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Program

 Velkommen – rammesætning af dagens workshop v. Maria Birch Møller, 
Styrelsen for International Rekruttering og Integration

 Betydningen af negativ social kontrol for kvinders beskæftigelse v. Heidi 
Breinholt, Sikkerhedskonsulent i Aarhus Kommune

 Beskæftigelsesindsatsen for kvinder udsat for negativ social kontrol v. 
Maria Stubben Bang, Virksomhedskonsulent i Aarhus Kommune

 Gruppedrøftelser og opsamling i plenum



Mål

At flygtninge og indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet styrkes

Det går fremad, men… 

der er stadig grupper, vi ikke lykkes med at integrere succesfuldt 

En af de største forskelle: køn



Lidt statistik…

Beskæftigelsesfrekvensen hos indvandrere fra ikke-vestlige lande, 2017:

• Mænd: 58,6 %

• Kvinder: 47,6 %

(til sammenligning var beskæftigelsesfrekvensen for mænd og kvinder med 
dansk oprindelse hhv. 78 % og 74,9 % i 2017)



Lidt statistik…

Flygtninge og familiesammenførtes beskæftigelse efter tre år i Danmark:

• Mænd: 57 %

• Kvinder: 19 %

Kilde: CEVEA 2019 

!!!



Konsekvenser

Nogle få af mange…

o Kvinder uden arbejdsmarkedstilknytning eller uddannelse har dårligere 
forudsætninger for at tage del i det omkringliggende samfund 

o Risiko for udsathed og marginalisering

o  Risikoen arves af deres børn

o Langt flere kvinder med indvandrebaggrund modtager offentlige ydelser



Barrierer

Ifølge CEVEA, 2019: 

”Der findes en række barrierer, der på den ene eller den anden måde knytter 
sig til spørgsmålet om kultur – opfattelse af kønsroller, af sygdom og af egen 
rolle i samfundet”

Nogle oplever social kontrol og vold i hjemmet. Det er fx tilfældet, når

- Ægtefællen styrer, hvem kvinderne må se, hvor de går hen og hvad de 
laver



Negativ social kontrol

• Handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad 
hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og 
rettigheder.

• Det kan f.eks. være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, 
fritidsaktiviteter, sociale relationer, valg af ægtefælle eller retten til at 
bestemme over egen krop. Piger og kvinder er særligt udsatte for 
negativ social kontrol men også drenge og mænd kan udsættes herfor.



Omfang – hvad ved vi?

Uden tvivl store mørketal, men… 

Fra undersøgelsen Unges oplevelser af negativ social kontrol (2018):

• Blandt de 18-29 årige oplever 23% af de minoritetsetniske kvinder og 16% af de minoritetsetniske 
mænd begrænset selvbestemmelse i relation til valg af kæreste/ægtefælle 

• Blandt de 18-29 årige oplever 8-9% af de minoritetsetniske kvinder og mænd begrænset 
selvbestemmelse i relation til valg af uddannelse eller venner. 

• Blandt de 18-29 årige minoritetsetniske kvinder og mænd har 14-15% været udsat for at blive truet 
med, at deres opførsel vil få negative konsekvenser for familien.

• Blandt de 18-29 årige minoritetsetniske unge har 10% af kvinderne og 14 % af mændene været udsat 
for fysisk vold fra forældre eller andre familiemedlemmer. 

41 % af kvinderne på danske kvindekrisecentre havde anden etnisk baggrund i 2017.



Betydningen af negativ social kontrol for kvinders 
beskæftigelse

v. Heidi Breinholt, Sikkerhedskonsulent i Aarhus Kommune



Team for æresrelaterede konflikter

• Hvad er TÆK?

• Hvornår møder vi borgeren?

• Hvordan ser jeg NSK´s betydning ift. en beskæftigelses indsats?



Livets brændpunkter

• Ungdomsliv

• Ægteskab/valg af partner

• Skilsmisse



Beskæftigelsesindsatsen for kvinder udsat for negativ 
social kontrol

v. Maria Stubben Bang, Virksomhedskonsulent i Aarhus Kommune



Beskæftigelsesindsatsen for kvinder udsat for negativ social 
kontrol

Beskæftigelsesindsats og virksomhedsrettet indsats i Aarhus Kommune
• Fokus og målsætning

• Selvforsørgelse

Hvordan opdager vi negativ social kontrol i beskæftigelsesindsatsen? Og hvordan kommer det til 
udtryk?

To konkrete eksempler 
• Eksempler med kvinder, som er udsat for negativ social kontrol

• Ekstra indsatser og ressourcer ind i beskæftigelsesindsatsen

• Hvordan arbejdes der med beskæftigelsesindsatsen i disse eksempler?

• Hvordan håndteres arbejdet med den negative sociale kontrol samtidig med at der holdes fokus på 
beskæftigelsesmål?

• Hvilket resultat er der kommet ud af indsatsen



Gruppedrøftelser

I grupper ved bordene drøftes casen. Stil jer selv og hinanden spørgsmålene:

1. Hvad er næste skridt ift. beskæftigelsesindsatsen?

2. Hvordan skal man forholde sig til kvinden/arbejdsgiver/ægtefællen?

Hernæst: Opsamling i plenum



Hvis I vil vide mere:

Læs om mulighederne for at få rådgivning om negativ social kontrol og 
æresrelaterede konflikter, og find kontaktoplysningerne på jeres lokale 
sikkerhedskonsulent her.

Se mulighederne for at deltage på et af Styrelsen for International 
Rekruttering og Integrations kurser om negativ social kontrol og 
æresrelaterede konflikter her.

https://uim.dk/arbejdsomrader/aeresrelaterede-konflikter-og-negativ-social-kontrol/tilbud-og-vaerktojer-til-fagfolk/copy_of_radgivning-og-kurser
https://uim.dk/publikationer/kursuskatalog-om-negativ-social-kontrol-beskaeftigelse-og-danskuddannelser-1


Pause – vi ses i plenum kl. 15.50


