Lidt om dine juridiske rettigheder
Rådgiverne i LOKK har tavshedspligt, ligesom for eksempel
læger, lærere, sagsbehandlere og studievejledere.
Det betyder, at disse mennesker ikke må videregive oplysninger
om dig, når de har haft kontakt med dig, hvis du ikke ønsker det.
Når du er fyldt 18 år er du voksen ifølge dansk lov. Det betyder,
at din familie ikke har ret til at få udleveret oplysninger om dig.
Hvis du er under 18 år og fortæller nogen om, at du er udsat for
vold, kan der være nogle omstændigheder der gør, at kommunen skal underrettes om din situation. Der er dog særlige regler og aftaler der kan gøre, at din familie ikke behøver at vide,
at du har fortalt nogen om volden.
Vold er i øvrigt altid forbudt ved lov, også hvis dine forældre eller kæreste slår dig og mener, at de må dette ud fra kultur eller
siger, at det er din egen skyld, at de slår dig.
Ifølge dansk og international lov er det også forbudt at tvinge
eller presse nogen ind i et ægteskab. Dette gælder for både
mænd og kvinder.

Familiesammenføring
og Udlændingeservice
Hvis du gifter dig med en udlænding som bor i udlandet, kan vedkommende kun blive familiesammenført, hvis en række krav er opfyldt. Familiesammenføring kan ske ved dansk lov eller ved EU lov.
En EU statsborger behøver ikke blive familiesammenført, men har
juridisk ret til at bo i Danmark. Udlændingeservice afgør om man
kan blive familiesammenført eller ej. Hvis du fortæller Udlændingeservice at ægteskabet er ufrivilligt, finder familiesammenføringen ikke sted.
Se på www.etniskung.dk eller ring til Udlændingeservice på 35
36 66 00 for mere information.

LOKKs rådgivning til etniske unge:
Ring til 70 27 03 06 på hverdage kl. 9-15 og torsdage også
kl.19-22 eller til LOKKs hotline til etniske unge på 70 27 76 66.
Hotlinen har åbent hver dag, døgnet rundt.
Du kan finde en anonym brevkasse samt mere
information om vores rådgivning på
www.etniskung.dk
LOKK har rådgivere i København og Vejle.

Har du
problemer
med din
familie?
Anonym rådgivning
til etniske unge

Rådgivning til Fagfolk er oprettet med støtte fra
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LOKK Sekretariat

www.etniskung.dk

Telefon 32 95 90 19
Email: sekretariat@lokk.dk

www.lokk.dk

www.etniskung.dk

At være ung i Danmark

Hvis du vil tale med nogen

Her kan du få hjælp

Uddannelse – fritid – venner –
fester – kærester – ægteskab.

I mange situationer findes der heldigvis en løsning, men nogle
gange kan problemerne med din familie blive alvorlige.

Din familie har måske nogle helt andre forventninger til,
hvordan du skal leve og opføre dig, end du har.

Dine forældre kan i nogle tilfælde begynde at tale om
ægteskab eller genopdragelsesrejse.

Hvis du har brug for at tale om din situation med en udenforstående, der ved meget om andre kulturer og unge, kan du
kontakte LOKKs anonyme rådgivning til etniske unge. Rådgivningen er både til piger og drenge / unge kvinder og mænd.

Måske vil du gerne se dine venner i din fritid. Måske vil du
have en bestemt uddannelse. Måske er der aktuelle planer
for dig om ægteskab, uden at du ønsker det. Måske vil du selv
bestemme, hvem du skal giftes med, eller måske er du bare
ikke parat til at blive gift.

Hvis det er tilfældet, eller hvis tristhed, pres, trusler eller
isolation bliver en del af din hverdag, er det vigtigt, at du
søger hjælp, før det er for sent, både for din og din
families skyld.

Det kan være, at du føler dig presset af din familie. Din familie
er måske bange for, at du bliver for ’dansk’ og for ’hvad folk
vil sige’.
Du føler måske, at du derfor skal gøre tingene skjult for din
familie for at undgå at gøre dem kede af det. Du føler dig muligvis skyldig overfor din familie. Du vil ikke skuffe dem. Du vil
heller ikke have, at folk sladrer om dem eller om dig.
Ved din familie, hvad du ønsker for din fremtid?

Vi kan hjælpe dig med gratis telefoniske eller
personlige anonyme samtaler, hvor du kan
tale om din situation uden forpligtelser. Vi
hører gerne om hvordan du har det.

Vores Hotline til etniske
unge kan kontaktes hver dag,
døgnet rundt på 70 27 76 66.

Hvis ikke du kan komme til os, kan vi komme ud
for at tale med dig overalt i Danmark.

Alle LOKKs rådgivere er professionelle og har tavshedspligt.

Vi kan give dig information om dine rettigheder og mulig
heder. Du kan også få hjælp fra os, hvis du er bange og
har brug for beskyttelse og et sikkert sted at være.
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Vores hjælp er gratis, vi har tavshedspligt og det er
altid dig, der bestemmer, hvad der skal ske i din sag.

www.etniskung.dk

Ring til LOKKs anonyme rådgivning på 70 27 03 06 (hverdage
kl. 9-15 og torsdage også kl. 19-22) for en samtale med en af
vores rådgivere eller skriv til vores anonyme brevkasse på
www.etniskung.dk

www.etniskung.dk

