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Tak for din henvendelse af 8. august 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
1. ”Hvor
Hvor mange penge bruger socialforvaltningen årligt på de sås
kaldte etniske konsulenter?
2. Hvor mange eksempler findes der på, at disse konsulenter har
hjulpet unge med indvandrerbaggrund, der eksempelvis er hoh
moseksuelle, har problemer pga. risiko for tvangsægteskab, ele
ler er udsat for social kontrol?”
kontrol?
Socialforvaltningens svar
1)
Socialforvaltningens budget til Etnisk Konsulentteam er to årsværk
svarende til ca. 1,2 mio. kr. om året. Dertil kommer udgifter til husleje, administration mv., som indgår som en del af Center for ForebygForeby
gelse og Rådgivning.
2)
Om Etnisk Konsulentteam:: De to konsulenter i Etnisk Konsulentteam
har både teoretisk viden og praktisk erfaring med æresrelaterede konko
flikter og social kontrol i etniske minoritetsfamilier. De har begge
beskæftiget sig med disse problemstillinger på deres universitetsstudiuniversitetsstud
er, og har efterfølgende mange års erfaring
erfa
med disse problemstillinger i praksis. I de sidste fire år har de arbejdet i Etnisk Konsulentteam,
hvor de har bistået sagsbehandlere og pædagoger med at lave trusselstrussel
vurderinger i sager vedr. æresrelateret vold, homoseksualitet, social
kontrol, tvangsægteskaber
sægteskaber mm. Etnisk Konsulentteam benytter sig i
høj grad af Signs of Safety, når de udfærdiger trusselsvurderinger.
Gennem mange års erfaringer med at tale med etniske minoritetsunge
og deres forældre om netop æresrelaterede konflikter har konsulenterne opbygget færdigheder og viden i forhold til de familiekulturer, hvor
ære, skam og kontrol af de unges seksualitet spiller en stor rolle. Konsulenterne
ne benytter sig ofte af Mariane Skyttes ”Kulturagram” (se figur 1),, når de har samtaler med de unge og deres
de familie. Ved at lade
samtalen med de unge og forældrene centrere sig omkring tematikkertematikke
ne i Kulturagrammet er det konsulenternes erfaring, at der opnås et
nuanceret billede af, hvad det er for en familiekultur, som gør sig gælgæ
dende i lige præcis den familie,
milie, de er involveret i.
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Figur 1: Etnisk Konsulentteam har udviklet deres egen version af Kulturagrammet, som
her er målrettet i forhold til sager om social kontrol.

Sagerne
Etnisk Konsulentteam blev i 2011 kontaktet 597 gange i konkrete personsager. Disse henvendelser omhandlede 84 børn og unge, hvor henvendelsesårsagen fordeler sig således:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31 sager om social kontrol
11 sager om tvangsægteskab
11 sager om æresrelateret vold
9 sager om æresdrab
24 sager om komplekse familieproblemer
11 sager om genopdragelsesrejser
21 sager om vold
10 sager om psykisk vold
3 sager om selvmordsforsøg
3 sager om omskæring
2 sager om børnekidnapning
6 sager om andet.

Der kan indgå flere henvendelsesårsager i samme sag, og derfor er
summen højere end de 84 børn og unge, som de omhandler. Der henvises i øvrigt til Etnisk Konsulentteams årsrapport for 2011, hvor henvendelsesårsagerne er nærmere uddybet. Årsrapporten er vedlagt som
bilag.
Etnisk Konsulentteam har været involveret i ganske få sager, som omhandler unge, der trues/udstødes/udsættes for vold af familien pga.
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homoseksualitet. I 2012 har de været involveret i en enkelt af denne
type sager. Når Etnisk Konsulentteam inddrages i sager, som omhandler trusler, vold og udstødelse på baggrund af homoseksualitet, gør de
brug af de samme metoder, som når de laver trusselsvurderinger i øvrigt.
Hvis det vurderes, at den unge er voldsomt truet på grund af sin seksualitet, vil Etnisk Konsulentteam anbefale, at vedkommende anbringes på RED, som er det eneste sikrede krisecenter i Danmark, der kan
beskytte etniske minoriteter (både drenge og piger, mænd og kvinder)
i æresrelaterede sager. I de sager, hvor det giver mening, vil Etnisk
Konsulentteam også gøre brug af konfliktmægling som dialogredskab
ml. den unge/borgeren og familien.
Leverandør til resten af landet
Etnisk Konsulentteam er leverandør til VISO og dermed resten af landets kommuner, da det er det eneste af sin slags i Danmark. Andre
kommuner er ofte meget ilde stedt, når de møder denne type sager,
fordi de ikke er vant til at takle dem. Etnisk Konsulentteam havde 130
henvendelser fra VISO i 2011, hvilket er næsten en fordobling i forhold til 2011. VISO betaler for de ydelser, som Etnisk Konsulentteam
leverer for dem.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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