
Røde Kors

815 55 201

Alle har rett til et liv uten 
press og tvang!

TELEFON 815 55 201 
E-POST info.tvangsekteskap@redcross.no 
CHAT www.æresrelatertvold.no 

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap  
og kjønnslemlestelse



Ring Røde Kors-telefonen
ANONYMT 

815 55 201

Kontakt oss
ANONYMT 

info.tvangsekteskap
@redcross.no

@@
Chat med oss
ANONYMT 

www.æresrelatertvold.no

......
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Kjenner du deg igjen i dette eller er du bekymret for en 
venn? Da har du kanskje behov for å snakke med noen.

Røde Kors-telefonen er åpen 
mandag til fredag kl. 09.00 – 16.00. 

Vi har taushetsplikt og du kan være anonym. 

HVEM ER VI?
Røde Kors-telefonen besvares av fagpersoner med  
kompetanse på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og 
annen æresrelatert vold. Du kan kontakte oss på telefon, 
chat, eller mail. Du kan også møte oss for en personlig 
samtale på vårt kontor.

VI TILBYR:
• Veiledning
• Individuelle samtaler
• Oppfølging over tid
• Hjelp til å kontakte det offentlige hjelpeapparatet

Hva kan Røde Kors-telefonen
hjelpe deg med?

HVORFOR SKAL DU SØKE HJELP?
Problemer kan være vanskelig å løse alene. Det kan 
hjelpe å snakke med en trygg voksenperson som ikke 
er involvert i konflikten. Ved å ta kontakt med oss kan du 
snakke om dine problemer uten forpliktelser, og få støtte 
i en vanskelig livssituasjon.

HVA JOBBER VI MED?
Røde Kors-telefonen har eksistert siden år 2000. Vi 
har bred kunnskap og kompetanse knyttet til temaene 
tvangsekteskap og æresrelatert vold, samt god oversikt 
over relevant hjelpeapparat.

Innhold
 2  Om Røde Kors-telefonen
 4  Negativ sosial kontroll
 6  Dobbeltliv
 8  Jomfruhinne
 10 Tvangsekteskap
 12  Etterlatt i utlandet
 14  Hjelpetilbud

Opplever du at din familie har helt andre forventninger til deg 
enn det du selv har? Noen unge erfarer at de har liten eller ingen 
bestemmelsesrett over eget liv, hvilken utdanning de skal ta, 
hvilke venner de kan ha, hvem de skal gifte seg med og når de 
må gifte seg.
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Negativ sosial kontroll
Bestemmer foreldrene dine over fritiden din? Kontrollerer de  
mobil og pc? Bestemmer de hvilke klær du kan bruke? Er det  
så sterk kontroll at du ikke får hverdagen din til å fungere  
med venner, lekser, fritidsaktiviteter og lignende?
 

HVA ER NEGATIV SOSIAL KONTROLL?
Det er helt vanlig at foreldre setter grenser for sine barn 
som en del av barneoppdragelsen, men i noen tilfeller 
setter foreldre helt urimelige begrensninger. Enkelte 
unge kan oppleve så sterk kontroll at det bryter med 
deres rettigheter i henhold til barnekonvensjonen og 
norsk lov. 

Årsaken til at familien utsetter deg for negativ sosial 
kontroll, kan skyldes at de er bekymret for å bli utsatt for 
negativt sladder og ryktespredning i sitt miljø. De kan 
også være bekymret for at familien skal tape ære ved at 
barna ikke oppfører seg «ordentlig». 

Familien forteller meg hele 
tiden hvor dårlig jente jeg 
er. De har hørt rykter om 
at jeg henger med gutter 
etter skolen. Jeg har ingen 
frihet. Jeg må dra rett hjem 
etter skolen og får ikke 
lov til å delta på fritidsak-
tiviteter. Jeg orker ikke 
leve mer på denne måten. 
(Jente 17) 

DEFINISJON
Negativ sosial kontroll er dersom du opplever at 
dine grunnleggende rettigheter til å bestemme 
over eget liv blir brutt i henhold til din alder og 
modenhet. Kontrollen kan utøves ved bruk av 
psykisk press, trusler, tvang og vold. Formålet 
med negativ sosial kontroll er at enkeltpersoner 
skal leve i tråd med familiens eller gruppens 
normer og verdier.

 

KONSEKVENSER AV NEGATIV SOSIAL KONTROLL
Negativ sosial kontroll kan ha svært alvorlige psykiske 
konsekvenser. Du kan føle deg deprimert, motløs og 
alene. Det er derfor viktig å be om hjelp.

 DINE RETTIGHETER 
      Barneloven, forenklet versjon:

• Barnets meninger skal bli vektlagt etter alder 
og modenhet. Fra barnet er 7 år skal forel-
drene høre hva barnet har å si før de tar av-
gjørelser for barnet. Det skal legges stor vekt 
på hva barnet har å si fra 12 års alder, jfr. §31.

• Fra 15 år bestemmer barnet helt selv over valg 
av utdannelse, og kan melde seg inn eller ut av 
organisasjoner og trossamfunn, jfr. §32.

• Barnet skal få mer og mer ansvar/selvbe-
stemmelsesrett med alderen fram til det  
blir 18 år, jfr. §33.

Jeg har blitt kastet ut hjemme-
fra. Foreldrene mine mener at 
jeg har dårlige venner og har 
blitt for norsk. De forsøkte til 
slutt å kontrollere alt jeg gjorde 
og hvor jeg var. Nå vet jeg ikke 
hva jeg skal gjøre. (Gutt 18) 
 Foreldrene mine mener at 

jeg har dårlige venner og 
har blitt for norsk (Gutt 18)
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Dobbeltliv
Har du en hemmelig kjæreste? En mobil familien ikke vet om? Føler 
du deg splittet mellom familiens ambisjoner for din framtid og dine 
egne ønsker? Er du redd for at dobbeltlivet ditt skal bli avslørt?

HVORFOR LEVER NOEN ET DOBBELTLIV?
Det er mange grunner til at unge lever et dobbeltliv. 
Noen unge lever et dobbeltliv fordi de ønsker å vise  
familien at de respekterer deres verdier og normer, og  
de ønsker ikke å såre familien. Det finnes ulike grader  
av dobbeltliv, med få eller mange skjulte handlinger. 

Synes det er utrolig slitsomt å hele tiden måtte lyve. Jeg kan ikke fortelle 
familien min at jeg har fått meg kjæreste. Familien min mener at bra jenter 
ikke skal ha kjæreste før de blir gift. Derfor kan jeg kun møte kjæresten på 
steder med lite folk. Hvis familien min får vite sannheten, blir det kaos. Jeg 
vil føle at jeg har sviktet dem. (Jente 15)

Jeg kan ikke fortelle 
foreldene min at jeg er med 
kompiser ute på byen. Da 
blir det bare bråk hjemme. 
For foreldrene mine er det 
å gå på byen det samme 
som å være narkoman eller 
noe sånt. Jeg lyver og sier 
at jeg har tatt på meg noen 
ekstravakter på jobben. 
Man gjør alt man kan for 
å slippe bråk og konflikter. 
(Gutt 19)

Man gjør alt man kan for å slippe 
bråk og konflikter (Gutt 19)

Enkelte unge opplever at familien legger begrensninger 
på deres liv. Kanskje får du ikke lov til å ha kjæreste, 
ha de vennene du ønsker eller bruke de klærne du vil. 
Familiens kontroll over dine handlinger kan føre til at du 
lever et dobbeltliv, eller hemmeligholder store deler av 
ditt liv. For enkelte unge kan dobbeltliv være en strategi 
for å kunne leve det livet de selv ønsker. 

Dersom kontrollen er så sterk at du oppfatter den som 
hemmende på det livet du ønsker å leve, har du kanskje 
behov for å snakke med noen.

KONSEKVENSER AV Å LEVE ET DOBBELTLIV
Konsekvensen av å leve et dobbeltliv kan være at du 
må lyve for å leve det livet du selv ønsker. Det kan bli 
vanskelig å holde styr på hva du sier og gjør, og hvilken 
informasjon du gir til ulike personer. Du kan være redd 
for hva som vil skje dersom dobbeltlivet blir avslørt. Vil 
familien din bli skuffet eller sint?

Å være i en slik situasjon er utfordrende. Kanskje har du 
dårlig samvittighet eller synes det er psykisk vanskelig å leve 
på denne måten? Da bør du snakke med noen du stoler på.
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Jomfruhinne
Er familien din opptatt av at du skal være jomfru når du gifter 
deg? Må du bevise dette? Har du hatt sex med en gutt og er redd 
for at dette kan oppdages? Er familien din bekymret for at du 
ikke lenger er jomfru?

JOMFRUHINNEN FINNES IKKE!
Jomfruhinnen finnes ikke, det er en myte. Kvinner 
har en skjedekrans som varierer i form og utseende. 
Skjedekransen er svært elastisk og det vil være en 
åpning inn til skjeden.  

HVORFOR TROR NOEN AT JOMFRUHINNEN FINNES?
Myten om jomfruhinnen eksisterer fremdeles. Ingen vet 
nøyaktig når og hvor myten om jomfruhinnen oppstod, 
men en antar at den kan være flere tusen år gammel.
Myten om jomfruhinne brukes blant annet for å kontrol-
lere unge jenters seksualitet. En del jenter er svært redde 
for hva som kan skje dersom foreldre, venner eller andre 

finner ut av at de ikke lengre er jomfru. De kan være 
engstelige for å bringe skam på familien. 

HVIS DET ER SANT AT JOMFRUHINNEN IKKE FINNES, 
HVORFOR ER DET NOEN SOM BLØR?
Det er vanlig å være både spent og nervøs første gang 
man har sex. Skjeden kan da bli tørr, få rifter og dermed 
blø litt. Mange tror at dette er et bevis på at jomfruhinnen 
finnes. Det gjør den ikke. Det finnes ingen heldekkende 
og lukket jomfruhinne.

KAN EN LEGEUNDERSØKELSE BEKREFTE AT EN  
JENTE HAR HATT SEX?
Nei! Ingen kan se om du har hatt sex eller ikke, hverken 
helsepersonell eller andre. Likevel truer/presser enkelte 
foreldre med legeundersøkelse for å sjekke dette. Dette 
kan være til stor belastning for de jentene det gjelder.  
Norske myndigheter anser ikke sjekk av jomfruhinne som 
nødvendig helsehjelp.

Er du bekymret for hvordan familien din vil reagere 
dersom de tror at du har hatt sex? Ta kontakt med oss i 
Røde Kors-telefonen.

Mamma har sagt at når vi 
er på ferie i hennes hjem-
land i sommer, skal jeg til 
lege for å sjekke om jeg 
fremdeles er jomfru. Jeg er 
dødsstressa, jeg har jo hatt 
sex! (Jente 16)

 FAKTA 
• Det finnes ikke en lukket og hel jomfruhinne 

som kan brytes. 
• Jenter har det som kalles for en skjedekrans. 

Skjedekransen er tøyelig og varierer i utseen-
det. Det gjør at det ikke er mulig å se om du 
har hatt sex eller ikke.

• Det er like vanlig å ikke blø som å blø første 
gang du har sex.

• Det er umulig for andre, også helsepersonell, 
å se om du har hatt sex. Jeg er dødsstressa, jeg har jo 

hatt sex (Jente 16)
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Tvangsekteskap
Ønsker familien din at du skal gifte deg? 
Har de valgt en ektefelle for deg? Er det 
vanskelig å si nei? Er du redd for å skuffe 
dem? Frykter du å miste familien din  
dersom du sier nei? 

HVA ER ET TVANGSEKTESKAP?
Dersom du ikke ønsker å inngå et ekteskap, og
blir presset, truet og/eller tvunget til å si ja, er det et 
tvangsekteskap. 

I enkelte situasjoner kan det være vanskelig å skille 
mellom overtalelse, press og tvang. Dette gjelder spesielt 
dersom familien benytter seg av emosjonelt press. Du 
kan føle at du svikter familien dersom du sier nei til  
ekteskapet. 

Eksempler på press er at du med dine handlinger: 
• Ødelegger familiens rykte og ære 
• Bringer skam over hele familien 
• Ødelegger både din og dine søskens framtid
• Gjør familiemedlemmer syke

 DINE RETTIGHETER 
• Ekteskap skal inngås av egen fri vilje,  

jfr. Ekteskapsloven §1b.
• Kvinner og menn har samme rett til å velge 

ektefelle, jfr. Ekteskapsloven §1b.
• Minstealder for å inngå ekteskap er 18 år,  

jfr. Ekteskapsloven §1a.
• En avtale foreldre eller andre gjør om ekte- 

skap på vegne av barnet, er ikke bindende, 
jfr. Barneloven §30a.

• Ekteskap som er inngått under press eller 
tvang kan gjøres ugyldig, jfr. Ekteskapsloven 
§16.

• Den som tvinger noen til å inngå ekteskap 
kan få opptil 6 års fengsel. Dette gjelder  
uavhengig av om ekteskapet ble inngått i 
Norge eller utlandet, jfr. Straffeloven §253.

• Det er straffbart å forlede eller medvirke til 
at en person reiser til et annet land, for at 
personen der skal bli tvangsgiftet, jfr. Straffe- 
loven §253.

Jeg skuffer familien min 
dersom jeg sier nei til det 
foreslåtte ekteskapet. Alt 
de ønsker er at jeg skal 
gifte meg med denne gut-
ten. I tillegg vil jeg beskytte 
familien min mot rykter og 
sladder i miljøet. I verste 
fall er jeg redd for at jeg 
blir kastet ut hjemmefra. 
Da har jeg ingen!  
(Jente 19 år).

HVA ER ET ARRANGERT EKTESKAP?
Arrangerte ekteskap er lovlig i Norge. Et arrangert 
ekteskap er et ekteskap hvor familien din foreslår 
hvem du kan gifte deg med, men du kan si nei 
dersom du ikke ønsker å gifte deg. 

ÅRSAKER TIL TVANGSEKTESKAP
Det kan være mange årsaker til et tvangsekteskap:
• Kultur og tradisjoner
• Familiens ønske om å hjelpe slektninger i  

opprinnelsesland
• Press fra slekt og venner
• Fattigdom og økonomi
• Hasteløsning for å forhindre eller gjenopprette  

et ærestap

Det kan være svært vanskelig å gå imot familiens ønsker. 
Du kan være usikker på hva du skal/kan/burde gjøre i en 
slik situasjon. Det er derfor viktig at du snakker med noen 
som kan gi deg råd og veiledning.



Jeg trenger hjelp til å komme hjem til Norge! 
Vi skulle bare på sommerferie til tanta mi i 
utlandet. Da vi kom fram fortalte mamma at 
jeg må bli igjen her. Familien min mener at jeg 
må bort fra Norge fordi jeg har kommet i et 
dårlig miljø. (Gutt 17)
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Bekymret for å bli etterlatt  
i utlandet?
Skal du på feriereise og er redd for ikke å få komme 
tilbake til Norge? Frykter du for å bli tvangsgiftet eller 
utsatt for andre voldsformer på en utenlandsreise? Blir du 
tvunget til å oppholde deg i utlandet mot din vilje? Har du 
venner som du er bekymret for? 

HVORFOR BLIR BARN OG UNGE ETTERLATT I  
UTLANDET MOT SIN VILJE?
Enkelte foreldre kan være bekymret for sønnens eller 
datterens levesett og valg av venner. Andre ønsker at 
den unge skal lære mer om foreldrenes språk, kultur 
og religion. Noen foreldre kan føle at de har mistet sin 
foreldreautoritet og kontroll, og mener at et opphold i 
utlandet vil være bra for den unge. 

KONSEKVENSER KAN VÆRE:
• Tapt skolegang i Norge 
• Svekkede norskferdigheter
• Problemer med å fullføre utdanning i Norge
• En følelse av utenforskap i det norske samfunnet

DINE RETTIGHETER
• Fra du er 12 år har du rett til å si nei til å flytte 

eller å oppholde deg i utlandet uten dine 
foreldre, jfr. Barneloven §40. 

• Fra du er 12 år har du rett til å si nei til ferie i 
utlandet uten dine foreldre, jfr. Barneloven §41.

ER DU REDD FOR AT DETTE KAN SKJE DEG ELLER 
NOEN DU KJENNER?
Da er det lurt å snakke med oss i Røde Kors-telefonen 
eller andre du stoler på. Fortell dem hva du er redd for.

VIKTIG Å VITE
• Det er enklere å få hjelp FØR du reiser.
• Det er vanskelig for norske myndigheter å hjelpe  

deg når du befinner deg i utlandet.
• Dersom du er under 18 år, er det dine foreldre som 

har ansvaret for deg, også i utlandet.
• Dersom du både er norsk borger og statsborger av 

det landet du besøker, kan det være vanskeligere for 
ambassaden å hjelpe deg.

DERSOM DU ALLIKEVEL VELGER Å REISE: 
• Legg igjen kopi av pass, billett og adresseopp-

lysninger hos skolen din, barnevernet, politiet 
eller andre du stoler på. 

• Registrer deg på www.reiseregistrering.no
• Ta med deg en kopi av passet ditt og ekstra 

penger. Gjem dette godt!
• Avtal jevnlige telefonsamtaler eller kontakt via  

internett med en person i Norge som du har 
tillit til.

• Noter telefonnummeret til den norske am-
bassaden i det landet du skal besøke. Det er 
lurt å lære nummeret utenat – lapper kan bli 
borte. 

• Mobiltelefon med kontantkort virker ikke i 
utlandet. Dersom du har mobiltelefon med 
kontantkort, må du skaffe et lokalt abonne-
ment når du kommer frem til reisemålet.

ER DU I UTLANDET OG TRENGER HJELP? 
• Ta kontakt med nærmeste norske ambassade  

eller meld fra til noen du stoler på.
• Dersom du er usikker på om du våger å kontakte 

ambassaden, kan Røde Kors-telefonen bistå deg  
med dette.

• Du finner kontaktinformasjon til alle norske ambassader 
på www.norway.no.
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Hjelpetilbud
HELSESØSTER/RÅDGIVER/SOSIALLÆRER/ 
MINORITETSRÅDGIVER
Ved ungdoms- og videregående skoler er det skole-
helsetjeneste, sosiallærer og rådgiver som du kan snakke 
med. De kan også hjelpe deg med å ta kontakt med 
andre hjelpeinstanser. Ved enkelte videregående skoler 
er det minoritetsrådgivere. Minoritetsrådgiverne bidrar 
med rådgivning og oppfølging av enkeltelever i saker 
som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold. 

BARNEVERNET
Hvis du er under 18 år, kan du ta kontakt med barnevernet. 
Barnevernet har ansvaret for å beskytte barn og unge 
under 18 år mot vold og overgrep. Barnevernet gir hjelp 
til barn som har det vanskelig hjemme. 

NETTSIDE www.barnevernet.no 

ALARMTELEFONEN FOR BARN OG UNGE
Alarmtelefonen er en gratis nødtelefon som er åpen når 
barnevernet er stengt.

TELEFON 116 111 (fra utlandet 00 47 954 11 755)
Mandag til fredag fra kl. 15:00-08:00 og hele døgnet 
i helgene
NETTSIDE www.116111.no

KRISESENTER
Alle kommuner skal ha et kri-
sesentertilbud for kvinner og 
menn over 18 år og deres 
barn som har vært utsatt 
for vold i nære relasjoner. 
Krisesentrene har åpent 
hele døgnet og gir tilbud 
om samtaler, overnatting, 
beskyttelse og oppfølging 
for en periode.

Oversikt over krisesentre i 
Norge: www.krisesenter.com  

BO- OG STØTTETILBUD
Det finnes et bo- og støttetilbud for unge 
over 18 år utsatt for tvangsekteskap og/eller 
æresrelatert vold. Tilbudet er for deg som har behov for 
beskyttelse. Både kvinner, menn og par kan få et tilbud. 
Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslem-
lestelse tildeler plass i tilbudet.

TELEFON 478 09 050
Mandag til fredag fra kl. 09.00-15.00 
E-POST Kompetanseteamet@bufdir.no

POLITIET 
Hvis du er redd for din egen sik-

kerhet eller ønsker å anmelde 
noen for press, tvang eller 
vold, kan du henvende deg 
til politiet. Alle politidistrikt 
har en egen familievoldsko-
ordinator som har et særlig 
ansvar for vold i nære rela-
sjoner, inkludert tvangsekte-
skap og æresrelatert vold. Du 

kan få hjelp til å få hemmelig 
adresse, voldsalarm og andre 

sikkerhetstiltak.

TELEFON 02800
NETTSIDE www.politiet.no 

POLITIETS NØDNUMMER 112

HJELP I UTLANDET 
Hvis du befinner deg i utlandet, kan du søke hjelp ved en 
norsk utenriksstasjon.  

På www.norway.info kan du finne adresse, telefon og 
e-postadresse til nærmeste ambassade eller konsulat. 

RØDE KORS-TELEFONEN OM TVANGSEKTESKAP 
OG KJØNNSLEMLESTELSE 
TELEFON 815 55 201
SMS 926 26 488
CHAT www.æresrelatertvold.no
E-POST info.tvangsekteskap@redcross.no
NETTSIDE www.rodekorstelefonen.no
ÅPNINGSTID mandag til fredag fra kl.09.00-16.00

E-POST info.tvangsekteskap@redcross.no 
CHAT www.æresrelatertvold.no



www.rodekorstelefonen.no

Ring Røde Kors-telefonen
ANONYMT 

815 55 201


