
  

      ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER OG SOCIAL KONTROL  

    Sådan gør du ved bekymring eller mistanke?  

  

  

  Bekymring eller henvendelse  

Du er selv bekymret eller modtager en henvendelse fra 

en anden person om en bekymring  

 

Bekymringen/ mistanken drøftes med nærmeste leder 

  

  

 

  

  Hvis der er behov for yderligere sparring, eller hvis 

 bekymringen/ mistanken skal undersøges nærmere 

 kontaktes en af følgende:  

  KFI-koordinator Mette Hvidemose,   
  51524830 / mhv@greve.dk  
  

Eller  

 

Teamleder Meya Musumba, 

   43979207 /mem@greve.dk 

  

 

    



  

 

Hvad gør du, hvis du oplever eller modtager en bekymringshenvendelse fra f.eks. 

skolelærere, pædagoger, socialrådgivere eller naboer med mistanke om social 

kontrol og/eller æresrelateret konflikter?  

  

Definition  

Hvad er æresrelateret konflikter: Æresrelaterede konflikter kan defineres som konflikter, der opstår inden 

for nære, familiære relationer, og hvor konflikten skyldes en opfattelse af, at familiens ære er blevet krænket. 

Familiens ære er knyttet til en opfattelse af familien som en samlet enhed – et fællesskab, hvor den enkeltes 

handlinger påvirker hele familien og dens ære. Det er således hele familiens omdømme og ære, der skades, 

hvis et familiemedlem handler i strid med normer for, hvad der opfattes som god opførsel.  

  

Æresrelateret konflikter kan komme som udtryk som:   

• Social kontrol ved overvågning fx tjek af mobil eller brug af computer  

• Familien bestemmer, hvilken uddannelse man som ung skal påbegynde  

• Adfærdsbegrænsninger og kontrol af bevægelsesfrihed  

• Psykisk vold fx trusler eller verbal chikane  

• Fysisk vold  

• Isolation og eksklusion  

• Tvangsægteskaber  

• Genopdragelsesrejser  

• Pres til ikke at blive skilt  

  

Hvad er social kontrol: Social kontrol kan beskrives som adfærdsregulering, der sikrer, at bestemte normer 

opretholdes og ikke brydes. Når vi taler om social kontrol i æresrelaterede konflikter handler det om en 

række handlinger, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser en persons livsudfoldelser af hensyn til 

familiens ære.  

Social kontrol kan komme til udtryk som:   

• Overvågning, tjekke mobil, mail osv.  

• Adfærdsbegrænsing som krav om bestemt påklædning eller forbud mod at have fritidsaktiviteter   

• Søskende opfordres til at holde øje med hinanden i det offentlige rum  

• Psykisk vold og pres som trusler, verbal chikane og fysisk vold  

• Følelsesmæssigt pres med skyld og skam  

• Isolation og eksklusion fra familien  

  

  


