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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 22. december 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 8 til L 126 efter ønske fra Rosa Lund (EL) til udlændinge- og integrati-

onsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 8 til L 126: 

 

Er ministeren villig til at se på yderligere initiativer til at styrke muligheden for råd-

givning gennem opsøgende og forebyggende indsatser over for kvinder og unge, 

der udsættes for social kontrol? 

 

Svar: 

 

Det er en vigtig prioritet for mig og regeringen, at vi gør alt, hvad vi kan, for at un-

derstøtte de kvinder og unge, der er underlagt negativ social kontrol. De befinder 

sig i en frihedskamp for at få ret til bestemme over deres eget liv og nyde de fri-

hedsrettigheder, som kendetegner det danske samfund. Jeg er derfor meget opta-

get af, at vi har en stærk indsats for at bekæmpe negativ social kontrol og parallel-

samfund. Her er den aktive forebyggende indsats også afgørende i forhold til at 

sikre, at vi for alvor kommer dette problem til livs. Det er en indsats, der til dagligt 

varetages af kommuner og andre aktører, der er i direkte kontakt med personer 

udsat for negativ social kontrol. Det er helt centralt, at vi giver disse frontpersoner 

de rigtige redskaber til at opspore og håndtere de ofte svære problemstillinger, der 

ligger i de her sager.  

 

Den konkrete indsats med at rådgive og opkvalificere aktører på feltet er forankret 

i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). SIRI oplyser følgende 

om den nuværende forebyggende indsats på området: 

 

”SIRI rådgiver og opkvalificerer løbende fagpersoner og frontpersonale 

i kommuner mv., blandt andet med det formål, at de i højere grad bli-

ver i stand til at identificere borgere, der er i risiko for at blive udsat 

for negativ social kontrol og sætte ind med forebyggende tiltag. Der 

findes videre en række ikke-statslige rådgivningsindsatser på området 

for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, hvoraf nogle 

modtager statslig driftsstøtte. Her kan bl.a. nævnes RED-rådgivning, 
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Søstre mod vold og kontrol (ydes driftsstøtte fra 2022), Sabaah og In-

sideOut (ydes driftsstøtte fra 2022).  

 

Derudover finansierer og driver SIRI et korps af sikkerhedskonsulenter, 

som er et rådgivende nationalt team, der er kommunalt forankret i 

landets fem regioner. Sikkerhedskonsulenterne styrker sikkerheden 

for borgere, der er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ so-

cial kontrol, bl.a. gennem screening af risikoniveauet i konkrete sager 

om negativ social kontrol og gennem vurderinger af, hvad der er den 

bedste håndteringsstrategi i sagerne. Sikkerhedskonsulenterne yder 

støtte til fagfolk og til både mænd og kvinder under og over 18 år, som 

står uden et stabilt socialt/familiært netværk, og hvis sikkerhed er 

truet som følge af en æresrelateret konflikt.” 

 

Derudover har regeringen også fokus på at styrke den opsøgende indsats ved at 

støtte aktører med kontakt til målgruppen. I finanslovsaftalen for 2021 styrkes for-

eningen Baba og foreningen Bydelsmødre. Baba skaber kontakt til udsatte familier 

med indvandrer- eller flygtningebaggrund og motiverer fædre til handlekraft og ak-

tiv deltagelse i deres børns liv samt i samfundet. Bydelsmødre bygger bro mellem 

lokalsamfund og sårbare eller isolerede kvinder. Der afsættes 2,8 mio. kr. årligt til 

Bydelsmødre i perioden 2021-2022. Til Baba afsættes der 3 mio. kr. årligt i 2021 og 

2022. 

 

Regeringen ser også løbende på, hvordan vi kan støtte op om den forebyggende 

indsats.  

 

Med finanslovsaftalen for 2021 er der yderligere afsat en ramme på 10 mio. kr. år-

ligt i perioden 2021-2024 til indsatser på området. Midlerne kan f.eks. gå til styrket 

opsporing, bedre og mere uddannelse af de faggrupper, som møder unge udsat for 

negativ social kontrol eller bedre opfølgning og hjælp til personer udsat for negativ 

social kontrol og f.eks. til udslusning fra krisecentre. Regeringen vil snarest drøfte 

den nærmere udmøntning af midlerne med aftalepartierne bag finanslovsaftalen. 

 

 

Mattias Tesfaye  
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Øzlem Gencay Akar 

 


