Opslag om ansøgninger – midler til forskningsprojekt om forebyggelse
af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Satspuljepartierne har i perioden 2017-2020 afsat 73,4 mio. kr. til en national
handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.1 Som
led heri er der afsat 2 mio. kr. eksklusiv moms til et forskningsprojekt om årsager,
baggrunde, omstændigheder og omfang i forhold til æresrelaterede konflikter og negativ
social kontrol. Formålet med forskningsprojektet er at styrke det vidensbaserede arbejde
indenfor forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Indkaldelse af ansøgninger
Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan i denne ansøgningsrunde yde støtte til
forskning indenfor temaet forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
Formålet med det strategiske forskningsprojekt er overordnet at øge vidensgrundlaget om
motiverne for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i en dansk kontekst. Herunder at
frembringe ny viden om hvilke faktorer og årsager der er udslagsgivende i forhold til at udløse og
optrappe konflikter mellem unge og deres forældre/familie/netværk. Samtidig er formålet at øge
viden om omfanget af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i Danmark.
Baggrund
Der har i de senere år har været en stigning i personer, der søger hjælp og støtte på baggrund af
en æresrelateret konflikt. Antallet af henvendelser til Etnisk Ung, der yder rådgivning i
æresrelaterede konflikter, er steget fra 101 i 2005 til 1207 i 2015. Henvendelserne til det sikrede
botilbud RED-Safehouse er steget fra 64 henvendelser i 2006 til 242 i 2015. Videre viser en
undersøgelse om social kontrol fra 2011 blandt andet, at 25 pct. af unge mellem 15-20 år med
etnisk minoritetsbaggrund frygter, at familien vælger en ægtefælle mod deres vilje.
Medborgerskabsundersøgelsen fra 2016 viser samtidig, at 24 pct. af indvandrere og efterkommere
med ikke-vestlig oprindelse i alderen 18-29 år har følt sig begrænset af deres familie i forbindelse
med valg af kæreste eller ægtefælle. Tallene understøtter den antagelse, at der er et fortsat og
forventeligt stigende behov for hjælp til personer udsat for æresrelaterede konflikter og negativ
social kontrol. Det er således fortsat nødvendigt at sætte ind med en forebyggende og
holdningsbearbejdende indsats vedrørende æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
Samtidig er der i dag en begrænset systematisk og forskningsbaseret viden om æresrelaterede
konflikter i en dansk kontekst, og i en forskningskontekst er det æresrelaterede felt et nicheområde
i Danmark. Lotte Kragh (2010), Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck og Bo Wagner
Sørensen (2011) samt Louise Lund Liebmann (2014) har skrevet afhandlinger om ære,
æresrelaterede konflikter og æresrelateret vold med forskellige metodiske og teoretiske tilgange,
og Halima El-Abassi og Sabba Mirza skriver pt ph.d.-afhandlinger om æresområdet. Der er derfor
behov for flere forskningsbaserede undersøgelser af problematikken, herunder hvordan
æresbegrebet tilpasses lokale forhold og hvordan det spiller sammen med parametre som køn,
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Se den nationale handlingsplan her og aftaleteksten om udmøntning af satspuljen for 2017 på integrationsområdet her.
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alder, etnicitet, religion, funktionsevne, opvækstbetingelser, socioøkonomiske forhold, relation til
oprindelseslandet, mv. En øget viden om årsager, baggrunde, omstændigheder, omfang og nye
tendenser i relation til fænomenet, vil kunne målrette og kvalificere indsatsen væsentligt både ift.
forebyggelse og håndtering af konkrete sager. På den baggrund iværksættes det strategiske
forskningsprojekt.
Forventninger til projektet
Ansøger skal sikre, at forskningsprojektet supplerer allerede eksisterende undersøgelser og viden
på området, således at der bygges videre på aktuel viden. Styrelsen for International Rekruttering
og Integration opfordrer til, at projektet inddrager nationale og internationale undersøgelser,
resultater, erfaringer og best practice, ligesom Styrelsen også gerne ser et øget samarbejde med
forskergrupper i de nordiske lande.
Der lægges i projektet endvidere stor vægt på anvendelsesorientering, således at
forskningsprojektets karakter muliggør anbefalinger til forebyggelse og håndtering af
æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Det forventes i den forbindelse, at ansøger
deltager aktivt i Styrelsens netværk mellem forskere og praktikere på området for æresrelaterede
konflikter, og løbende oplyser om projektets fremdrift. Netværket kan ligeledes indtænkes mere
aktivt i forskningsprojektets design.
Strategisk forskningsprojekt
Der er som nævnt sparsom forskning, der ser på baggrundene for æresrelaterede konflikter i en
dansk kontekst, herunder forskning der undersøger, hvilke faktorer der henholdsvis bidrager til og
modvirker udviklingen- eller opretholdelsen af normer, der understøtter æresrelaterede konflikter
(risiko- og beskyttelsesfaktorer). Dele af forskningen peger bl.a. på behovet for en kontinuerlig
forebyggende indsats, der ikke kun fokuserer på ofret for kontrol, vold mv. men i ligeså høj grad
inddrager det omgivende miljø i den forebyggende og foregribende indsats.2 Praksiserfaringer fra
feltet viser, at der ofte er tale om komplicerede sager, hvis håndtering kræver inddragelse af lang
række perspektiver, herunder migrationshistorik, minoritetsforhold, lokale og transnationale
magthierarkier, socialt, kulturelt og religiøst betingede opfattelser af ungdomsliv, kønsroller,
aldershierarkier, funktionsevne, socioøkonomiske faktorer mv. Der er derfor behov for at
undersøge disse sammenhænge fra et forskningsmæssigt perspektiv, herunder belyse hvorledes
forskellige faktorer spiller sammen.
Der er på den baggrund behov for:
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At undersøge hvilke faktorer, årsager og omstændigheder der er udslagsgivende i forhold til at
udløse, optrappe og modvirke konflikter mellem unge og deres forældre/familie/netværk.
At undersøge hvordan æresbegrebet tilpasses lokale forhold og hvordan det spiller sammen
med parametre som køn, alder, klasse, etnicitet, religion, funktionsevne, opvækstbetingelser,
socioøkonomiske forhold, relation til oprindelseslandet, mv., herunder hvordan disse parametre
spiller sammen i opretholdelse af negativ social kontrol.
At undersøge omfanget af æresrelaterede konflikter.
Sørensen et. al.: ”Familien betyder alt”, Frydenlund (2011)

2



At undersøge en eventuel sammenhæng mellem lukkede familier/miljøer, udsatte boligområder
og forekomsten af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Det forventes at ansøger fremsætter konkrete forslag til, hvordan resultaterne kan anvendes af
forskellige aktører, der arbejder med forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social
kontrol. Ansøger skal således komme med konkrete anbefalinger til forebyggelsesindsatsen.

Procedurer ved behandling af ansøgninger
Ansøgninger skal bedømmes efter en række vurderingskriterier (se nedenfor) og vil blive prioriteret
herudfra.
Da der er tale om ansøgninger til et strategisk forskningsprojekt, skal ansøgninger igennem en
videnskabelig bedømmelse af kvaliteten i forskningen. Den videnskabelige kvalitet vil blive
vurderet af Innovationsfonden, jf. § 5, stk. 1 i Lov om Danmarks Innovationsfond. Efter
ansøgningsfristens udløb sendes ansøgningen til forskningsfaglig vurdering hos
Innovationsfonden, jf. § 5 i Lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond. Ansøger
får Innovationsfondens vurdering i partshøring inden der træffes afgørelse.
På baggrund af fondens vurdering træffer Styrelsen for International Rekruttering og Integration
afgørelsen om, hvilket projekt der ydes tilskud til ud fra en samlet vurdering af ansøgningerne ud
fra følgende kriterier:






Kvaliteten af
tilrettelæggelse og fremgangsmåde ved gennemførelsen
af
forskningsprojektet (herunder bl.a. ledelse og organisering, tidsplan og metode).
Projektets relevans i forhold til eksisterende forskning indenfor æresrelaterede konflikter.
Ansøgers kvalifikationer og erfaringer.
Ansøgers plan for, hvordan projektets resultater kan gøres anvendelsesorienterede for
relevante aktører indenfor det/de undersøgte område(r).
Om projektet indeholder en gennemarbejdet plan for formidling af projektets resultater til
relevante brugere.

Praktiske oplysninger
Økonomi
Der er afsat i alt 2 mio. kr. eksklusiv moms til projektet inkl. evt. overhead.
Tidsplan
Opslag: 28. juni 2017
Ansøgningsfrist: 28. august 2017 kl. 12.00
Forskningsfaglig vurdering: uge 35-37
Forventet tildeling af midler til ét forskningsprojekt: uge 39
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Forventet projektperiode: 1. oktober 2017 til 1. oktober 2019

Spørgsmål rettes skriftligt per mail til Tine Marqvardsen, Styrelsen for International Rekruttering og
Integration: tma@siri.dk

Krav til ansøger
Det er et krav, at projektet bliver forankret på en anerkendt forskningsinstitution med deltagelse af
minimum en person fastansat på lektorniveau. Minimum 50 pct. af ansøgerne skal være ansat på
denne institution. Derudover lægges der op til, at der kan indgås konsortier, dersom det kan
argumenteres for, at det er nødvendigt for at kunne løse opgaven.
Det forventes at ansøger ved projektets begyndelse deltager i et opstartsmøde med Styrelsen for
International Rekruttering og Integration. Det forventes yderligere, at ansøger deltager i
statusmøder med Styrelsen og departementet med en halvårlig frekvens, dvs. i april 2018, oktober
2018, april 2019 og oktober 2019, hvor ansøger ved hvert møde forventes at præsentere et
statusnotat. Ved det afsluttende møde i oktober 2019 forventes ansøger at fremlægge
forskningsprojektets resultater.

Formkrav til ansøgning
Ansøger skal udfylde Styrelsen for International Rekruttering og Integrations ansøgningsskema
(bilag 1).
Ansøgningen skal være underskrevet af hhv. hovedansøgeren og den økonomiansvarlige.
Bemærk: Ansøgningen afvises, hvis ansøgningsskemaet ikke er udfyldt, hvis der mangler
underskrifter, hvis der mangler bilag til skemaet, hvis bilagene ikke opfylder kravene, eller hvis det
maksimale antal anslag i projektbeskrivelsen overskrides (hvis projektbeskrivelsen er på mere end
10 sider á 2.400 anslag).
Følgende bilag skal være vedlagt ansøgningsskemaet:
1.
2.
3.
4.

Projektbeskrivelse inkl. tidsplan
Projektbudget
Plan for offentliggørelse og formidling
C.V. og publikationsliste

Ansøgninger hvor et eller flere af ovennævnte bilag mangler vil ikke blive taget i betragtning.
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Indsendelse af ansøgning
Det underskrevne ansøgningsskema inkl. bilag skal fremsendes pr. e-mail i én samlet pdf-fil til
tma@siri.dk mærket "Ansøgning til forskningsprojekt om æresrelaterede konflikter". Mails som
fylder mere end 10 MB kan ikke modtages.
Frist for ansøgning
Ansøgninger skal være Styrelsen for International Rekruttering og Integration i hænde senest den
28. august 2017 kl. 12.00. Ansøgninger modtaget efter dette tidspunkt tages ikke i betragtning.
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