive nægtet adgang til denne. Det kunne være, at
man som pige valgte at tage tørklædet af, eller hvis
eleverne havde en anden religion end Islam.
Vi ved ikke, om den sociale kontrol er vokset med

tiden, men som profesionelle har vi fået mere viden
og er blevet mere opmærksomme på den sociale
kontrol i vores område.
Hvad tror du, kan være årsagerne til, at de her æreskodekser er blevet skabt blandt de unge?
– Jeg tror meget har med viden at gøre. Vores unge
har ikke mange at spejle sig i og er vant til at være i
Tingbjerg. Vores elever mangler viden omkring samfundet og et tilhørsforhold. Vi hører fra de unge, at
det er svært ved at høre til ”to steder”, så de danner
deres eget kodeks, der betyder, at de kan være gode
til at være unge i Tingbjerg.
Kan du nævne et eksempel, hvor det her fokus har
båret frugt?
– Vi har flere børn, der kan komme i klubben end
tidligere, fordi der er givet rum til det.
Vi havde en udfordring med, at pigerne ikke havde
lyst til at bruge klubben, fordi drengene bestemte,
hvor de skulle sidde, hvilket tøj, de skal gå med.
Derfor har vi lavet en ”pigeklub”. Her er der et frirum,
og det bliver brugt til samtaler, hvor de kan spørge
ind til forskellige ting og dilemmaer, samt ”bare” et
sted at være. Pigerne giver udtryk for at det er mere
trygt og et sted, de ved, de kan gå hen, når de tager
hjemmefra. Vi har overvejet, om det var det rigtige,
om man skulle skille piger og drenge, men for os var
det vigtigt at alle de unge havde lyst til at komme og
skabe en tryg hverdag for alle.
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Hvilke dilemmaer har I haft i forbindelse med den
her indsats?
– Det er en udfordring at få nogle af de unge til at
forstå, at det kodeks, de har lavet skal ændres, da det
jo har givet mening for dem. Men de unge er positive
og vil gerne udvikle sig, hvis det bliver præsenteret på
den bedste måde. De vil gerne gøre det så godt som
overhovedet muligt og indfri de forventninger, vi som
professionelle sætter så godt, som de kan.

giver sit barn opmærksomhed. Det er basale
opdragelsessituationer, der handler om kærlighed
og om at vide, hvad ens børn laver både i skoleregi,
samt i fritiden. Vi gør også et stort arbejde ift.
forældrenes samarbejde, altså forældrene i mellem.
På forældrekurserne kan de møde hinanden og
skabe relationer, og dette er med til at styrke
forældrene samarbejde.

Vi har også arbejdet med, hvordan vi som skole
kan inddrage forældrene. Det er vigtigt, at vores
forældre støtter op, og det har været nødvendigt,
at vi som skole og fritidsdel skulle arbejde sammen
endnu tættere. På fritidsdelen har der været mulighed for at se nogle andre ting/situationer, end vi ser
på skolen, derfor holder vi os hele tiden opdaterede
med, hvad der sker i klubben.

Vi er et ressourcesvagt område
og det faktum, skal vi arbejde
ud fra. Men igen med en
respekt for forskelligheder og
en viden om, at alle forældre
vil deres børn det bedste.

Hvad er jeres tilgang til forældresamarbejdet i lyset af,
at det er en gruppe, der kan opleve stigmatisering og
at være omdiskuteret i medierne?
– Jeg opfatter ikke den her form for sociale kontrol
som udelukkende noget kulturelt, det er noget,
eleverne selv har dannet. Og måske over en årrække,
så måske er det ikke den her generation, men noget,
der er opstået over længere tid. Det er altså ikke
forældrekontrol, vi ser allermest. Eleverne har et
billede af sig selv, som ikke er retvisende. Man fodrer
lidt sig selv i fortællingen om ”Tingbjerg”.

Hvad skal der til for, at den her indsats også giver
mening i fremtiden?
– Det handler om et tæt samarbejde internt og
eksternt, samt med relationen til de unge. Både forældre og de unge skal være trygge ved os og se, at
det ikke er en løftet pegefinger, der forstærker idéen
om ”os og jer”. At blive ved med at motivere dem til,
at de skal se værdierne i nogle andre værdier, og at
vi skal gøre det sammen.

Som professionel kan man være usikker i forhold til
at træde over grænser, men det bliver man nødt til,
hvis man arbejder med en kerne, der er vigtig, men
stadig med respekt for forskellighed og en pligt for
at oplyse vores børn og unge. Det er vores ansvar, at
de skal vokse op og blive nogle gode medborgere.
Hvordan samarbejder I med forældrene?
– En gang om året holder vi forældrekursus for
0. klasse, hvor vi også taler om opdragelse og
respekten for forskellighed, og hvad vi forventer
som skole. Her taler vi fx om, hvordan man

Tina Nicolaisen er Koordinator for Tingbjers Skoles Ressourcecenter. Tina er uddannet
pædagog samt inklusionsvejleder og har arbejdet indenfor området i otte år.
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NÅR ALMENE MODELLER FRA SOCIALT ARBEJDE
HALTER I ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER
I socialfaglige kredse er den ”svenske model” en praksis, der vinder indpas.
Men når det kommer til æresrelaterede konflikter, er der nogle særlige omstændigheder fx sikkerhed, som modellen ikke gavner. Det viser adskillige
sager i Etnisk Ung.
Susanne W. Fabricius
Udviklingen og diskursen inden for myndighedsområdet i forhold til anbringelser peger i retning af
’Den svenske model’, som er indarbejdet i flere danske
kommuner. Den svenske model er en praksis på området for udsatte børn og unge, inspireret fra Sverige.
Hovedtrækkene i den svenske model er indsatstrappen, fagligt fokus og økonomisk bevidsthed og
inddragelse af familie og netværk på alle niveauer.
Indsatstrappen består af følgende trin:
• Forebyggelse,
• Hjemmebaserede indsatser,
• Netværkspleje,
• Familiepleje og
• Døgninstitution.
Indsatstrappen understreger, at forebyggelse og
intervention i eget miljø altid er målet. Det er et mål,
at starte på laveste trin og så vidt muligt undgå de
højere trin. Den understreger også, at indsatser over
for børn og unge altid skal ske ud fra et forløbsperspektiv, som sikrer gradvis nedtrapning af indsatsen
med henblik på at komme tilbage til almenmiljøet
– og ligeledes er et af kerneprincipperne i modellen,
en tæt inddragelse af familie og netværk på alle trin,
ligesom det bliver prioriteret, at anbringelse sker
indenfor netværket.

NETVÆRKSANBRINGELSE KAN UDGØRE SIKKERHEDSRISIKO I ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER
Æresrelaterede konflikter er et komplekst område,
meget er på spil og der er særlige omstændigheder

der gør sig gældende for området, i særdeleshed
sikkerhedsaspektet. Derfor bliver man, som fagpersoner, nødt til at kende de forhold og tage dem
med i sine betragtninger, når det kommer til indsatser
for udsatte børn og unge.
Æresrelaterede konflikter er kendetegnet af, at det
sociale er struktureret ud fra et æreskodeks, der er
planlagt og kollektivt organiseret og foreskriver faste
regler for, hvordan man opfører sig korrekt.
Konflikterne opstår, hvis man handler i strid med
familiens æreskodeks.
Vi ved fra både forskning og praksis, at barnet eller den
unge ikke kun udsættes for pres af den nære familie,
men også af storfamilien og netværket. Vi har også
set gentagende eksempler på, at barnet eller den unge
ofte presses til at undlade at fortælle fagpersoner om
deres egentlige situation. Her kan de blive presset
til at ønske hjemgivelse, hvis de er blevet placeret
på et opholdssted eller undlade at tage tilbage til
opholdsstedet efter samvær med deres forældre.
For nogle familier bliver der med andre ord sat
ihærdigt ind, for at holde familiens interne problematikker inden for familien og holde ”systemet” ude.
Den stærke familieloyalitet som forventes samt det
køns- og aldershierarki, der findes i familierne, gør
barnet/den unge særligt sårbar i forhold til hjælp,
sikkerhed og beskyttelse. Forhold som i særdeleshed er aktuelle i forbindelse med netværksanbringelser og den tætte inddragelse af familie og netværk, der er en central den af den svenske model,
når det kommer til æresrelaterede konflikter.
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Der er forventet loyalitet mellem familiemedlemmerne
og de forventes at bakke op omkring forældrenes
beslutninger og handlinger. Det gør det vanskeligt
eller umuligt for barnet/den unge at få hjælp fra
familien.
Forældrene kan være udsat for pres fra familie og
netværk i forbindelse med brud på æreskodekset,
hvilket kan øge forældrenes pres mod barnet/
den unge. Barnet/den unge kan være ambivalent
i forhold til foranstaltningen – ønsker hjælp, men
er samtidig angst og bekymret for familien, savner
søskende og er ofte udsat for pres til at give udtryk
for at der ikke er brug for hjælp, at barnet/den unge
ønsker hjemgivelse osv. Det er afgørende, at de fagfolk der er omkring barnet/den unge kan rumme og
udvise faglig indsigt i disse forhold, når ambivalensen kommer til udtryk.

SKÆRPET OPMÆRKSOMHED PÅ
NETVÆRKSANBRINGELSE
Vi ved fra praksis, at tilgangen med tæt inddragelse
af familie og netværk i sager som involverer æresrelaterede konflikter kan være stærkt problematisk,
da den kan indebære store risici for barnet/den
unge. Netværksanbringelser og sikkerhedsnetværk,
der består af familiemedlemmer, kan nemt få store og
alvorlige konsekvenser for barnet/den unge netop på
grund af det stærke behov for at holde æreskonflikten
indenfor familien, køns- og aldershierarkiet og
familieloyaliteten.
For familier der abonnerer på et stærkt æresbegreb
har disse konflikter stor eller afgørende betydning
for hele storfamilien og netværket. Det betyder, at man
i nogle familier vil gå meget langt for at hindre eller
fjerne denne krænkelse. Så langt og så planlagt, at
det for mange fagpersoner kan være svært at forstå
– men det faktum, at æresbegrebet kan have så stor
betydning i nogle familier betyder, at man konstant
skal være opmærksom på, at have sikkerhed som
højeste prioritet. Samtidig er det nødvendigt at kunne
differentiere mellem æresrelateret vold og vold i

nære relationer, fordi tankesættet bag er forskelligt
og derfor skal handlinger og indsatser også være
forskellige.
Det er nødvendigt at kunne skabe det fortrolige rum
med en barn/en ung, som gør det muligt at vurdere,
hvilken indsats der er brug for. Men sker det ikke i
æresrelaterede sager, hvor man overvejer indsatser
fra den svenske model, skaber det særlige udfordringer for barnet/den unges sikkerhed.

RISIKOEN FOR DOBBELTSVIGT
For børn/unge som har været udsat for svigt og
overgreb er det et samfundsansvar at yde dem
beskyttelse, de har ret til at blive beskyttet. I nogle
tilfælde kan det være nødvendigt at fjerne et barn/
ung fra sin familie for at kunne yde den påkrævede
hjælp og beskyttelse. Anbringelse uden for familien
er en meget indgribende foranstaltning i barnets/
den unges liv. Anvendes netværksanbringelser
uden indsigt i det særlige, der karakteriserer de
æresrelaterede sager, er der risiko for at efterlade et
barn/ung i en position uden mulighed for at få hjælp.
Har myndighederne ikke indsigt i de relationer, der
gør sig gældende for æresrelaterede konflikter
og dermed heller ikke indsigt i eller forståelse for
alvoren i forhold til den unges sikkerhed, vil der
ikke være den lydhørhed, der er nødvendig, for at
beskytte den unge og yde den rette indsats. Den
intrafamiliære loyalitet, som retter sig mod familien
og æreskodekset - og ikke barnet/den unge, indebærer stor risiko for, at barnet/den unge ikke vil
kunne opnå hjælp eller forståelse for sin situation
inden for familien. Dermed udsættes barnet/den
unge for et dobbeltsvigt og måske med fortsatte
overgreb som konsekvens
Så uagtet de gode intentioner og elementer, der
findes i modeller som den svenske, så er det nødvendigt for at nå et godt slutresultat, at arbejde forskelligt og holde fast i, at modeller skal passe til det
enkelte menneske og ikke omvendt!

Susanne Willaume Fabricius er projektchef for Etnisk Ung. Hun er uddannet socialrådgiver, konfliktmægler og underviser med mange års erfaring med æresrelaterede
konflikter, integration og sårbare unge.
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INTERVIEW: PROBLEMET ER IKKE
DEN ENKELTE HOMOFOBISKE FORÆLDER
Det kræver omsorg, og at man lytter, hvis man skal lave konflikt-forebyggende
arbejde med forældre til minoritetsetniske LGBT+ unge, fortæller Fahad Saeed
fra organisationen Sabaah. I 11 år har de kæmpet for rettigheder til minoritetsetniske LGBT+ unge, og nu vil de gerne fokusere på det forebyggende
arbejde med forældrene.

Laura Na Blankholm
”I starten arbejdede vi indenfor et felt og et miljø
for homoseksuelle indvandrere og i dag er vi en
organisation for minoritetsetniske LGBT+ personer.
Under Priden i Danmark marcherede vi med det
intersektionelle flag. Der var mange, der ikke forstod
det, men når Priden er slut, er det vores brugere, der
bliver nægtet adgang på klubberne”.
For minoritetsetniske LGBT+ unge foregår undertrykkelsen og de konflikter, der er knyttet til den på
flere planer samtidig.
Hele deres eksistens er præget af manglende accept
fra flere sider. Fra samfundet omkring dem, hører de,
at ”alle muslimer er homofober” fra deres bagland
hører de, at ”de ikke kan være homoseksuelle”.
På datingappen kan de møde holdningen ”kun hvide
bøsser”.
Fahad Saeed, der er medstifter og rådgiver i organisationen Sabaah fortæller, at de hele tiden bliver
klogere på de forskelle og kompleksiteter, der er i
arbejdet.
I fremtiden vil de gerne i mere kontakt med forældrene til deres brugere. Med inspiration fra blandt
andet den Istanbul-baserede gruppe LISTAG, der
består af LGBTQ+ forældre, der arbejder imod homofobi, diskrimination og hadforbrydelser.

Hvad er det for nogle udfordringer, som jeres brugere,
der er minoritetsetniske LGBT+ personer oplever?
– Der er tre store temaer i vores rådgivning. De fleste
oplever en eksistentiel krise, fordi de af samfundet
og deres bagland og familie får at vide, at de ikke
kan findes. De er i en forestående eller nuværende
konflikt med deres familie, og bange for deres og
omverdenens reaktion, og det kan føre til ensomhed
og eksistentiel krise.
Hvordan oplever jeres brugere de her problematikker?
– På den ene side oplever de et bagland, en kulturel
baggrund eller en religiøs kontekst, der siger ”Vores
kultur siger, du skal være i et heteroseksuelt ægteskab”. De færreste får præsenteret muligheden for,
at de kan beholde deres baggrund eller religion på
grund af stereotyper i samfundet om, at muslimer
er umoderne eller homofober, og de på den måde
skal undslippe deres ”farlige baggrund”.

Det skaber et paradoks, når du
både er brun, muslim/hindu
og homoseksuel/bikønnet/
transkønnet.
Mange er blevet opdaget af en bror eller søster på
en datingprofil. Konflikten kan variere meget. Nogle
ringer, fordi de er begyndt at stille spørgsmål om
dem selv og deres egen identitet. Andre er midt i et
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stort skænderi eller konflikt med familien. De ringer
til os for at finde ud af, at de ikke er alene og for at
møde andre, der er som dem selv.
Hvad er den mest brugte forklaringsmodel, som I oplever blandt jeres brugere til, at deres familie ikke vil
acceptere deres seksualitet?
– Det er ofte en kombination af både kulturelle og
religiøse ting, der findes i de unges bagland.
Hvordan hjælper I jeres brugere, der er i konflikt med
deres familie?
– Vi arbejder med at skabe sikre rum til minoritetsetniske LGBT+ personer. Hvor man kan blive lyttet
til, og hvor én selv og ens oplevelser bliver set. Det
handler også om at afmystificere og aftabuisere at
være i vores målgruppe og med vores kommunikation
og fokus på ikke-hvide LGBT+ liv bliver målgruppen
mindre usynlige for dem selv.

Hvordan får forældrene redskaberne til at kunne
anerkende deres børns seksualitet?
– Det er den samme proces, som brugerne skal
igennem. Den homofobi, som brugerne er mærket
af og oplever er den samme. Den generelle og
omfattende homo- bi- og transfobi, vi alle er ofre
for, kommer et sted fra. Det starter ikke hos deres
forældre, det startede alle mulige andre steder. Vi
står overfor mange seriøse og grænseoverskridende
situationer, og af hensyn til vores brugere, skal vi se
tingene i et 360 graders perspektiv. Her skal vi se
på forældregruppen med omsorg og lytte til dem. Vi
skal væk fra at tale om dem, men tale med dem.

Hvordan arbejder Sabaah med familierne i forhold til
konfliktforebyggelse?
– Vi vil gerne have mere berøring med forældrene
og have samtalegrupper . Vi har brug for at åbne
nogle døre og skabe et rum som mange tror er
umuligt. I rådgivningssituationer har vi oplevet, at
søskende og forældre har sagt ”den her proces har
ikke været nem, og det er også hårdt for os.”

Fahad Saeed er medstifter og bestyrelsesmedlem i foreningen Sabaah, der arbejder for
at forbedre vilkårene for LGBTQ+ personer med minoritetsetnisk baggrund og projektchef i Mino Danmark.
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INTERVIEW: DET ER KUN BILLIGE PIGER,
DER ER UDE TIL EFTER KL. 21 OM AFTENEN
– ERFARINGER FRA SSP KØBENHAVNS FOREBYGGENDE INDSATS
MOD SOCIAL KONTROL I GRUNDSKOLEN

Anne Nybo fra SSP Københavns rolle er at åbne for dialog med elever og
lærere om, hvad social kontrol er. ”Der mangler et fælles sprog for, hvornår
den sociale kontrol bliver et problem, og hvornår vi skal handle”, siger hun
og fortæller om lærerne og elevernes øjeblikke med både øjenåbnere og
modvillighed.

Laura Na Blankholm
I Københavns Kommunes indsats, der skal styrke
medborgerskabet blandt københavnske unge gennem
mindskning af social kontrol, er der forskellige komponenter. Nogle er målrettet civilsamfundet, fagpersoner, børn og unge. Indsatsen har kørt siden
2013 og Anne Nyboe er ansat i SSP København til at
lave opsøgende arbejde og være i direkte dialog med
skoler, gadeplansmedarbejdere og klubfolk, hvor
hun har fokus på det forebyggende arbejde, og taler
med dem om deres behov.
Arbejdet består i opkvalificering af lærere, men
også i at undervise eleverne som en del af deres
almindelige undervisning eller i særlige forløb, f.eks. i
samarbejde med boligsociale indsatser.
Hvad er det for nogle problemer, som går igen i dit
opsøgende arbejde på grundskolen?
– Lærerne kan måske mærke, at deres elever ikke
trives, fordi der er udfordringer knyttet til at stå
imellem forskellige identiteter og forskellige kulturer.
Men de synes, det er rigtig svært at tale med forældre
og elever om social kontrol, og hvad æresbegrebet kan
betyde i deres hverdag.

Det kan være, de synes det er ubekvemt at tale om
det private, som de ikke synes, de skal blande sig i,
fordi det handler om opdragelse. Andre er bange for
at stigmatisere, fordi de mener det hører en anden
kultur til og en stor del synes slet ikke det er et problem, fordi vi alle sammen er udsat for social kontrol
i en vis grad.
De mangler et fagligt ståsted, så jeg faciliterer en
dialog og tilbyder nogle aktiviteter, der skal fungere
forebyggende.
Hvad oplever du, der sker, når du skaber en dialog
med f.eks. lærere omkring de her ting?
– Der er nogle, der har det modvilligt med det og for
andre er det en øjenåbner, fordi de får et nyt perspektiv
ovenpå deres pædagogiske praksis. Vi taler om, at
det ikke er et individuelt trivselsproblem, men at
social kontrol er systemer, som man indgår i, hvor
manglende medbestemmelse og kontrol er en del
af det, som det her barn står i,og det de kan få, er
nogle forebyggende aktiviteter. Så man får åbnet op
for dialogen blandt børnene.
Hvad betyder fagpersonernes manglende erfaring
med social kontrol?
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– Det kan betyde, at det er svært for en fagperson
at afkode, hvem der er udsat for social kontrol. Det
er ikke altid så åbenlyst en bror, der overvåger deres
søster eller kusine. En gruppe, vi også har øje for
er dem, man i SSP kalder ”vilde piger”. Det er nogle
piger, der er meget på gaden og udlever en forrået
og grænseløs adfærd, og vi møder dem i systemet,
fordi de udøver vold eller chikane.
Min erfaring fra gadeplansmedarbejderne er, at de
siger, at mange af dem også er udsat for massiv
social kontrol, og det er en stor del af deres problem.
De bliver overvåget og kan ikke tale med deres
forældre om seksualitet og andre problemer. De
afprøver ting i hemmelighed, og bliver derfor nødt
til at overskride deres egne grænser og er ekstremt
udsat, fordi de ikke kan fortælle det til nogen.
Hvad er det for nogle ting, som børnene beskriver, når
du taler forebyggende med dem om social kontrol?
– Der er ikke nogen, der direkte siger, ”jeg er udsat
for social kontrol”. Men meget handler om rygter- og
sladderkultur, og hvad der sker af interne diskussioner
eleverne imellem. Fx, hvordan piger og drenge kan
opføre sig, og om det er ok, at drengene kontrollerer
pigerne. Det bliver til en snak om, hvad graden af
frihed og kontrol skal være i et liv, og hvad man
synes der er okay.

Det kan være, vi taler om, hvorvidt man må have en kæreste,
man holder i hånden, uden ens
forældre ved det, og her fortæller jeg dem, hvilke rettigheder
de har i Børnekonventionen.
At man i Danmark har ret til
at have et privatliv, hvor ens
forældre ikke må kigge i ens
ting. Det betyder ikke, at ens
forældre ikke må have en
holdning, men at man i takt
med, at man bliver ældre selv
skal blive hørt.

Vi kan f.eks. også tale om, hvordan det føles, når
nogen siger ”Det er kun billige piger, der er ude efter
kl. 21 om aftenen”.
Hvordan taler I med de unge om, hvad forskellen er på
mobning og social kontrol?
– Det er ofte der kommer eksempler op, der handler
om, at det ikke er rart, når man føler sig forkert. Det
kan handle om mobning og kønsforestillinger. Det
kan være en dreng, der bliver mobbet med, at han
”ligner en pige”, fordi han har langt hår. Vi har ikke
det endelige svar på, hvordan vi italesætter forskellene,
der er meget få, der arbejder med det forebyggende.
Men jeg sørger for, at de eksempler, jeg bringer ind
handler om socialkontrol og det æresrelaterede,
der er en del af et større system, hvor der ikke er
medbestemmelse. Mit håb er, at de lærer at kende,
at der er nogle ting, der kan være sværere at bryde
ud af.
Hvordan reagerer eleverne på de ting, du bringer op?
– Det er meget politiseret også hos eleverne. Deres
egen oplevelse af diskrimination på baggrund af etnicitet eller religion bliver selvfølgelig også en del af
det. Der kan vi også tale om rettigheder, og hvad det
indebærer at blive diskrimineret.
Hvad er den største udfordring i den her forebyggende
dialog med børnene?
– Når jeg er i en klasse, skal undervisningen være
tilrettelagt ud fra, at der i relation til social kontrol
kan sidde både ofre, udøvere og vidner i samme
klasse. Og så selvfølgelig også nogen der slet ikke
kender til social kontrol. Der er de vidner, der kender
de kulturelle koder og ved hvorfor ”Sara ikke må gå
til svømning”, og så er der dem, der ikke forstår det
og ikke ved hvorfor.
De tre perspektiver er alle sammen fremme på den
ene eller anden måde i den dialog, vi har. Der mangler
mere viden om, hvordan lærere og pædagoger skal
arbejde med det. Og en bevidsthed om, at du skal
være rigtig godt forberedt på det scenarie, at der
kan sidde en eller flere udøvere i klassen uden, at
du ender med et stigmatisere den elev, der udøver
social kontrol. Den elev kan ligeså vel være underlagt
et større system og i realiteten ikke have megen
medbestemmelse heller.
Hvad skal der til for, at det forebyggende arbejde har
den effekt, man ønsker?
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– Der mangler et fælles sprog for, hvornår den sociale kontrol bliver et problem. Hvorfor er det, vi skal
handle, og hvad er vores hjemmel og legitimitet til
at handle.
Der er ikke nogen tvivl, når det er under straffeloven
og fx. handler om trusler, og der er underretningspligt, men på det forebyggende område er det mere
vanskeligt.
Og når jeg sætter en dialog i gang i en klasse, tænker
jeg ofte over, at jeg sætter nogle tanker i gang hos
nogle elever, men hvem følger op på det, og har
de nok handlemuligheder i forhold til at tale med
deres lærer eller en anden voksen? Lige nu er der
en udvikling i gang i kommunen, hvor også den
forebyggende indsats bliver bredere, så man måske
kommer bedre rundt om hele barnet. Det er der
brug for mere af i fremtiden.
Mit vigtigste bidrag er bare, at jeg giver læreren og
eleven en fælles oplevelse.
Hvad er fremtiden for den forebyggende indsats?
– Der findes også nogle aktiviteter, hvor eleverne og
måske særligt dem, der har været udsat for social
kontrol gennem forum teater kan spejle sig i andre,
der også har prøvet det. Og de ved, hvor de kan gå
hen med den erfaring. Mit ønske er, at det forebyggende fylder mere.
Jeg er også en del af en indsats i Undervisningsministeriet, der en bred opbyggende indsats målrettet dags- og fritidstilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsskoler, hvor der løbende vil
komme materialer og kompetenceudvikling i 2018
og 2019.

Anne Nybo er projektleder i SSP-sekretariatet på Københavns Kommunes ungeindsats til
forebyggelse af social kontrol. Hun har arbejdet med unge omkring køn, medborgerskab
og demokrati i de sidste ti år.
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FOR BESTYRKELSE AF MUSLIMSKE
FAMILIER I STORBRITANNIEN
Henna Foundation arbejder for at mindske æresrelaterede konflikter og
radikalisering gennem støtte og vejledning, der skal styrke de muslimske
fællesskaber. Familiearbejde og rådgivning i det nære miljø, skal skabe
stærkere familier og mere selvsikkerhed i en religiøs og kulturel identitet i
Storbritannien.

Laura Na Blankholm
”Vi arbejder henimod at bygge stærkere muslimske
familier”. Sådan lyder Henna Foundations hovedmotto.
Behovet for organisationen, der er støttet af den
walisiske regering, reflekterer, ifølge dem selv den
etniske diversitet, der er i Storbritannien.
Organisationens tilgang til forståelsen af æresrelaterede konflikter, hviler på en antagelse om,
at fordomme og stereotyper om den muslimske
befolkningsgruppe i samfundet og i mødet med
systemet skaber misforståelser, der både præger
synet på gruppen politisk, men også skaber en
yderligere marginalisering.
Henna Foundation rådgiver et bredt spektrum af
politiske interesseorganisationer og alt fra politiet,
uddannelsesinstitutioner til social- og sundhedsservices. De påtager sig rollen som ”forhandlere”
eller bindeled mellem marginaliserede dele af de
muslimske fællesskaber og institutioner. De søger
derved at skabe netværk og kommunikation mellem
deres klienter og de tilbud, der er i samfundet for at
modvirke isolation og radikalisering.

RÅD OG VEJLEDNING TIL FAMILIER
Nogle af de dynamikker, der er på spil i muslimske
familier, kan forklares med, at forældre føler deres

autoritet er under afvikling, og de derfor bliver nødt
til at henvise til, hvordan familien ”altid har gjort”.
Sådan beskriver Ali Jan Haider det i rapporten ”Domestic Abuse – An Islamic Perspective”, på foranledning af Henna Foundation:
”Mange muslimske familier, der oplever hjemlige
konflikter finder dem selv i en situation, hvor de
prøver at spille et spil skak for første gang uden
instruktion eller vejledning. Alle træk med hjemlig
mishandling kan være udledt af mangel på viden,
men føre til en katastrofe.
Der er et fravær på meningsfuldt lederskab, der kan
hjælpe familierne til at tage vold i hjemmet alvorligt
og adressere det indenfor en islamisk ramme.”
Han beskriver, at det muslimske miljø i Cardiff, hvor
organisationen er baseret, bliver konfronteret med
socioøkonomiske omgivelser, der gennemstrømmer
samfundet generelt, og som påtvinger et skift i livsstil og moral med en tilbagegang af de mere traditionelle ”familieværdier”. Og det skaber et behov for
hjælp og vejledning.
Ifølge dem, er der en udfordring i, at mangle muslimske kvinder ikke vil ”lufte deres beskidte vasketøj”. De frygter både repressalier og vanære i deres
lokale miljø.
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Henna Foundation mener, at deres arbejde bedst
styrker familierne og fællesskaberne i lokalmiljøer
gennem undervisning, der skal skabe mere bevidste
og engagerede mødre, der kan skabe stærkere
familieenheder.

SKABELSEN AF ÆRESBEGREBET
Ali Jan Haider forklarer, at ”ære” og æresrelateret
opførsel er et globalt fænomen, der praktiseres af
mennesker fra alle kulturer og trosretninger, som vi
kender.
Det stammer fra forskellige sociale lag og historiske
sammenhænge, kulturelle grundlag, der ydermere
er syntetiseret af møder med imperialisme og post
kolonialisme.
Familier med minoritetsbaggrund er dermed ikke én
homogen gruppe og det varierer i grader i hvordan
de integrerer sig og navigerer i det britiske samfund.
Således stræber de efter at ramme en balance,
hvor de blander sig i familieanliggender uden at
stigmatisere bestemte religiøse, kulturelle grupper
og fællesskaber.

Den dybere forståelse af forskellen mellem kultur,
koranen og tolkningen og praktiseringen af den,
er en central del af organisationens arbejde. De
beskriver således, at ved at arbejde indenfor
fællesskaberne og udfordre negativ retorik, der
forklares i Islams navn, til en mere retvisende
forståelse af Islam, kan man samtidig opbygge
social kapacitet i de muslimske fællesskabers
kulturelle og religiøse identitet.
”Mine kollegaer begyndte at få det indtryk, at Islam
accepterede vold og udnyttelse, men Islam skal ikke
dømmes på vildledte muslimer. Det er kultur og
ikke religion.”, fortæller et citat fra en medarbejder
og argumenterer derfor også med koranen i deres
tolkning af æresrelateret vold:
”Det er ikke nogens skyld, hvis man har forsvaret sig
mod nogle, der har forvoldt skade mod en. Skylden
ligger hos dem, der har undertrykt ved at forvolde
skade.”

REFERENCER
”Domestic Abuse vs. ’Honour’ related Abuse, The
difference, Henna Foundation.

Nogle minoritetsfællesskaber er kontrolleret af
patriarkalske traditioner, der advokerer for kønsspecifikke roller og forventninger og regulerer, hvordan
familier skal leve deres liv. At fokusere på familiens
ry og bevarelsen af familiens ære er en fundamental
forpligtelse i disse fællesskaber og betragtes som en
del af fællesskabets sociokulturelle identitet.

Henna Foundation arbejder dermed for at skabe gensidig respekt, tillid og modvirke
isolation mellem muslimske familier og det omkringliggende samfund.

Vil du vide mere om
æresrelaterede konflikter?
ETNISK UNG
Etnisk Ung yder professionel rådgivning om æresrelaterede konflikter til
unge, forældre og fagfolk. Teamet udgør en af landets stærkeste ressourcer
inden for det æresrelaterede område.

RÅDGIVNING TIL FAGFOLK
Hverdage kl. 9-15 på 70 27 76 86

RÅDGIVNING TIL UNGE
Døgnåben hotline på 70 27 76 66
samt brevkasse på www.etniskung.dk

RÅDGIVNING TIL FORÆLDRE
Hverdage kl. 9-15 på 70 27 03 66
Find mere information på www.etniskeforældre.dk

MERE VIDEN?
Vi har samlet teoretisk og praktisk viden om at arbejde med æresrelaterede
konflikter i Den Gode Samtale henvendt til fagfolk.
Se mere på www.etniskung.dk/Den-gode-samtale/

