Fra "Vejledning: Forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol"

Bilag 1
Action card

- sagsflow til fagpersoner i direkte kontakt med børn,
unge eller voksne, der kan være berørt af negativ social
kontrol og/eller en æresrelaterede konflikt.

Sociale indskrænkninger

HVAD BEKYMRER DIG?

I forhold til fritid, venskaber, klasseaktiviteter, lejrskole,
uddannelsesvalg deltagelse på arbejdsmarkedet,
begrænsninger i egen mobilitet, for mange huslige
pligter, kommunikation via mobil og sociale medier.

Psykisk og fysisk vold, begrundet med ære
Ydmygende sprogbrug, trusler, afstraffelser, vold som
evt. begrundes med hensynet til familiens ære/ for at
undgå rygter.

Seksuelle overgreb
Befølinger, udlevering af billeder, seksuelle
krænkelser, samleje, hvor overgrebene får en æresrelateret vinkel på grund af tabu eller trusler om
offentliggørelse.

Tvungen udrejse af Danmark
Trusler eller planer om at blive efterladt hos familie
efter ferie, genopdragelse, forlovelse, giftermål i andet
land, dumping i udlandet.

Pres eller tvunget ægteskab eller skilsmisse
Planer om eller pres til tidlig forlovelse, religiøs vielse
eller uønsket ægteskab med herboende/udenlandske
statsborgere.
Trusler om skilsmisse med mistet opholdstilladelse
til følge.

Tal med din leder om
din b
 ekymring: Aftal en
periode med indsamling af observationer/
informationer.

Spørg ind til konkrete
oplevelser af, hvad barnet/den
unge/voksne oplever, herunder
om den pågældende frygter
sanktioner eller kontrol.

SAGEN MÅ IKKE DRØFTES MED FORÆLDRENE,
FAMILIE ELLER ÆGTEFÆLLE.
Tal med din leder om din b
 ekymring.
Ring til en sikkerhedskonsulent*, RED Rådgivning*,
VISO* eller kommunen* for vejledning.

SAGEN MÅ IKKE DRØFTES MED FORÆLDRENE,
FAMILIE ELLER ÆGTEFÆLLE.
Tal med din leder om din b
 ekymring.
Ring til den regionale sikkerhedskonsulent*, og ved
genopdragelsesrejser, den nationale koordinationsenhed
om ufrivillige udlandsophold, RED Rådgivning*, VISO*, eller
kommunen* for vejledning.
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UNDER 18 ÅR
- Lav en skriftlig underretning:
Konkrete og objektive beskrivelser:
Hvad har du observeret, hørt, set, fået fortalt? Husk datoer.
Beskriv barnet/den unges situation; fysiske, psykiske og
sociale forhold, samt barnets ressourcer og vanskeligheder.

Dette er en
mulighed

Indsæt kontakt
oplysninger på
eksperter på området.
*= +telefonnummer
Tal evt. med forældre/ægtefælle/
familie på et generelt plan, om
hvad børn/unge/voksne har
brug for, for at kunne fungere i
moderne samfund. Spørg evt.
ind til deres bekymringer for den
pågældende.

SAGEN MÅ IKKE DRØFTES MED FORÆLDRENE ELLER
FAMILIEN.

OVER 18 ÅR
Tal med den berørte om muligheden for ophold på RED eller
krisecenter.
Hvis den berørte har mindreårige børn, skal det undersøges,
om der er fare for deres trivsel og om, der skal laves en
underretning på børnene.

SAGEN MÅ IKKE DRØFTES MED FORÆLDRENE,
FAMILIE ELLER Æ
 GTEFÆLLE.

Tal med din leder, om I kan gøre
noget organisatorisk for at støtte
barnet/den unge/voksne, der
oplever sociale indskrænkninger,
vold overgreb, ufrivilligt udlandsophold, tvangsægteskab m.v. Søg
evt. hjælp/støtte i kommunens
ressourceteam/-person eller hos
eksperter på området.

Kommunens myndighedsafdeling og kommunens ressourceperson/-team træffer afgørelse
om det videre sagsforløb og evt.
politianmeldelse. Kontakt den
regionale sikkerhedskonsulent
for sparring og risikovurdering.

Husk at beskrive tidsrammen for hver enkelt handling.

Lav en mundtlig underretning i akutte sager, hvor du
vurderer, at den pågældende fx er i overhængende fare, og
der skal handles med det samme.

