
TEMADAG 

Vold i etniske minoritetsfamilier 
10. november 2020 i København // 19.  november 2020 på asylcenter Jelling 

 
 

PROGRAM  
 

 
9.30 – 9.45 ANKOMST, CROSSAINT & MINGLE 
  
9.45 – 9.50 VELKOMMEN TIL TEMADAGEN 

  
9.50 - 11 VOLD I ETNISKE MINORITETSFAMILIER  

v/ Mette Just, socialkoordinator, Røde Kors asylafdeling 
  
Vold forekommer uanset etnicitet, religion og kultur, men i 
etniske minoritetsfamilier kan det handle om kulturel 

baggrund, manglende eller utilstrækkelige redskaber eller om 
familier med et højt belastningsniveau, eksempelvis 
traumatiserede forældre med flygtningebaggrund. 
 
I dette oplæg zoomer vi ind på målgruppen etniske 
minoritetsfamilier og fokuserer på, hvad der gør sig særligt 
gældende for denne specifikke målgruppe i forhold til vold i 

nære relationer. Vi dykker ned i den kulturelle bagage disse 
familier har med sig og kommer nærmere ind på de 
familiestrukturer og magtstrukturer, der kan gøre sig 

gældende i familier med etnisk minoritetsbaggrund.  
 
Mette Just Pedersen er uddannet socialrådgiver og har 
arbejdet som socialkoordinator i Røde Kors asylafdeling de 

seneste 15 år. Mette har i 12 år arbejdet på omsorgscenter 
Kongelunden, hvor målgruppen er nogle af asylsystemets 
mest sårbare familier. De sidste tre år har Mette koordineret 
den socialfaglige indsats på udrejsecenter Sjælsmark.  

  
11 – 11.15 PAUSE 

  
11.15 – 12.30 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

VOLDENS FORMER: OPDRAGELSESVOLD, 
TRAUMERELATERET VOLD OG ÆRESRELATERET SOCIAL 
KONTROL  
v/ Rie Bornfeld, psykolg, Dialog mod Vold 
 

I dette oplæg nuancerer vi de forskellige voldsformer, der kan 

være på spil, når det handler om voldsudsatte børn i etniske 
minoritetsfamilier. Vi fokuserer på vold som begreb og 
konsekvensen for barnets udvikling af at vokse op i en familie 
hvor der er vold - uanset om volden bliver begået mod barnet 
eller barnet er vidne til den.  
 
Rie Bornfeld er psykolog hos Dialog mod Vold, der arbejder 

med vold i de nære relationer. Tidligere har Rie i adskillige år 
arbejdet som psykolog i Røde Kors asylafdeling og 
Københavns Kommune og har over 10 års erfaring med 
udsatte børn og deres forældre. 



  

12.30 – 13.15 FROKOST & MINGLE  
  
13.15 – 14.45 DIALOGVÆRKTØJER OG SPØRGETEKNIKKER  

v/ Rie Bornfeld og Mette Just 

 
Hvilke prøveballoner sender voldsudsatte børn i etniske 
minoritetsfamilier op, og hvordan griber vi dem som 

fagpersoner?  
 
Arbejdet med vold i etniske minoritetsfamilier kan være 
forbundet med usikkerhed og berøringsangst. Ligeledes kan 
familierne også have store bekymringer i forhold til at tale om 
volden, da både børn og forældre kan have en generel mistillid 

til kommunen og systemet og derfor frygter konsekvenserne 
ved at indgå i en dialog om volden. 
 
I dette oplæg arbejder vi med at give konkrete 
dialogværktøjer og spørgeteknikker til at navigere i den svære 
samtale om vold – både med børn, forældre og kollegaer.  
 

  
14.45 - 15 KAFFE OG KAGE 

 
  
15 – 15.30 FORÆLDRESAMARBEJDE FØR, UNDER OG EFTER 

VOLDEN  
v/ Rie Bornfeld og Mette Just  

 
Hvordan formår du som fagperson at skabe 
forældresamarbejde og arbejde relationelt med voldsudsatte 
børn og deres forældre?  
 
Vi sætter fokus på forståelse og refleksion over egne kulturelle 

forforståelsers betydning i det relationelle arbejde og 
samarbejdet med både børn og forældre i familier, hvor der 
har været vold.  

 
  
15.30 – 15.55 QNET – STØTTE TIL KVINDER OG BØRN EFTER VOLD 

v/ Mia Falconer, program- og projektleder Qnet, Røde Kors  

 
2.000 kvinder flytter hvert år på krisecenter på grund af vold i 
familien. Halvdelen af kvinderne har børn med. Når de forlader 
krisecenteret, står kvinderne ofte overfor en vaskelig opgave 
med at skabe en ny tilværelse for sig selv og sine børn. Både 
kvinder og børn er fortsat prægede af den vold, de har været 
udsat for, og det kan være svært at overskue hverdagen og 

den nye livssituation. De står meget alene og har behov for 
netværk og nærvær. 
Oplægget har fokus på de udfordringer kvinder og børn med 
etnisk minoritetsbaggrund møder i tiden efter de har brudt 
med den voldelige partner. 

 

Oplægget tager afsæt i erfaringer fra Qnet, der et frivilligt 
netværk i Røde Kors, for kvinder og børn, der har været udsat 
for vold i en nær relation. 
 

  
15.55 – 16 TAK FOR I DAG 

Efter temadagen kan du finde oplægsholdernes slides på: 

www.rodekors.dk/roede-kors-akademiet/temadag-vold-i-
etniske-familier  
 

 


