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INNLEDNING 

Røde Kors-telefonen er et lavterskeltilbud for personer som opplever negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for æresrelatert vold, samt personer 
som er bekymret for at dette skjer med noen de kjenner, eller faginstanser som ønsker råd i 
enkeltsaker. Det er ingen aldersgrense for å benytte seg av tjenesten, men 
hovedmålgruppen er barn og unge mellom 13 og 23 år.  
  

Hovedmålet til Røde Kors-telefonen er å forebygge og forhindre tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse, samt bistå personer utsatt for disse voldsformen og andre former for 
æresrelatert vold. Røde Kors-telefonen er.  
  
Vi tilbyr:   

• Hjelp og støtte på innringers premisser. Flere av de som tar kontakt ønsker ytterligere 

informasjon og veiledning fra oss.  

• Informasjon om rettigheter.  

• Informasjon om det offentlige hjelpetilbudet, heriblant det nasjonale bo- og 

støttetilbudet for unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold.  

• Hjelp til å komme i kontakt med relevante offentlige hjelpeinstanser.   

• Oppfølging bestående av støttesamtaler på vårt kontor.  

• Mentorfamilie til unge som har brutt med sine familier grunnet tvangsekteskap eller 

andre former for æresrelatert vold.  

• Veiledning til foreldre som opplever utfordringer med å oppdra barn i Norge, samt 

andre utfordringer knyttet til ekteskapsinngåelse og samliv i Norge.  

• Foredrag og seminar om tematikken til offentlige instanser og andre organisasjoner.  

 

  

KONTAKT OSS 

Mandag til fredag kl. 09.00-16.00 

TELEFON: 926 26 488 / 815 55 201 

E-POST: info.tvangsekteskap@redcross.no 

CHAT: www.æresrelatertvold.no 

INFORMASJON: https://rodekorstelefonen.no 



HENVENDELSER 
I første halvår i 2019 mottok tjenesten 142 

førstegangshenvendelser på helpline og chatt. 32 % var 

informasjon- og kunnskapsformidling, 68 % var råd og 

veiledning, og av disse henvendelsene gikk 33 % av 

henvendelser over som oppfølgingssaker. Dette er saker 

hvor tjenesten bistår utover å gi råd og veiledning i en 

henvendelse. Det kan f.eks. være å bistå i å få plass i det 

nasjonale bo- og støttetilbudet for personer utsatt for 

tvangsekteskap og andre former for æresrelatert vold, 

eller å bistå med å ta kontakt med politiet. Dersom 

personen er bosatt i eller i nærheten av Oslo, vil 

vedkommende bli tilbudt å komme på tjenestens kontor 

for videre oppfølging. I disse sakene bistår vi som 

brobyggere over til det offentlige hjelpeapparatet.   

  

Hvem tok kontakt?  
De fleste som tok kontakt med Røde Kors-telefonen i 

første halvdel av 2019, tok kontakt fordi de selv står i en 

vanskelig situasjon. Videre tar nettverk kontakt; det kan 

være venner, kollegaer, naboer og lignende som er 

bekymret for noen de kjenner. Andre instanser som tar 

kontakt for råd og veiledning i konkrete saker er skoler, 

minoritetsrådgivere og barneverntjenester.  

 

HVA FORTELLER DE SOM TAR 
KONTAKT?  
De to temaene som de fleste har ønsket råd og veiledning 

i har vært trussel om tvangsekteskap og negativ sosial 

kontroll. Andre temaer som har blitt tatt opp er ufrivillige 

utenlandsopphold, eller trusler om dette, tvangsekteskap 

og andre former for æresrelatert vold.   

Trussel om tvangsekteskap   

Mange av de unge som tar kontakt med Røde Kors-

telefonen føler et uttalt giftepress fra familien sin, både i 

henhold til når de skal gifte seg og hvem de skal gifte seg 

med. Graden av press varierer. Noen synes det kan være 

vanskelig å fortelle foreldrene sine at de ikke ønsker å gifte 

seg, mens andre opplever sanksjoner da de åpent står imot 

presset. Enkelte frykter at situasjonen vil ende med at de 

blir tvangsgiftet.  
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Vi skal forebygge og 

forhindre tvangsekteskap 

og kjønnslemlestelse, 

samt bistå unge 

mennesker som er utsatt 

for disse voldsformene. 

 



Negativ sosial kontroll   
Unge som opplever negativ sosial 

kontroll tok kontakt med Røde 

Kors-telefonen for å få råd om 

hvordan de skal håndtere det de 

opplever og hva de kan gjøre for å 

bedre situasjonen. Graden av 

kontroll varierer. Flere av de som 

tok kontakt opplever stor grad av 

kontroll, der store deler av fritid 

og liv blir kontrollert av familien, 

heriblant mobil, sosiale medier, 

venner, fritidsaktiviteter, valg av 

studier og lignende.    

Ufrivillige 
utenlandsopphold   

Flere unge som befant seg 

ufrivillig i utlandet tok kontakt for å få hjelp tilbake til Norge. I disse sakene bistod Røde Kors-

telefonen med å ta kontakt med aktuell ambassade, samt aktuelle offentlige instanser i Norge. 

De unge fortalte at de trodde de skulle på ferie, men når ferien nærmet seg slutten fikk de 

beskjed om at de i allikevel ikke fikk dra tilbake til Norge.  I andre saker har unge personer tatt 

kontakt da de er redd for en forestående ferie, da de er bekymret for at de kanskje ikke får 

komme tilbake igjen til Norge. Dette gjelder også nettverk som tar kontakt da de er bekymret 

for at dette skal skje med noen de kjenner.  

  

OPPFØLGING   
33 % av henvendelsene angikk konkrete personer og gikk over til å bli oppfølgingssaker. 

Mange av de som tar kontakt med tjenesten ønsker og har behov for langvarig oppfølging. 

Enkelte opplever å bli avvist eller ikke forstått av det offentlige hjelpeapparatet. I slike tilfeller 

går Røde Kors-telefonen inn som brobygger mellom personen og det offentlige 

hjelpeapparatet. Målet er at berørte kommunale tjenester og offentlige aktører tar sitt ansvar 

i henhold til personens sikkerhet og grunnleggende behov som bosted, mat og lignende. I slike 

tilfeller bistår Røde Kors-telefonen personer i møte med ulike offentlige instanser.   

 

ETTERVERN   
Røde Kors-telefonen har en samarbeidsavtale med et av de nasjonale bo- og støttetilbudene 

for personer utsatt for æresrelatert vold. Samarbeidsavtalen går ut på at når unge personer 

flytter ut av det aktuelle bo- og støttetilbudet får de tilbud om å få en kontaktperson i Røde 

Kors-telefonen som kan følge dem opp videre. Målet med ettervernet er at Røde Kors-

telefonen skal fungere som en brobygger til det offentlige hjelpeapparatet, samt tilby 



støttesamtaler. I løpet av første halvår ble det foretatt 673 telefonsamtaler med brukere, vi 

har deltatt på 174 møter med enten brukere alene eller med eksterne instanser og 287 ganger 

var vi i kontakt med offentlige instanser.   

MENTORFAMILIE  

Røde Kors-telefonens nye aktivitet Røde Kors Mentorfamilie ble lansert 
i år. Mentorfamilie er et tilbud til de over 18 år som har brutt med sin 
familie grunnet negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, eller 
æresrelatert vold. Måltallet er 5-10 koblinger i løpet av det første året, 
og så langt har vi rekruttert seks frivillige familier som gjennomgår 
obligatorisk kursing for å kunne bli koblet med en deltager. En kobling 
er allerede i gang og de resterende vil bli koblet fortløpende så fort de 
er ferdig kurset. 

 
INFORMASJONSVIRKSOMHET  
En viktig del av mandatet til tjenesten er informasjon og foredragsvirksomhet, og dette tilbys 
gratis. I første halvdel av 2019 holdt vi flere antall foredrag, heriblant på Oslo MET, Høyskolen 
Kristiania, Oslo Voksenopplæring avdeling Rosenhoff, og på Dialogmøte arrangert av Øst 
politidistrikt.   
I tillegg var Røde Kors-telefonen i media i forbindelse med følgende tema:  

• Barnebruder   
Slik kom hun som barnebrud til Norge (https://www.nrk.no/norge/lurte-udi-trill-
rundt_-slik-kom-hun-som-barnebrud-til-norge-1.14500728  
Varslet om at hun var barnebrud – måtte kjempe for opphold i Norge 
(https://www.nrk.no/norge/varslet-om-at-hun-var-barnebrud-_-matte-kjempe-for-
opphold-i-norge-1.14504145)  

• Mentorfamilie (NRK radio)  
• Endringer i passloven (NRK radio)  

   

Kampanje 
Røde Kors-telefonen kjørte kampanjen "Etterlatt i 
utlandet" på snapchat og instagram en uke i mai. 
Målet med kampanjen var å forebygge at unge blir 
etterlatt i utlandet mot sin vilje, samt å sette 
temaet på dagsorden. Målgruppen for kampanjen 
var barn og unge mellom 13-23 år.  Budskapet til 
kampanjen var: «Snakk med noen du stoler på. 
Det er enklere å få hjelp før du reiser!»   
Hovedresultat:  

• Annonsene ble vist 1, 3 millioner ganger 
og hadde en rekkevidde på mellom 350 000 og 500 000 individuelle personer  

• Der ble foretatt 97 624 handlinger   
• Det ble foretatt 4 531 klikk/swipe ups inn på landingssiden for kampanje  

«Snakk med noen du 
stoler på. Det er enklere å 
få hjelp før du reiser!»   

https://www.nrk.no/norge/lurte-udi-trill-rundt_-slik-kom-hun-som-barnebrud-til-norge-1.14500728
https://www.nrk.no/norge/lurte-udi-trill-rundt_-slik-kom-hun-som-barnebrud-til-norge-1.14500728
https://www.nrk.no/norge/varslet-om-at-hun-var-barnebrud-_-matte-kjempe-for-opphold-i-norge-1.14504145
https://www.nrk.no/norge/varslet-om-at-hun-var-barnebrud-_-matte-kjempe-for-opphold-i-norge-1.14504145


  

 
Eksempler på henvendelser til RK-telefonen i etterkant av kampanjen:   

• Skole tar kontakt: Bekymret for en skoleelev som tidligere har hatt et ufrivillig 
utenlandsopphold.   

• En venn tar kontakt: Vedkommende er sikker på at en kamerat har blitt tatt med til 
utlandet og befinner seg på koranskole mot sin vilje.   

• En ung person tar kontakt og ber om hjelp da h*n befinner seg utlandet og har fått 
beskjed om at h*n skal sendes videre på koranskole.   
  

  
 


