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MED AL ÆRE & RESPEKT – BRYD NEGATIV SOCIAL KONTROL 
Mandag d. 4. december 2017 – tirsdag d. 5. december 2017 
Vingsted Hotel og Konferencecenter ved Vejle

Styrelsen for International Rekruttering og Integration inviterer til konference om negativ 
social kontrol og æresrelaterede konflikter. 

Konferencen er for kommunale ledere og myndighedsmedarbejdere på voksen-, børne- og 
unge- og integrationsområdet samt ledere og frontpersonale på det boligsociale område, 
skole- og daginstitutionsområdet samt SSP. På konferencen får du viden om og redskaber 
til, hvordan du som fagperson kan spotte og forebygge negativ social kontrol samt inkorpo-
rere dette i dit daglige arbejde. 

Konferencen består af en blanding af oplæg og faglige spor, hvor du møder andre fra dit 
fagområde og diskuterer udfordringer og muligheder i arbejdet med negativ social kontrol 
og æresrelaterede konflikter. 

PÅ KONFERENCEN KAN DU BL.A. OPLEVE FØLGENDE OPLÆG

•   Stop berøringsangsten 
   v. Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg

•   Hvad indebærer negativ social kontrol? 
 v. Seniorforsker ved VIVE, Anika Liversage

•   Hvorfor kan frontpersonalet i kommunerne få en afgørende rolle i indsatsen mod 
   negativ social kontrol? 
 v. debattør og forfatter, Geeti Amiri 

•    Lovgivningen - Hvad skal du være særligt opmærksom på
 v. Jurist Susanne Lihme 

•   Introduktion til værktøjet PATRIARK til bedømmelse af risiko i æresrelaterede sager 
 v. professor i kriminologi, Henrik Belfrage

•   Kommunernes indsats mod negativ social kontrol 
 v. Direktør i KL Laila Kildesgaard

 Læs mere om konferencen på http://medalrespekt.dk/til-fagpersoner/konference/ 

TILMELDING
Tilmeldingen er GRATIS og inkluderer:

DAG 1: 
Frokost og middag om aftenen samt underholdning ved Adam & Noah 

Overnatning

DAG 2:
Morgenmad samt frokost 

Vi gør opmærksom på, at der er begrænsede pladser og kun gratis overnatning til de første 
290 tilmeldte. Ved mange tilmeldinger forbeholder vi os retten til at omfordele pladserne, så 
alle landets kommuner har mulighed for at være repræsenteret.

TILMELD DIG HER:
https://medalrespekt.nemtilmeld.dk/2/ 

HVAD ER NEGATIV SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATERET KONFLIKT?

Der er tale om negativ social kontrol, når nogen presses, tvinges, kontrolleres, udsættes for 
vold eller på anden vis begrænses i sin livsudfoldelse og ret til selv at træffe valg om sit liv 
og fremtid. 

Personer som udsættes for negativ social kontrol kan eksempelvis være begrænset i deres 
selvbestemmelse over egen krop eller frihed til at vælge venner, fritidsaktiviteter, religion, 
påklædning, uddannelse, kæreste eller ægtefælle.

Den negative sociale kontrol kan opstå i relation til æresrelaterede spørgsmål og konflikter. 
Æresrelaterede konflikter er konflikter, som typisk opstår i de nære familiære relationer eller 
i omgangskredsen, og hvor konfliktens omdrejningspunkt er opfattelsen af, at familiens ære 
er blevet krænket af et enkelt familiemedlems adfærd. 

Undersøgelser viser, at særligt mange unge med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark har 
negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter inde på livet. 

OM OMFANGET AF NEGATIV SOCIAL KONTROL VED VI BL.A.:

  AT 19 % AF NYDANSKE UNGE FØLER SIG BEGRÆNSET AF DERES FAMILIE MED   HENSYN  
 TIL VALG AF KÆRESTE ELLER ÆGTEFÆLLE. 

 AT FLERE NYDANSKE KVINDER END MÆND FØLER SIG BEGRÆNSET AF DERES FAMILIE  
 MED HENSYN TIL VALG AF KÆRESTE OG ÆGTEFÆLLE.

 AT 5 % AF NYDANSKE MÆND FØLER SIG BEGRÆNSET AF DERES FAMILIE MED  HENSYN  
 TIL VALG AF UDDANNELSE OG VENNER.

 AT 4 % AF NYDANSKE MÆND IKKE TILSLUTTER SIG LIGESTILLING MELLEM KØNNENE 
 (Kilde: Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse i Danmark 2016, Udlænd-  
 inge-, Integrations- og Boligministeriet).

 AT CIRKA TO TREDJEDELE AF MINORITETSETNISKE UNGE MENER, AT DET ER VIGTIGT, AT  
 KVINDER HAR DERES MØDOM INTAKT VED INDGÅELSE AF ÆGTESKAB
 (Kilde: Ung i 2011, Als Research)

Negativ social kontrol er en alvorlig problematik, der påvirker mange borgere i Danmark og 
der er derfor brug for et øget fokus på problemstillingen. 

Med initiativet Med al ære & respekt – Bryd negativ social kontrol ønsker Styrelsen for Inter-
national Rekruttering og Integration at udbrede viden om og opmærksomheden på negativ 
social kontrol. Dette indebærer bl.a. konferencen Med al ære & respekt - Bryd negativ social 
kontrol, hvor fokus bl.a. er på værktøjer til kommunale fagpersoner til at forebygge, spotte 
og handle på negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, når de møder det, i deres 
daglige arbejde med unge, børn og familier. 

Læs mere på www.medalrespekt.dk
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