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Hva er Tvang? 

Det å tvinge; ufrihet, press, mot ens vilje 

Hva er Tvangekteskap  

Arrangert marriage er vanlig i mange kulturer og er ikke i strid med Norsk Lov. Det 

eksisterer i deler av Asia, Afrika, Midtøsten, og i europeiske land som Makedonia, 

Albania og Kosovo. Tvangekteskap er et form av arrangert marriage. Tvangekteskap 

er når fysisk eller psykisk tvang be brukt til å tvinge unge folk til å gifte dem mot 

deres vilje. Dette er i strid med norsk lov. Grense mellom arrangert ekteskap og 

tvangsekteskap kan være vanskelig å skille mellom. Derfor må utgangspunkt tar fram 

ungdommenes egen opplevelse av situasjonen.  

Vanlig faktorer som finnes i familien til de som er utsatt for tvangsekteskap: 

 Autoritær oppdragelse 

 Kontrol 

 Vold 

Tiltak for de som må flytte hjemfra 

 Midlertidig bolig- krisesenter  for de som er over 18år 

 Barnevern har ansvar for botilbud til de som er under 18år. 

 Institution for mor og barn 

 Egen bolig 

Tiltak for de som er tunget til tvangekteskap på ferie til opprinelige land 

 Utenriks departementet bidra med hjelp og reise tilbake til Norge 

Psykisk Problemer 

 Mange bryter med familier og alt de er kjent med-flytte, trenge bolig, ny 

identitet, må begynne på nytt a definere seg. Det er som å minste en del av seg 

selv. Mange er ikke vant til å bo alene og å ta besluttinger om hverdagsliv. 

Disse kan forer til psykisk problemer. Gradiet av psykisk problemer kan være 

kynnet til betydningen av familien for de unge. Hjelpe apparatter må  være 

tilstede for å sikre at disse unge blir ikke isolert og at de bygge nettverk. 

Isolasjon kan bidra til at de ikke tilpasse dem i skoler, jobb og at de har rus 

problemer og psykisk helse problemer.  
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 Andre vil ikke fylkte fra familie og vil prove å få familien til å innse at det er 

feil å bruke tvang. Det kan ta tid før de unge vil ta kontakt med noen de stole 

på eller hjelpetjenester og når det blir gjørt kan de være mye angst og 

bekyrming om hvordan foreldrer skal reagere. Det kan være skyld føleser, 

føleser av å hå sviktet familien.  Det trenges dialog process for a bygge opp 

relasjoner mellom de unge og foreldrene.  

Trauma over tid: 

  Å leve under psykisk og fysisk vold over lenge tid. 

 Følesel av skam og uverdighet. Noen unge velger til å ta sin egen liv en å 

snakke ut om opplevelser.  

 kulturkonflikten mellom enkelte minoritetsforeldre og deres barn viser 

at manglende dialog og forståelse mellom foreldre og barn – skaper 

alvorlige konflikter.  

 Avstanden mellom den kulturen unge innvandrer er en del av hjemme 

og den de lever i på skolen, arbeidsplassen og ellers i fritiden, kan til 

tider virke nærmest uoverkommelig.  

 Frykt for livet- æres drep 

Forebyggende arbeid 

Det er behovet for en åpen, inkluderende og demokratisk debatt om de 

problemene som foreldre og ungdom med minoritets bakgrunn sliter med. God 

forebyggende arbeid må bygges på kunnskap om kultur og familie relasjoner til 

målgruppen. Mange kommer fra kulturer hvor det er familien spesielt faren 

som bestemmer over barn og barn er vant til å gjøre hva familien si. 

Informasjonsarbeid om det norske syn om familie og ekteskap bor gjøres på en 

måte som sette fokus på å forklare hvorfor bruk av tvang i alle former er ikke 

tillat i ikke bare Norge men også i mange land. Informasjon om hvilke lover og 

rettingslinje som gjelder ekteskap i Norge må formidler på en klar og enkelt måte.   

 Informasjonsarbeid/rådgiving i skoler: grunnskoler og videregående skoler 

 Bruk av foreldrer nettverk 

 Informasjon til deltakere i norsk opplæring 

 Foreldrer veiledning programme 

 Familievern rådgiving til familier i konflikt 

 Informasjonsarbeid i asylmotakker 

 Trorsamfunns bidrag til informasjonsarbeid/ veiledning. 
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 Frivillige organisasjons og Trorsamfunns bidrag til informasjonsarbeid/ 

veiledning. 

 Ungdomm klubb med fokus på nettvekk bygging , erfaring deling og 

mestrings tiltak med fagfolk tilstede. 

 Hjelpe telefon til tvangsekteskap- Røde kors 815 55201. Mental Helse 

Hjelpetelefonen 810 30 030, si det medord.no. Nettjenesten Si det med ord 

drives av Mental Helse Hjelpetelefonen. Vaktene har god erfaring med å 

kommunisere med mennesker og møter innringerne som medmennesker, ikke 

helsefaglige spesialister. Telefonvaktene har også oversikt over det meste som 

finnes av offentlig og privat hjelpeapparat. 

 Prosjekt innvandrer og psykisk helse 

Mennesker med minoritetsbakgrunn er mer utsatt for psykisk problemer 

enn andre del av befolkningen. De har også dårligere mulighter for å få 

hjelp og behandling. En av årsakene er knyttet til blant annet at mange 

innvandrere har ikke kjennskap til hvordan og hvor man søkes hjelp, 

hvor man blir henvist til, hvem kan henvises og hva det er mulig til å få 

hjelp til (Rådet for Psykisk Helse Rapport 2007. Psykisk Helse i et 

flerkulturell samfunn).  

 Et godt sosialt nettverk er en viktig faktor i å forebygge ensomhet og bidra til 

rask intergrasjon i det norske samfunnet. Folk som har vært utsatt for 

tvangsekteskap trenger nettverk. Et nettverk utgjør mennesker som kjenner og 

bekrefter personer som et enkeltindivid og er derfor viktig. Forskning har visst 

at personer med lite sosialt nettverk har stor risiko til å utvirkle psykisk 

problemer. Et godt nettverk også bidra til intergrering i skolen og arbeidsliv. 

En del av sosial nettverket er deltakelse i organsisasjonsliv og andre 

aktiviteter. Det gir mange en følelse av tilhørigheten og kan være en viktig 

døråpner for kontakter i nærmiljøet (Rådet for Psykisk Helse Rapport 2007. 

Psykisk Helse i et flerkulturell samfunn).  

 Deltakelse i aktiviteter som bygger sosialt nettverk kan også gir mulighter for 

mestring og påvirkning både på personlig og systemsniva. 

 Prosjekt innvandrer og psykisk helse har fokus på å 

 Bygge ned stigmatisering av psykisk helse problemer.  

 Finne ut og sette fokus på faktorer som bidra til psykisk helse 

problemer. 

 Øke forståelse av psykisk helse problemer: 

o  Erfaring fra tvang innleggelse av innvandrer viser at mange 

ikke forstå hvorfor de er innlagt. 

o Bidra til at innvandrer som har psykisk problemer søker hjelp 

tidlig. 

o Lage og spre informasjon på en måte som er lett å forstå og 

tilgjengelig. 

 Veileder med informasjon om pasient rettigheter, helsetilbud og 

''hverdagskunnsakp'' 
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 Lage en flerkulturell møteplass for å bidra til kultur utveksling og 

felles forståelse.  

 Samle informasjon som kan bidra til spørsmålet om hvordan 

helsetilbud kan kvalitetssikret.  

 

Mål for prosjektet: 

 Hovedmål er å kartlegge hvordan vi kan etablere ei gruppe som kan bidra i 

å sette fokus på innvandringsspørsmål og psykisk helse problematikk. 

Prosjektet ønsker også å kartlegge hvordan helseforetaket tjenester fungere 

for innvandrere og hvordan innvandrere få informasjon om helsetilbud i 

kommunen samt hvordan de opplever helsetilbud foretaket. 

 Andre mål er å utvikle tiltak i forebyggende arbeid i forhold til å øke 

kunnskap om psykisk helse og tilgjengelige tilbudene blant innvandrere 

gjennom informasjon formidling og diskusjoner om temaer i mental helse.   

 

  Gjennomfort arbeid  

 Opplysning og forebyggende arbeid   

o Mobilisering/aktivisering/ informasjonsspredningsarbeid 

gjennom: personlig kontakt, bruk av brosjyre/plakat, 

kontakt med innvandrerorganisasjoner/virksomheter, e-post, 

websider, deltakelse i nettverkssamlinger, møter, 

temamøter.  

 

o Skaping av en dialog prosess mellom 

tjenesterepresentanter, innvandrer miljø og potensielle 

brukere/brukere 

 

Prosjektet har skapet et forum hvor folk kan få informasjon om hjelpetiltakene samt 

del erfaringer om møtet med helseforetaket. Det holdes et treff en gang i måned. 

Hvert møtet har Foredragholdere fra tjenesterepresentanter eller brukerorganisasjoner 

og innvandrer miljø. Neste møtet er 9. februar 2009 med tema tannhelse og ernæring. 

 

Kafe 19 Nettverktreff. 

Arbeidet har begynt med å skape et treffested for innvandrer. God 

forebyggende arbeid mot psykisk helse problemmer må bygges også på 

kunnskap om kultur og familie relasjoner til innvandrer.Nettverktreffet skal 

skape trygg arena for dialog og utverskling av erfaringer.   

Å ha noen å snakke med, kan bidra til en bedre hverdag for personer som har 

blitt utsatt for tvangsekteskap. Tanken bak treffstedet er at en klem eller en 

hilsen fra noen kan bidra til en følelse at ‘noen bry seg om meg’. Treffstedet 

skal bidra til nettverksbygging, skal være en plass hvor folk kan snakke om hva 

som helst og har det koselig sammen.  Treffestedet skal styres av brukere og 

alle aktiviteter skal bli gjennomfort av brukere selv med hjelp fra deltakelse i 

mestrings og motivasjons kurs hvis ønskelig. Det trenges frivillige som kan 

bidra til å bygge opp tilbudet. Det er planlagt en flerkulturell treff i våren. 

Neste møtet er 11. februar 2009. 
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Ansvalige aktorer 

 Barne- og likestillingsdepartementet har hovedansvaret for å koordinere 

arbeidet mot tvangsekteskap.  

 Kompetanse team mot tvangekteskap 

 Regionale ressurs senter 

 Utdannings direktoratet 

 Psykisk helsevern 

 Helse tjeneste i kommune: helsestasjon og skolehelsetjeneste 

 Barnevernet 

 Sosialtjeneste/NAV 

 50 krisesentre 

 Familivernet- gratis rådgiving og behandling 

 Politi og påtalemyndigheten 

 Organisasjoner og miljø på innvandrer felt 

 Flyktningetjeneste 

 IMDI 

 Kompetanse team mot tvang ekteskap 

 UDI 

 Trorsamfunnene 

 Utenrikstjeneste 

 Husbanken 

 Nasjonal kunnskap senter om vold og traumatikk stress (NKVTS) 

 Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) 

 


