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LA: Der skal gribes hårdere ind overfor negativ social kontrol  

På baggrund af Station2s rystende dokumentar Min Livsfarlige Familie om minoritetsfamilier og negativ 
social kontrol, foreslår Liberal Alliance en række tiltag, der kan medvirke til, at piger og kvinder fra ikke-
vestlige miljøer ikke skal opleve, at deres frihed indskrænkes. Faktisk oplever omkring en fjerdedel af piger 
og kvinder fra ikke-vestlige miljøer, at friheden dagligt indskrænkes eller fjernes helt af deres nærmeste 
familie. 

Det kan ikke være rigtigt. Derfor foreslår LA: 

- bedre og mere omfattende exit-programmer 
- nultolerance i forhold til negativ social kontrol på skoler m.v. 
- mere og bedre håndhævelse af eksisterende bestemmelser om psykisk vold 
- jo længere, den psykiske vold står på, jo mere er det en strafskærpende omstændighed 
- strengere bestemmelser om krænkelse af større børns privatliv 
- hårdere straffe til medskyldige 
- hårdere straffe for at tie og samtykke 

Desuden opfordrer LA regeringen til at indkalde til forhandlinger om, hvorledes parallelle retssystemer 
bedst og mest effektivt kan forhindres. Forslagene kan finansieres ved reformer af jobcentrene. 

Liberal Alliances udlændingeordfører Henrik Dahl siger: 

”Piger og kvinder fra ikke-vestlige miljøer er dem, der har allermest lyst til at få en uddannelse og komme 
ud i den danske hverdag. Desværre er det ofte deres nærmeste familie, der er de værste til at indskrænke 
deres frihed. Det kan ikke være rigtigt.” 

”Det var et stort ønske fra LA, da Et Danmark Uden Parallelsamfund i sin tid blev udarbejdet, at den del, der 
omhandler vold i hjemmet, skulle bestå af et større arsenal af virkemidler. Der var for så vidt ikke uvilje 
mod dette, men tidnød satte en stopper for arbejdet. Dette er en god anledning for aftalepartierne til at gå 
tilbage og se samlet på virkemidlerne i forhold til patriarkalsk vold”.  

 

For yderligere oplysninger kontakt Liberal Alliances presse- og kommunikationschef Anne Kirstine Cramon 
på 61 62 49 71. 

 


