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KORTLÆGNING 

Strategier og initiativer til forebyggelse af negativ social kontrol og 
æresrelateret vold i de nordiske lande 

 

side Tidl. version Rettet til:  (rettet tekst markeret grønt) 
3 Derudover har Amtsstyrelsen i 

Östergötland det nationale ansvar for 
at implementere strategien på 
regionalt og kommunalt niveau. 

Derudover har Länsstyrelsen 
Östergötland det nationale ansvar for at 
implementere strategien på regionalt og 
kommunalt niveau. 

40 Amtskommunerne 
(Fylkeskommunene) er ejere af de 
institutioner med 
ungdomsuddannelser, hvorpå 
minoritetsrådgiverene er placeret. 

Fylkeskommunene (amtskommunerne) er 
ejere af de institutioner med 
ungdomsuddannelser, hvorpå 
minoritetsrådgiverene er placeret. 

42 Amtskommunerne og kommuner kan 
foreslå skoler baseret på deres kendskab 
til skolerne.  

Fylkeskommunene og kommuner kan 
foreslå skoler baseret på deres kendskab til 
skolerne.  

42 IMDi har ansvaret for 
minoritetsrådgiverne, og de er 
forankret i en samarbejdsaftale mellem 
IMDi og kommune/amtskommune, 
som er skoleejer på den enkelte skole, 
hvor minoritetsrådgiveren er placeret. 

IMDi har ansvaret for 
minoritetsrådgiverne, og de er forankret i 
en samarbejdsaftale mellem IMDi og 
kommune/fylkeskommune, som er 
skoleejer på den enkelte skole, hvor 
minoritetsrådgiveren er placeret. 

49 Dette gav derefter anledning til en 
række udbudsopgaver fra 
socialstyrelsen, amtsstyrelserne m.fl. til 
støtte for udviklingen af kommunale 
støttetiltag til ofre. 

Dette gav derefter anledning til en række 
udbudsopgaver fra socialstyrelsen, 
länsstyrelserna m.fl. til støtte for 
udviklingen af kommunale støttetiltag til 
ofre. 

49 Dog er det særligt det svenske amt i 
Östergötland, der står for det nationale 
koordinerede arbejde på området. 

Dog er det særligt det svenske län i 
Östergötland, der står for det nationale 
koordinerede arbejde på området. 

50,  
tabel 5-1, 
højre side 

• Jämställdhetsmyndigheten 
• Socialstyrelsen 
• Politiet 
• Amtstyrelserne  
• Amtstyrelsen i Östergötland 

(Länsstyrelsen Östergötland) 
• Nationellt centrum för kvinnorfrid, 

Uppsala Universitet 

• Jämställdhetsmyndigheten 
• Socialstyrelsen 
• Politiet 
• Länsstyrelserna 
• Länsstyrelsen Östergötland 
• Nationellt centrum för kvinnorfrid, 

Uppsala Universitet 
• Nationellt kunskapscentrum om våld 

mot barn (Barnafrid) vid Linköpings 
universitet 



• Nationellt kunskapscentrum om 
våld mot barn (Barnafrid) vid 
Linköpings universitet 

50 De arbejder for at forhindre mænds 
vold mod kvinder, formulere regionale 
handlingsplaner og fremme 
samarbejdet mellem nationale 
myndigheder og organisationer i amtet. 

De arbejder for at forhindre mænds vold 
mod kvinder, formulere regionale 
handlingsplaner og fremme samarbejdet 
mellem nationale myndigheder og 
organisationer i länet. 

51 Inden for rammerne af strategien har 
amtsstyrelserne nogle steder i landet til 
opgave at støtte udviklingen af 
regionale, kommunale og statslige 
ressourcecentre eller familiecentre for 
børn, unge og forældre, der er udsat for 
eller risikerer at blive udsat for vold i 
nære relationer, især æresrelateret 
vold og undertrykkelse. 
Ressourcecentrene samler sociale 
services, sundhedsvæsen og politi på 
samme sted. Fire amter gennemfører 
på nuværende tidspunkt pilotprojekter 
med ressourcecentrene. 

Inden for rammerne af strategien har 
länsstyrelserna nogle steder i landet til 
opgave at støtte udviklingen af regionale, 
kommunale og statslige 
ressourcecentre eller familiecentre for 
børn, unge og forældre, der er udsat for 
eller risikerer at blive udsat for vold i nære 
relationer, især æresrelateret vold og 
undertrykkelse. Ressourcecentrene 
samler sociale services, sundhedsvæsen 
og politi på samme sted. Fire län 
gennemfører på nuværende tidspunkt 
pilotprojekter med ressourcecentrene. 

53 Origo er et relativt lille team, som skal 
afdække hele amtet med over 1000 
grundskoler og gymnasier, og der er 
oplevet udfordringer med at nå med 
information til alle og etablere et øget 
samarbejde med skolerne, som er 
vigtige aktører for Origos arbejde. 

Origo er et relativt lille team, som skal 
afdække hele länet med over 1000 
grundskoler og gymnasier, og der er 
oplevet udfordringer med at nå med 
information til alle og etablere et øget 
samarbejde med skolerne, som er vigtige 
aktører for Origos arbejde. 

55 Inden for indsatsens rammer er der 
også et strategisk samarbejde med de 
relevante myndigheder, bland andet 
gennem Amtsstyrelsen Östergötlands 
myndighedsnetværk, der bl.a. arbejder 
med uddannelse af fagprofessionelle.  

Inden for indsatsens rammer er der også 
et strategisk samarbejde med de 
relevante myndigheder, bland andet 
gennem Länsstyrelsen Östergötlands 
myndighedsnetværk, der bl.a. arbejder 
med uddannelse af fagprofessionelle.  

56 Der er også instruktioner til, hvordan 
man henviser sager til Socialtjänsten 
(Socialstyrelsen). 

Der er også instruktioner til, hvordan man 
henviser sager til socialtjänsten. 

69 Til sammenligning havde Norge 32.810 
asylansøgere, Sverige 178.440, Finland 
37.425 og Danmark 26.880. 

Til sammenligning havde Norge 32.810 
asylansøgere, Sverige 178.440, Finland 
37.425 og Danmark 26.880, ifølge 
UNHCR. 
(NB. UNHCR citeret i fodnote i den tidligere 
version; tilføjelsen gør kilden klart i 
brødteksten). 

 


