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Regeringen vil beskytte unge
bedre mod tvangs-ægteskaber
”Vi skal have en hotline, så
unge kan ringe og få hjælp.
Lærerne skal efteruddannes
til at opdage unge, der har
problemer med tvang”, siger
minister Karen Hækkerup.

Moderne nydanske piger skal fremover have bedre hjælp, når de må flygte og
skjule sig for deres familie for at undgå et tvangs-ægteskab. Foto: Arkivbillede

Derfor vil ministeren bruge 25 millioner
kroner på at sætte nye ting i gang.
Det skal gøre de medarbejdere fagligt
dygtigere, der arbejder med området.

Det sker, at danske unge flygter fra
deres familie. For mange af dem er
det den sidste udvej for at undgå et
tvangs-ægteskab. De fleste er unge
piger. Men der er også unge mænd,
hvis forældre vil have dem gift mod
deres vilje. Mange søger tilflugt på
de såkaldte krisecentre. I 2005 var
det 101, i 2011 var antallet steget til
1038. De unge kan være i stor fare,
fordi familierne måske vil hævne
sig på dem. Derfor vil regeringen
nu gøre mere for at beskytte de
unge. Det skriver Søndagsavisen.

Her skal unge kunne skjules og være
i sikkerhed, hvis de for eksempel er
flygtet for at undgå tvangs-ægteskab.

Der er gjort en del for at bekæmpe
tvangs-ægteskaber og den benhårde
kontrol af de unge kvinder, som man
oplever i nogle indvandrer-miljøer.

Der findes et enkelt safe-house på et
hemmeligt sted i Danmark. Men selv
der kan unge på flugt risikere at blive
genkendt, hvis de går ud af huset.

Alligevel er antallet af henvendelser
til krise-centrene for kvinder på få år
steget stærkt. I 2005 bad 101 om at
få beskyttelse.I 2011 var det 1038.

Må ikke kunne spores
De unges personnummer skal også
beskyttes bedre. Familiemedlemmer
må ikke mere kunne spore dem. Og så
skal kommunerne gribe ind noget før.

Hjælp fra en hotline
Søndagsavisen fortæller, at Socialog Integrationsministeriet har lavet en
undersøgelse blandt 3000 såkaldte
nydanskere i alderen fra 15 til 20 år.

Unge på flugt fra familien skal beskyttes
bedre. Det mener regeringen. Social–
og Integrationsminister Karen Hækkerup
vil oprette nogle pladser i et såkaldt
safe-house (sikkert hus) i udlandet.

”Vi hører ikke altid om de her sager,
før det går galt, og da der faktisk
finder tvangs-ægteskaber sted, kan
vi jo se, at vi ikke gør det godt nok”,
siger Karen Hækkerup.

Den viser, at en fjerdedel af de unge
får en ægtefælle, som familien er med
til at vælge. En fjerdedel af dem frygter,
at familien vil vælge deres ægtefælle.
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