
Voksne og barn har rett 
til å leve uten negativ 
sosial  kontroll og vold.
Hva betyr det?



Hva betyr frihet  
fra negativ sosial 
kontroll og  
æresrelatert vold?

Press, trusler eller tvang som gjør 
det vanskelig for barn, ungdom og 
voksne å ta egne valg, kan kalles 
negativ sosial kontroll. Kontrollen 
er negativ fordi den hindrer 
personer til å ta valg om eget liv og 
fremtid.

Dette kan for eksempel handle 
om at noen bestemmer at du 
ikke får delta i undervisning, 
kontrollerer bruk av penger, 
mobiltelefon og internett, at du 
ikke får bestemme hvilke klær 
du skal bruke, ikke får lov til å ha 
kjæreste eller treffe venner, ikke 
får delta på sosiale arrangementer 
eller fritidsaktiviteter, ikke får velge 
religion selv, ikke får bestemme 
over egen identitet, kropp og 
seksualitet, om du utsettes for 
press om å giftes bort mot din vilje 
eller blir etterlatt i utlandet mot din 
vilje.

Dersom slike handlinger er 
«[…] utløst av familiens eller 
gruppens behov for å ivareta eller 
gjenopprette ære og anseelse», 
kalles det æresrelatert vold 
[…]». Æresrelatert vold kan også 
omfatte handlinger som «[…] 
nedverdigelser, trusler, utstøtelse 
og annen psykisk vold, fysisk vold 
og drap.»

Både barn, ungdom og voksne kan 
oppleve slike handlinger fra venner, 
slektninger, nær familie eller andre. 
Det er viktig å vite at ingen bør 
gjøre dette mot deg, og at du ikke 
gjør dette mot andre. 

I denne brosjyren kan du lese mer 
om retten til å bestemme over egen 
identitet, kropp og seksualitet/
LHBTIQ+, retten til å ikke bli 
tvangsgiftet og retten til å ikke bli 
sendt til utlandet mot din vilje.

Kilde: 
Kunnskapsdepartementet. Handlingsplan – Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 2021-2024.  
https://www.regjeringen.no/contentassets/bf09aa64a96c4d5e8a69abd4c723f8e9/no/pdfs/f-4464-frihet-fra- 
negativ-sosial-kontroll-og-aeres.pdf

«Press, oppsyn, trusler eller tvang 
som systematisk begrenser noen i sin 
livsutfoldelse eller gjentatte ganger 
hindrer dem i å treffe selvstendige 
valg om eget liv og fremtid»,

... kan kalles negativ sosial kontroll.
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Tvangsekteskap 
I Norge har alle lov til å bestemme hvem de vil gifte seg med. Man har 
også rett til å ikke gifte seg. Det er tvangsekteskap når noen presses til å 
måtte gifte seg, og til å ikke kunne velge fritt hvem man vil gifte seg med.  

Det er vanlig at folk finner hverandre uten veiledning fra sine foreldre eller 
sitt nettverk. Det er ikke lov å tvinge noen til å gifte seg.

Om tvangsekteskap
«Tvangsekteskap forstås som ekteskapsinngåelse der en eller begge ektefellene ikke 

har mulighet til å velge å forbli ugift uten å bli utsatt for vold, frihetsberøvelse, annen 

straffbar eller urettmessig atferd eller utilbørlig press. Tvangsekteskap er en form for 

vold i nære relasjoner og kan i praksis også innebære at den enkelte ikke har mulighet 

til å bryte en forlovelse eller et inngått ekteskap, eller velge en partner på tvers av 

familiens ønsker, uten å bli utsatt for represalier.»

• Ønsker du å vite mer om rettigheter 
knyttet til ekteskap?

Da kan du ta kontakt med tjenester som 
kan hjelpe deg. Kontaktinformasjon finner 
du på side 10 i denne brosjyren.

Kilde:
Kunnskapsdepartementet. Handlingsplan – Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 2021-2024.    
https://www.regjeringen.no/contentassets/bf09aa64a96c4d5e8a69abd4c723f8e9/no/pdfs/f-4464-frihet-fra- 
negativ-sosial-kontroll-og-aeres.pdf
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Ufrivillig  
utenlandsopphold
I utgangspunktet kan foreldre bestemme hvor barna deres skal bo. Det 
betyr at foreldre også kan bestemme om barna skal bo i utlandet. Barn 
som har fylt 12 år, skal etter barneloven likevel samtykke til flytting eller 
lengre opphold i utlandet hvis dette skjer uten at minst én av foreldrene 
med foreldreansvar er sammen med barnet. Og hvis man bor med 
foreldrene sine i utlandet, har man rett til en trygg oppvekst. Foreldre 
har ansvar for å gi god omsorg og å gi barnet gradvis mer mulighet til å 
bestemme over eget liv. Når du er voksen, står du fritt til å bestemme hvor 
du skal bo.  

• Er du redd for å bli tatt med til utlandet 
imot din vilje, eller å bli utsatt for noe 
mens du er i utlandet?

•  Er du usikker på hva som er lov å  
bestemme som forelder?

Da kan du ta kontakt med tjenester som 
kan hjelpe deg. Kontaktinformasjon finner 
du på side 10 i denne brosjyren.

Kilde:
Kunnskapsdepartementet. Handlingsplan – Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 2021-2024.   
https://www.regjeringen.no/contentassets/bf09aa64a96c4d5e8a69abd4c723f8e9/no/pdfs/f-4464-frihet-fra- 
negativ-sosial-kontroll-og-aeres.pdf

Lov om barn og foreldre (barnelova). https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7 
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Identitet, kropp og  
seksualitet/LHBTIQ+
I Norge kan man elske og gifte seg med hvem man vil, innenfor 
lovens rammer. Alle har frihet til å ha den seksuelle orienteringen, 
kjønnsidentiteten og kjønnsutrykket de ønsker. Noen ganger kan LHBTIQ+ 
personer utsettes for press i miljøer hvor de ikke aksepteres. I Norge har 
man rett til å vernes mot diskriminering.

Om LHBTIQ+
«LHBTIQ er en 

forkortelse for 

lesbiske, homofile, 

bifile, transpersoner, 

personer med 

variasjon i kroppslig 

kjønnsutvikling/

interkjønnpersoner 

og queerpersoner/

skeive». For å 

synliggjøre mangfoldet 

av identitetskategorier 

legges det ofte til «+», 

for å vise at alle er 

inkludert. 

• Ønsker du å vite mer om disse temaene?

•  Er du bekymret for å leve ut din 
seksuelle orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsutrykk?

•  Er du usikker på hva du har lov til å  
bestemme når det gjelder ditt barns 
seksuelle orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsutrykk?

Da kan du ta kontakt med tjenester som 
kan hjelpe deg. kontaktinformasjon finner 
du på side 10 i denne brosjyren.

Kilde:
Kunnskapsdepartementet. Handlingsplan – Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 2021-2024.  
https://www.regjeringen.no/contentassets/bf09aa64a96c4d5e8a69abd4c723f8e9/no/pdfs/f-4464-frihet-fra- 
negativ-sosial-kontroll-og-aeres.pdf

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Begreper. https://www.foreningenfri.no/informasjon/begreper/ 
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Trenger du noen å snakke med 
om hva retten til å leve et fritt liv 
betyr for barn og voksne?

Du kan ta kontakt med 
programrådgiver på ditt 
introduksjonsprogram. 
Deltakere i introduksjonsprogrammet 
har en egen kontaktperson, ofte kalt en 
programrådgiver. Programrådgiveren er 
en ansatt i den enheten som har ansvar 
for å forvalte introduksjonsprogrammet. 
Dette er vanligvis flyktningetjenesten, 
NAV-kontor eller voksenopplæringen.

Du kan ta kontakt med en  
minoritetsrådgiver i ditt område. 
Minoritetsrådgivere jobber på skoler 
og følger opp ungdom som er, eller 
står i fare for å bli utsatt for negativ 
sosial kontroll, tvangsekteskap, 
kjønnslemlestelse og/eller æresrelatert 
vold. Det jobber minoritetsrådgivere 
fra IMDi på ungdoms- og videregående 
skoler i alle landets fylker. 

Du kan finne en minoritetsrådgiver  
i ditt område på: 
imdi.no/negativ-sosial-kontroll. 

Du kan ta kontakt med  
Kompetanseteamet mot  
tvangsekteskap, kjønnslemlestelse 
og negativ sosial kontroll.
Kompetanseteamet gir råd og 
veiledning til personer over 18 år som 
er, eller står i fare for å bli utsatt for 
tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og 
negativ sosial kontroll. 

Teamet består av representanter fra:
• Barne-, ungdoms- og familie-

direktoratet (Bufdir),
• Integrerings- og mangfolds-

direktoratet (IMDi), 
• Utlendingsdirektoratet (UDI), 
• Politidirektoratet (POD), 
• Arbeids- og velferdsdirektoratet 

(AVdir), 
• Helsedirektoratet (Hdir).

Du kan ta kontakt med  
Kompetanseteamet mot 
tvangsekteskap og  
kjønnslemlestelse på:
Telefon:  478 090 50  

(mandag-fredag kl. 9-15)
E-post Kompetanseteamet@bufdir.no
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