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Tvangsekteskap i Norge

� Tvangsekteskap er en type vold i nære relasjoner og er i strid med norsk lov. Praksisen 
har skadelig helse effekter både fysisk og psykisk. 

� Tvangsekteskap er et fenomen som er praktisert blant innvandrere i Norge. 
Tvangsekteskap er et tradisjon som er basert på innvandreres kultur, verdier og normer 
fra deres opprinnelig land. 

� Tvangsekteskap er praktisert i 3 kontinenter hvor immigranter i Norge kommer fra. 
Det består blant annet av: 
� Europa: Bosnia , Russland, Serbia Montenegro, Slovenia og Tyrkia
� Asia: Afghanistan, Filippinene, Irak, Iran, Thailand, Vietnam, Kina, Sri Lanka og 

Pakistan 
� Afrika: Nigeria, Somalia, Kenya, Ghana, Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa, 

Kamerun, Niger, Tanzania, Eritrea, Elfenbeinskysten (Côte d`Ivoire) og Etiopia 
(kilde: http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2004-050/rs-2004-
050v23/)

� Internasjonale fora blant annet i noen av disse landene jobber med forebygging av 
tvangsekteskap. Norge arbeider internasjonalt med multilaterale fora som WHO, FNs 
menneskerettighetsråd, kvinnerkommisjon, barnekommisjon og FNs generalforsamling 
for forbygging av tvangsekteskap. Regjeringens målsetting i Handlingsplanene mot 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012) er å forebygge tvangsekteskap. 
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Hva er tvangsekteskap / arrangert ekteskap ?

� Tvangsekteskap betyr at en person tvinges til å gifte seg ved bruk 
av utilbørlig press, trusler eller annen psykisk eller fysisk vold. Å
presse noen til å gifte seg mot sin vilje strider både mot 
menneskerettighetene og norsk lov. http://www.udi.no/Sentrale-
tema/Fellessider/Tvangsekteskap/

� Mange samfunn har tradisjon med arrangerte ekteskap, hvor det å
sørge for at barna blir ”godt gift” er et ansvar foreldrene har. 
Arrangerte ekteskap er lovlig i Norge, hvis det inngås frivillig og er 
ønsket av begge som skal gifte seg. 
http://www.imdi.no/Documents/BrosjyrerHefterHaandbok/TVe%2
0brosjyre_ungdom.pdf
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Forebygging av tvangsekteskap blant innvandrere i Trondheim: 
Prosjekt forebygging og holdningsendringsarbeid mot 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse blant innvandrere i 
Trondheim, Sør- Trøndelag Felles Innvandrerråd

� Sør-Trøndelag Felles Invanndrerråd (STFIR) er paraply organisasjoner i 
Sør-Trøndelag for innvandrere organisasjoner. STFIR har 12 
medlemsorganisasjoner som kommer fra landene hvor tvangsekteskap/ 
arrangert ekteskap praktiserer:  Thai Budhistforening; Nigerian 
Association Trondheim;Kenya Klubb; Afrikansk Kultur Forening; Filipinsk
Society Trøndelag; Norsk-Filippinsk Samfunn Midt-Norge, Fillipinsk
Society Mid-Norway; Somalisk Velferd Forening; African Union of 
Trøndelag; Tamilsk organisasjon; EElam Tamiler Sangam; Nidelva 
Forening.

� Noen temaer som har blitt diskutert på seminarer og dialogmøter er:

� Hva er forskjellen mellom tvangsekteskap og arrangert ekteskap?

� Hvordan påvirker kultur og tradisjoner valg av  ektefeller? 
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Tradisjon og valg av ektefelle

� Gruppe orienterte kulturer: Mange land i Øst Europa, Asia og Afrika har et samfunn 
hvor det er normer og verdier med fokus på familien og lokale samfunn. Familien og 
det lokale samfunnet  har innflytelse i avgjørelse som er tatt av individer. Ekteskap er 
sett som en avtale mellom 2 familier. Disse tradisjoner kommer med immigranter når 
de flytter til Norge.

� Gruppe orienterte kulturer: valg av ektefelle for ungdommer med
innvandrerbakgrunn kan ble gjort av foreldre. Foredrene er initiativtager som 
introduserer potensielle partner til ungdommene. 

� Individorientert kulturer: ungdommer med vestlige bakgrunn har en individ basert 
samfunn med normer og verdier som gjenspeiles i hvordan de velger ektefeller. De 
kan bruker kanaler som kolleger, venner, fester, net-dating, kontaktannonser eller ”å
gå på byen” ( Kilde: på tvers av grensen. Om tvangsekteskap og 
arrangert.http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Tvangsekteskap_no2/Inspirasjons
hefte.pdf)

� Ungdommer med innvandrerbakgrunn lever ofte mellom 2 kulturer: kultur fra 
forelders opprinnelig land og den norske kultur.  Mange lever 2 liv - en utenfor 
hjemme med norske kultur og en hjemme med forelder kultur

� Noen av ungdommene vill vite om hvordan de kan ta egen valg av blant annet 
kjæreste og ektefeller uten å søre familien. 
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Hvordan treffes partnere med innvandrerbakgrunn 
hverandre?

� Arrangert ekteskap er ikke tvangsekteskap: Dette er synspunkt av noen innvandrere i 
Trondheim. Ungdommer er ikke presset til å gifte seg med hverandre. De møtes 
hverandre på kultur arrangementer som er organisert av deres lands foreninger. Blant 
innvandrere som kommer fra disse miljøene er det ikke vanlig at deres barn gifte seg 
med partnere fra en annen kultur.

� I noen kultur er bestemmelse av hvem som gifte seg med hverandre basert på
stjernene de personer ble født under. Hvis 2 personer skal gifte seg med hverandre 
må deres stjernene passer sammen. Hvis stjernene ikke passer sammen kan de to 
personer ikke gifte seg. 

� Familien velger ektefelle for deres barn fra blant familie medlemmer eller bekjente 
i Norge eller i hjemlandet 

� Familien introduserer potensial ektefelle fra blant familie medlemmer eller bekjente
til deres barn  i Norge eller i hjemlandet

� Innvandrere møtes deres ektefeller på sammen måte som de med individ orientert 
kultur.
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Hvorfor vil foreldrene velge ektefeller for deres barn?

� Vi kommer fra forskjellige kulturer, for en vellykket ekteskap må våres barn gifte seg 
med personer fra våres kultur. Vi vet om ekteskap mellom personer med forskjellige 
kulturer som ikke har fungert, vi vill at våres barn ekteskap skal fungere. Dette er 
noen synspunkt fra noen innvandrere i Trondheim.

� Synspunkt fra noen innvandrere i Trondheim: Vi vet om personer fra våres kultur som 
er blitt gift med personer fra andre kultur som er blitt skilt. De gifte seg med 
personer fra våres kultur etter skillsmisse og ekteskapet har fungert.

� Foreldre vil har ektefelle med sammen kulturelt bakgrunn som skal vise dem respekt 
og har respekt for deres kultur og tradisjoner.

� http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Tvangsekteskap_no2/Inspirasjonshefte.pdf
� Økonomisk interesser
� Bevaring og forbedring av familiens sosiale posisjon i Norge og i 

hjemlandet
� Bevaring av båndene til hjemlandet
� Slekt få et bedre liv gjennom familiegjennomføring
� Forhindre ekteskap eller par forhold med personer fra annen religion 

og kultur
� Forhindre at de unge ikke praktisere deres hjemlands kultur og 

tradisjoner
� Foreldrene vil sikre seg en alderdom med betingelser som de kjenner 

til og kan øve innflytelse på
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Hvorfor vil barna akseptere deres foreldres valg av 
ektefeller?

� Noen synspunkter fra innvandrere i Trondheim: 

� Respekt for foreldre, familien, kultur og tradisjoner

� Ønsker at deres ekteskap skal fungere

� De ønsker ikke å reportere deres foreldre til myndigheter

� De vil ikke bryte alle båndene mellom dem og deres familie

� Noen meninger om barnas akseptens av deres foreldres valg av ektefelle 
http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Tvangsekteskap_no2/Inspirasjonshe
fte.pdf

� Enklere og mer sannsynlig å finne en seriøs partner gjennom familiens 
nettverk

� Den unge er mindre blottet og sårbare når familien er involvert

� Ekteskap kan lykkes hvis basert på fornuftighet. 

� Ekteskap basert på blind forelskelse ikke holdes

� Vil ikke treffe kommende ektefelle på byen. Besluttingen om ekteskap 
er for seriøs til å bli overlatt til tilfeldighetene. 

� Den unge er generelt ikke tiltrukket av alternativene til arrangert 
ekteskap
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Samtale mellom barna og foreldre

� Noen ungdommer med innvandrer bakgrunn har en uriktig oppfatning av 
individ orientert kulturer. De tror at barn med individ bakgrunn utsettes 
ikke for reglene og grenser setting, at de kan gjøre akkurat hva de vil.  I 
henhold til dette er det noen foreldre i Trondheim som påstår at barn kan 
reportere at de er utsatt for tvangsekteskap for å unngå kontroll fra deres 
foreldre. 

� Noen foreldre ikke har forståelse av individ orientert kulturer. De kan ha 
språk barriere som gjøre det at de ikke er aktiv deltakere i samfunnet

� Disse faktorer kombinert med at disse ungdommer kommer fra kulturer 
hvor de ikke er oppdratt til å ha motsatt mening fra deres foreldre kan 
gjøre det vanskelig for barna og foreldre til å ha diskusjoner om valg av 
ektefelle. 

� Både barna og foreldre trenger støtte til å se hver barn oppdragelse i 
individ orientert kulturer innebære. De trenger støtte til å se  hverandres 
synspunkter og ha respekt og aksept for hverandres synspunkter.

� Hindringer til at innvandrere søke og akseptere støtte til samtale mellom 
deres barn og dem kan være språk barrierer, kulturelt syn at barn 
oppdragelse er en familie affære og skam at deres nettverk skal tenke at de 
ikke kan oppdra deres barn selv. 

� Informasjon tiltak på innvandreres arrangementer kan bidra til at de få
informasjon om hjelpe tiltak om barn oppdragelse og tvangsekteskap. 
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Lov om ekteskap/tvangsekteskap i Norge

� Lov om ekteskap (kilde: Quiz om kultur, lover og forebygging av 
tvangsekteskap produsert av IMDi) 

� Alder for gyldig ekteskap i Norge er 18 år. (ekteskap loven §1)

� Alder for gyldig ekteskap i utland er 18 år. Ekteskap inngått i utland anerkjennes i 
Norge dersom ekteskapet er gyldig inngått i vigselsland (ekteskap loven §18a)

� Lov om tvangsekteskap

� Avtale om ekteskap: ”en avtale foreldre eller eventuelt andre gjør om ekteskap 
på vegne av deres barn er ikke rettslig bindende”, m.a.o ikke lov.( barneloven 
§30a) (kilde: Quiz om kultur, lover og forebygging av  tvangsekteskap produsert 
av IMDi) 

� ” For tvangsekteskap straffes den som ved vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press 
eller annen rettsstridig adferd eller ved å true med slik adferd, tvinger noen til å
inngå ekteskap. Straffen for tvangsekteskap er fengsel i inntil 6år. Medvirking 
straffes på samme måte”. ( straffeloven§222,andre ledd). ( kilde: Vold i nære 
relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for 
nyankomne innvandrere. VOX)
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Nyttige webside og telefonnumre til tvangsekteskap

Nyttig websider

• http://www.imdi.no/no/Tvangsekteskap

• http://www.stfir.no

• http://www.tvangsekteskap.no

• http://www.bufetat.no

• http://www.ung.no

• http://www.nkvts.no

• http://www.mirasenteret.no

• http://www.seif.no

• http://www.rodekors.no

• http://www.udi.no/Sentrale-
tema/Fellessider/Tvangsekteskap/

• http://www.krisesenter.com

• https://www.politi.no/rad_fra_politiet/vold_i_nare
_relasjoner/tvangsgifte

• http://www.norway.info

• http://www.landsider.no

• facebook.com/stfir. Stfir

• www.unghelse.no

• http://www.barnevernet.no/
• www.skeivverden.no

Nyttig telefon numre

• Prosjekt forebygging og holdningsendringsarbeid mot 

tvangsekteskap og  kjønnslemlestelse, Sør- Trøndelag 
Felles Innvandrerråd: telefon 73513580

• Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse:  telefon 47 80 90 50 

• SEIF: 22 03 48 30 (22 11 40 04 ved kriser)

• Alarmtelefonen for barn og unge har tlf: 116 111,

SMS 41 71 61 11

• MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og 
flyktningkvinner: 22 11 69 20

• Røde Kors-telefonen: 815 55 201 

• Politiet : telefon 02800,       nødnummer 112

• Krisesenter Trondheim: telefon 72 57 12 12

• Barnevern vakten-døgnet rundt : Tlf 22705580/81, mob:  
92838328/ 48016832

• Alarm telefon for barn og unge utenfor  Norge: Tlf +44 
95411755

• Norsk ambassade i utland:         Tlfnr +47 23951300                    


