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Vedr. lovudkast til en ændring af Lov om Social Service (Handleplaner for voksne udsat for
alvorlige æresrelaterede konflikter)

Røde Kors takker for den fremsendte høring. Med lovudkastet foreslås det præciseret, at kommunerne skal tilbyde rådgivning til borgere over 18 år, der henvender sig vedrørende æresrelaterede konflikter. Det foreslås også at forpligte kommunerne til at tilbyde en handleplan, som skal omfatte myndighedernes muligheder og forpligtelser til at støtte den pågældende, som er i risiko for alvorlig æresrelateret konflikt.
Røde Kors har gennem 1.000 frivillige i mere end 55 byer en bred vifte af integrationsaktiviteter for
mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. Når nyankomne har fået ophold organiserer Røde
Kors bl.a. venskabsfamilier, cafeer, ferielejre samt udgør rammerne for eksempelvis kvinde- og samtalegrupper. En anden aktivitet er Røde Kors’ kvindenetværk, hvor vi tilbyder efterværn for voldsramte kvinder og deres børn.
Derudover driver Ungdommens Røde Kors i samarbejde med Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, LOKK, mentorordningerne ”Connect” og ”ReConnect”. Det er ordninger for både unge kvinder og
mænd mellem 18 og 25 år, der på grund af æresrelaterede konflikter har måttet bryde kontakten til
deres familie og i nogle tilfælde også til deres netværk.
Med lovudkastet styrkes muligheden for, at samfundets indsats gives tidligere, mere helhedsorienteret og systematisk. Røde Kors har, som en aktiv del af civilsamfundet, mulighed for tidligt at blive
opmærksom på faresignaler for netop vold, der knytter sig til opfattelser af familiens ære eller status.
Røde Kors hilser derfor lovudkastet velkommen, men har også en række kommentarer.
Generelle kommentarer til lovudkastet:


Røde Kors er tilfreds med, at de foreslåede regler ikke har en aldersgrænse for, hvornår
kommunerne er forpligtede til en handleplan og risikovurdering. Fordi problematikken om
æresrelaterede konflikter ikke kan begrænses til eksempelvis kvinder i 20’erne. Røde Kors
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møder fx kvinder i 30’erne, som er udstødt af familien. Røde Kors er ligeledes tilfreds med, at
alle (uanset køn og overbevisning) er omfattet af de foreslåede regler.


En tidlig indsats er ofte afgørende i sociale sager om vold og andre former for overgreb. Det
er derfor vigtigt, at målgruppen i endnu højere grad oplyses om samfundets muligheder for
hjælp og beskyttelse. Som en opfølgning på en ny lovgivning bør der udarbejdes mere sammenhængende vejlednings- og informationsmateriale om disse muligheder. Røde Kors vil
gerne bidrage til at sikre, at en sådan viden gøres tilgængelig blandt målgruppen.



Med forslaget præciseres det, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde anonym og gratis rådgivning til borgere, der henvender sig vedr. æresrelaterede konflikter. Det fremgår her af lovudkastets bemærkninger, at denne rådgivning kan være viden om, hvor borgeren kan få relevant støtte, herunder hos frivillige organisationer.
Røde Kors finder det positivt, at en kommune videreformidler frivilligbaserede tilbud. Det er
dog fortsat vigtigt, at kommunens rolle som myndighed fastholdes, herunder ansvar for opfølgning af handleplanen og dens risikovurdering.

Specifikke bemærkninger til lovudkastet og dets bemærkninger
Til bemærkningerne, punkt 2.2 (side 4)


Røde Kors peger på, at formuleringen ”flere på hinanden” er uhensigtsmæssig i følgende formulering: ”Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal tilbydes en handleplan (…),
eller hvis flere på hinanden uafhængige tredjeparter gør de kommunale myndigheder opmærksomme på, at en borger er udsat for eller i risiko for at blive udsat for en alvorlig æresrelateret konflikt”. Dette fordi en enkelt henvendelse i sig selv kan give en så begrundet formodning, at en handleplan og konkrete tiltag skal iværksættes med henblik på beskyttelse.

Med venlig hilsen

Anders Ladekarl
Generalsekretær
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