
Kontaktinformasjon:

Oslo Røde Kors
Besøksadresse: Christian Krohgsgate 15, 5. etg
Telefon:  815 55 201
Mobil: 92 62 64 88
E-post: info.tvangsekteskap@redcross.no

Nettsider: 
www.rodekorstelefonen.no
www.æresrelatertvold.no 
www.rodekors.no/tvangsekteskap

Røde Kors-telefonen 
om tvangsekteskap
og kjønnslemlestelse

Åpningstid mandag – fredag kl. 09–16
Chat med oss på www.æresrelatertvold.no

815 55 201
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Medlem av det internasjonale forbundet av

Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger

Ved akutt  
behov for hjelp!

I Norge:
Kontakt politiet på 
telefonnummer 112

I utlandet:
Kontakt nærmeste  
norske ambassade 
www.norway.info

We give information and help concerning forced marriage, circumcision and honour-related violence.

Waxaanu bixinaa warbixin iyo caawimo ku saabsan guurka khasabka ah, gudniinka iyo waxyeelada 
ceeb ka cararka khusaysa.

Vi gir informasjon og hjelp i forbindelse med tvangsekteskap , omskjæring og annen æresrelatert vold.



Tvangsekteskap 
Kvinner og menn har samme rett til å velge 
ektefelle. Ekteskap kan bare inngås av egen 
fri vilje og med eget samtykke.
(Ekteskapsloven § 1b)

Den som tvinger noen til å inngå ekteskap 
kan få opptil 6 års fengsel.
(Straffeloven § 253)

Kjønnslemlestelse
Kjønnslemlestelse er forbudt. Det er straffbart 
å utføre kjønnslemlestelse eller medvirke til at 
noen blir kjønnslemlestet. 
(Straffeloven § 284 og 285)

Æresrelatert vold
Æresrelatert vold er vold utløst av familiens 
behov for å beskytte eller gjenopprette tapt ære. 
Den æresrelaterte volden kan arte seg forskjellig. 
Den kan innebære:
• påføring av skyld og skam  
• psykisk press og trusler  
• sterk kontroll og frihetsberøvelse  
• ufrivillige utenlandsopphold 
• fysisk vold 

Tilbudet er for deg som:
• opplever negativ sosial kontroll
• opplever ulike former for æresrelatert vold 
• føler deg utsatt for tvang ved inngåelse av 

ekteskap 
• er tvangsgiftet og ønsker veiledning om 

skilsmisse 
• ønsker å hjelpe venner som er i en 

vanskelig situasjon 
• gjennom ditt arbeid trenger informasjon 

og veiledning om negativ sosial kontroll 
tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller 
andre former for æresrelatert vold 

Du kan gjerne være anonym!

Vi tilbyr:
• informasjon om norsk lovverk og 

hjelpetilbud 
• råd og veiledning i konkrete saker, både til 

utsatte og offentlige instanser  
• hjelp til å kontakte det offentlige 

hjelpeapparatet  
• oppfølging over tid 

Vi har taushetsplikt!

Røde Kors-telefonen er finansiert av  
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 


