
FÅ BESØG AF DIALOGKORPSET

DIALOGKORPSET
OM ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER  
OG NEGATIV SOCIAL KONTROL



FÅ BESØG AF DIALOGKORPSET GRATIS
Dialogkorpset tager rundt i hele Danmark og faciliterer dialog med unge på skoler, i 
klubber, foreninger, boligområder mv. Et besøg tager omkring 3 timer og formålet er at 
forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol samt styrke kønsligestil-
ling blandt etniske minoritetsunge og -forældre. Vi arbejder for at fremme unge og for-
ældres tilslutning til ligestilling og individuelle rettigheder, ligesom vi sætter fokus på de 
dilemmaer, der kan opstå, når unge og deres familie eller omgangskreds har forskellige 
forventninger til den unges liv og fremtid.

HVEM ER DIALOGKORPSET?
Dialogkorpset består af både unge og forældre, der selv har haft æresrelaterede 
konflikter eller negativ social kontrol inde på livet. Vi har erfaring med at facilitere dialog 
om, hvordan man som ung kan tackle dilemmaer, der kan opstå, når man skal navigere 
mellem respekt for kulturelle normer og individuelle rettigheder. Dialogkorpset går i dia-
log med de unge om betydningen af fx ære og omdømme, samt deres egne grænser 
og ønsker for fremtiden. 

HVORDAN ARBEJDER VI?
Vi anvender dialogisk og anerkendende kommunikation samt en normkritisk tilgang for 
at skabe en øget bevidsthed om og refleksion over de unges egne sociale og kulturelle 
normer. Vi understøtter de unges egen refleksion over, hvorfor de gør, som de gør. Til 
det bruger vi inddragende og aktive øvelser, fx dilemma- og refleksionsøvelser samt 
cases fra det virkelige liv, der giver de unge mulighed for at drøfte egne holdninger og 
komme med deres bud på mulige løsninger. 

TEMAER FOR DIALOGEN
Dialogkorpset faciliterer dialog om følgende tematikker: 

• Dialog, social kontrol, negativ social kontrol samt ære og skam
• Familieliv og børneopdragelse 
• Ungdomsliv og fællesskaber
• Krop og seksualitet
• Kønsroller og -identiteter

Alle temaer kan tilpasses jeres ønsker og behov, så fortæl os, hvad I har brug for!



Dialog, social kontrol, negativ social kontrol samt ære og skam 
Dette er et grundtema, hvor vi taler med de unge om, hvad en god dialog er, og hvor-
dan de kan forholde sig til (negativ) social kontrol samt ære og skam i deres hverdag. 
Undertemaer kan være emner som fællesskaber, familieliv og konflikter, der påvirker 
de unge, samt valg af uddannelse og forventninger.

Familieliv og børneopdragelse
Temaet handler om, hvilke udfordringer der 
kan være mellem unge og forældre, særligt 
når man vokser op med forældre, der selv er 
opvokset i et andet land. Undertemaer kan 
bl.a. være generations- og kulturkløfter, nor-
mer og værdier samt roller og forventninger.

Ungdomsliv og fællesskaber
Temaet dækker over, hvilke dynamikker 
der findes mellem individ og fællesskaber, 
herunder identitetsskabelse, inklusion og 
eksklusion. Undertemaer kan være gruppe-
dynamikker, det at udvikle egen identitet og 
personlige grænser.

Krop og seksualitet
Temaet berører forskellige fordomme, myter 
og flertalsmisforståelser, der florerer hos 
mange unge. Disse vil blive taget op og 
afmystificeret. Undertemaer kan være mø-
domsproblematikker, fordomme om seksua-
liteter og retten til egen krop.

Kønsroller og -identiteter
Temaets omdrejningspunkt er kønsroller, og 
hvilke forventninger og normer de unge selv 
knytter til de enkelte. Undertemaer kan være 
identitetsskabelse, rettigheder, og hvordan 
man kan udfordre begrænsende roller og 
normer.

KØNSROLLER OG 
-IDENTITETER



KONTAKT DIALOGKORPSET 
Hvis du er interesseret i at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde, kan du 
sende en mail til dialogkorpset@siri.dk eller kontakte Dialogkorpsets koordi-
nator i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Sigrid Bacher 
Frederiksen på telefon 72 14 28 57.

Det er gratis at få besøg af Dialogkorpset – I skal blot stille lokaler og forplej-
ning til rådighed. 

DIALOGKORPSET

TIP
Dialogkorpset besøger også forældre og fagfolk


