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Forord
Integreringskartet 2008 setter fokus på praktiske erfaringer fra arbeidet
med tvangsekteskap i Norge. Vi har invitert organisasjoner og offentlige
etater til å skrive om hvordan de arbeider. Unge med innvandrerbakgrunn forteller om sine erfaringer og gir råd til myndighetene. I tillegg
har vi invitert noen sentrale forskere til å presentere sine perspektiver
på hvorfor tvangsekteskap skjer, og hvordan det kan forebygges. En stor
takk til alle bidragsytere.
For å forebygge og bekjempe tvangsekteskap har Regjeringen lagt frem Handlingsplan mot tvangsekteskap med hele 40 tiltak. Integreringskartet 2008 skal støtte opp om tiltakene i Handlingsplanen ved å styrke kunnskapen om tvangsekteskap i hjelpeapparatet og i andre yrkesgrupper som er
i kontakt med innvandrerungdom.
Godt samarbeid mellom organisasjoner, offentlige etater og andre som jobber på feltet, er avgjørende for hvordan vi lykkes i det viktige arbeidet med å bekjempe tvangsekteskap. Gjennom å spre
kunnskap om hvilke aktører som arbeider på feltet, hvilket ansvar de ulike aktørene har og hvordan
de arbeider, håper vi at Integreringskartet 2008 kan bidra til et enda bedre samarbeid på tvers i
hjelpeapparatet.
Vi inviterer leserne til å gi oss tilbakemeldinger på hva det er behov for mer kunnskap om for å
forebygge tvangsekteskap og beskytte dem som utsettes for overgrep.
God lesning!
Oslo, august 2008.

Osmund Kaldheim
direktør
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Sammendrag

tjene mange formål. Ekteskap kan gi inngangsbillett til Europa, det kan være begrunnet i bevaring av klan- og kastestruktur, eller

Med Integreringskartet 2008 ønsker IMDi

det kan ha sammenheng med autoritets- og

å etablere et bedre kunnskapsgrunnlag om

hierarkirelasjoner. Ifølge Wikan, som er

tvangsekteskap. Vi har invitert forskere,

ekspert på islam, er ikke tvangsekteskap et

representanter for organisasjoner og offentli-

særskilt muslimsk fenomen, men en praksis

ge instanser og personer som selv har innvan-

som forekommer innenfor flere religiøse tros-

drerbakgrunn, til å skrive om temaet. Hensik-

samfunn. Hun peker på at tvangsekteskap er

ten er å styrke kunnskapen i hjelpeapparatet

uvanlig blant store deler av verdens muslim-

og i andre yrkesgrupper som er i kontakt med

ske befolkning – for eksempel i Indonesia,

unge med innvandrerbakgrunn. I sammendra-

som har den største muslimske populasjonen

get presenterer vi kort noen utvalgte problem-

i verden.

stillinger forfatterne tar opp i Integreringskartet, som inspirasjon til videre lesning.

Unni Wikan viser til den såkalte Bakhansaken i Drammen, som var den første saken
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Professor Thomas Hylland Eriksen skriver i

om tvangsgifte i det norske rettsvesenet hvor

den første artikkelen i Integreringskartet om

det endte med en fellende dom. En av lær-

hvordan forholdet mellom individ og kollektiv

dommene Wikan trekker fra denne saken, er

(familie) varierer krysskulturelt. I Norge er

hvor vanskelig det kan være å vitne offentlig

individets rett til selv å ta sine egne livsvalg

mot sin egen familie. En annen lærdom var,

en ukrenkelig rett. Men blant innvandrere

ifølge Wikan, hvordan barnevernet sviktet

med bakgrunn fra for eksempel det indiske

i å sikre den unge kurdiske jenta Bakhan

subkontinent står familie og slekt fremdeles i

gode levekår.

sentrum. I kulturer og samfunn hvor familie
og slekt er viktigere enn individets rettig-

Høyre-politikeren Afshan Rafiq beskriver i

heter, øker risikoen for at ekteskap inngås

sin artikkel utfordringene knyttet til det å

etter sterkt press, og noen ganger mot den

vokse opp i det norske samfunnet og samtidig

enkeltes vilje. Hylland Eriksen mener at det

oppleve krav og forventninger fra familien og

er viktig å ha med seg disse ulike forståelsene

andre med utgangspunkt i foreldrenes opprin-

av individets plass i et kollektiv når man skal

nelseslands kultur og praksis. Hun formulerer

analysere og forstå praksisene med arrangert

dette dilemmaet på følgende måte: «Ut fra

ekteskap eller tvangsekteskap.

min egen livserfaring vet jeg at møtet mellom to kulturer kan arte seg som den reneste

Artikkelen belyser også hvordan unge med

kollisjon, hvor en befinner seg midt i det hele.

innvandrerbakgrunn forholder seg til og føler

Avstanden mellom den kulturen vi er del av

tilhørighet til foreldrene og familien samtidig

hjemme, og den vi lever i på skolen, arbeids-

som de må forholde seg til sin egen «anner-

plassen og ellers i fritiden, kan til tider virke

ledeshet» i forhold til majoritetsungdommen.

nærmest uoverkommelig».

Mange etterkommere opplever å være i en
tilstand av kronisk krysspress som de greier

Rafiq mener lovforbud mot såkalte henteekte-

å håndtere i det daglige. Av og til møtes

skap ikke kan være veien å gå for å forebyg-

imidlertid verdisystemene i konkrete situa-

ge tvangsekteskap. I stedet foreslår hun at

sjoner hvor de blir tvunget til å ta stilling. En

det satses på målrettet informasjonsformid-

slik situasjon kan være ved et viktig fremtids-

ling på flere språk overfor familier, religiøse

valg som ved inngåelse av ekteskap, skriver

ledere og andre sentrale personer i minori-

Hylland Eriksen.

tetsmiljøene. I tillegg peker hun på behovet
for kompetansebygging og kursing av yrkes-

Professor Unni Wikan mener arrangerte ekte-

grupper som arbeider med minoritetsung-

skap, med «varierende grad av tvang», kan

dom, behovet for en nøytral meklingsinstans

og viktigheten av at straffeloven tas aktivt

slektens sosiale omdømme eller ære. Det kan

i bruk mot dem som bryter lovforbudet.

for eksempel dreie seg om å bryte ned lydighets- og dydighetsnormer, eller å gå mot sin

Retten til fritt å velge sin ektefelle er i Norge

families beslutninger og prioriteringer når det

beskyttet både gjennom ekteskapsloven,

gjelder valg av ektefelle.

straffeloven og gjennom våre internasjonale
forpliktelser. Men hvor går grensen for hva

Blant ansatte i hjelpeapparatet er det mange

som kan regnes som tvang? Dette spørsmålet

som gir uttrykk for at de trenger mer kompe-

diskuteres i artikkelen til professor i offentlig

tanse når det gjelder tvangsekteskap. Bredal

rett ved Universitetet i Oslo Ragnhild Hen-

viser i sin artikkel hvordan denne tilbakemel-

num. I straffelovens § 222 fremkommer det

dingen kan være tveegget. Ifølge forskeren

hvilke midler tvangen må være utført med

er det mange i hjelpeapparatet som har mye

for at det skal kunne regnes som tvang. For

kunnskap om tvangsekteskap, men det er

eksempel er bruk av slag og spark for

et problem at kompetansen er knyttet til

å tvinge noen til å gifte seg åpenbart vold

enkeltpersoner, og sjelden institusjonalise-

etter § 222. Ifølge Hennum vil imidlertid

res. Hun peker på at kommunale instanser i

mange andre handlinger som ikke er like

mange tilfeller bruker mangel på kompetanse

klare, også kunne omfattes av begrepet

som begrunnelse for å henvise sakene videre

«vold» slik det brukes i bestemmelsen om

til en frivillig organisasjon. Bredal understre-

tvangsekteskap i straffeloven. Det følger

ker i den forbindelse at man kommer langt

blant annet av rettspraksis, som Hennum

i disse sakene med generell barnevernfaglig

gir eksempler fra. Når det gjelder frihets

eller annen kompetanse, kombinert med god

berøvelse, er det ikke helt klart nøyaktig hvor

kjennskap til hvilke instanser som tilbyr spiss-

grensen går for hva foreldre kan gjøre som

kompetanse på tvangsekteskap.

ledd i oppdragelsen av barna, men langvarig
frihetsberøvelse kan uansett neppe være til-

Sidsel Hager og Are Antonsen fra Drammen

latt, mener hun. Grensen for at en handling

kommune skriver om erfaringer fra arbeid

skal kunne defineres som «utilbørlig press»

mot tvangsekteskap i Drammen. Den første

eller «annen rettsstridig atferd», er også

saken om tvangsekteskap for norske dom-

vanskelig å trekke, men dersom foreldrene

stoler ble ført i Drammen. Gjennom arbei-

for eksempel truer barnet med at de aldri vil

det med saken avdekket kommunen store

snakke med barnet igjen eller med å ta livet

mangler i rutiner, kompetanse og samarbeid

av seg, vil det, ifølge Hennum, være et press

mellom offentlige instanser. På denne bak-

som kan være rettsstridig.

grunnen søkte kommunen om, og fikk tildelt,
midler til det treårige prosjektet «Æresrelatert vold i Drammen». Et sentralt mål med

Erfaringer fra arbeidet
mot tvangsekteskap i Norge

prosjektet er å utvikle rutiner for samhandling

I Integreringskartet skriver både frivillige

artikkelforfatterne trekker frem at prosjektet

organisasjoner og offentlige etater om hvor-

har et bevisst fokus på årsaker og motiver til

og programmer for kompetanseheving. De to

dan de arbeider med tvangsekteskap og rela-

æresrelatert vold og tvangsekteskap, snarere

tert problematikk. Forsker ved Institutt for

enn på selve handlingene. Erfaringen fra

samfunnsforskning Anja Bredal argumenterer

Drammen er at tvangsekteskap som oftest

i sin artikkel for at vi må ha et bredt fokus

utløses av unges brudd på familiens æres

når vi tilnærmer oss dette problemfeltet.

kodeks. Forståelse av sammenhengen mellom

Tvangsekteskap henger ofte sammen med

ærestap og tvangsekteskap er derfor, ifølge

andre former for kontroll, vold og begrens-

Hager og Antonsen, sentralt for å kunne

ninger i den enkeltes frihet. De som utsettes

iverksette treffsikre tiltak.

for tvangsekteskap, har i mange tilfeller gjort
noe, eller fryktes å gjøre noe, som skader
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Tvangsekteskap skjer ofte i foreldrenes

for eksempel betydelig høyere selvmords-

opprinnelsesland i forbindelse med ferieavvik-

frekvens blant kvinner med sørøst-asiatisk

ling. Et av tiltakene Drammen kommune har

avstamning enn blant kvinner født i England

utviklet, er et skjema for egenerklæring som

eller Wales. I en av studiene Aambø refererer

ungdom som frykter tvangsekteskap, kan

til, trekkes ekteskapelige problemer, hvorav

fylle ut før de reiser på ferie med familien.

majoriteten skyldtes kulturkonflikt, frem som

Denne erklæringen følges opp dersom ikke

en viktig utløsende faktor. I Norge finnes

ungdommen kommer hjem til planlagt tid,

ingen tilsvarende studier, men det er påvist

og kan også brukes av foreldre som argument

betydelige ulikheter i selvrapportert helse

overfor eventuelle krav om giftermål

mellom menn og kvinner med ikke-vestlig

fra storfamilien.

bakgrunn. Mens helseforskjellene mellom
menn med ikke-vestlig bakgrunn og menn

Majoran Vivekananthan, som selv har tamilsk

uten innvandrerbakgrunn etter hvert ser ut til

bakgrunn og er redaktør i den flerkulturelle

å bli borte, ser en ikke samme «beskyttende

avisen Utrop, skriver om hvordan det

effekt» av integrering blant innvandrerkvin-

å arrangere ekteskap er en naturlig aktivitet

ner. Uten å trekke entydige konklusjoner

i de fleste hinduhjem på Sri Lanka. Ved valg

antyder Aambø at en mulig årsak kan være

av ektefelle blant tamiler er sosial status,

at sosial integrering for kvinner i noen tilfeller

økonomi, kastetilhørighet og brudens/brud-

blir møtt med sanksjoner fra menn fra samme

gommens utdanningsnivå viktige faktorer. De

etniske gruppe.

fleste førstegenerasjons tamiler i Norge er gift
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arrangert, mens et fåtall finner kjæreste på

Aambø tar opp spørsmål rundt helsetjenes-

egen hånd, ifølge Majoran Vivekananthan.

tens rolle i saker om tvangsekteskap. Han
mener noe av det viktigste en helsearbeider

Vivekananthan mener det er et problem at

kan gjøre i slike saker, er å skape rom for

norske medier fremstiller tvangsekteskap

at personen kan fortelle sin historie og få et

som noe «innvandrermenn» og «mørke

vitne til sine lidelser. I tillegg kan det hende

muslimske menn» står bak, og at det omtales

vedkommende trenger en samtalepartner

løsrevet fra årsakene til problemet. Etter hans

å diskutere sine handlingsalternativer med.

syn kan tvangsekteskap være resultat av en

En som er interessert, men som likevel ikke

mentalitet fra patriarkalske samfunn hvor

kommer med lettvinte formaninger om hva

mannen har overtaket på kvinnen, og hvor

han eller hun bør gjøre. Etter at alternativene

kvinnen gjennom sosialisering og internalise-

er klargjort, er det bare han eller hun selv

ring bidrar til å opprettholde dette overtaket.

som kan vite hva som er det riktige valget,

Han mener derfor tvangsekteskap handler

men ifølge Aambø vil vedkommende uansett

vel så mye om likestilling mellom kjønnene

valg trenge støtte.

som manglende integrering av innvandrere.
Majoran Vivekananthan mener den norske

Direktør Ann-Marit Sæbønes i Barne-, ung-

likestillingskampen er blitt redusert til en

doms- og familiedirektoratet (Buf-dir) skriver

kamp for kvinners rettigheter i arbeidslivet,

i sin artikkel om hvordan barn som kontakter

og etterlyser en handlingsplan for likestilling

barnevernet om tvangsekteskap, ofte er

for innvandrerkvinner.

redde. I saker med barn som frykter å bli

Lege og fungerende direktør ved Nasjo-

ekteskap, er sikkerhet et av de viktigste

nalt kompetansesenter for minoritetshelse

spørsmålene barnevernet, eventuelt i sam-

(NAKMI) Arild Aambø skriver at det er forsket

arbeid med politiet, må avklare. Mange av

lite på helsemessige konsekvenser ved bruk

barna er lite vant med å ta selvstendige

av tvang i arrangerte ekteskap, men at

beslutninger, og deres behov for hjelp og

enkelte studier antyder viktige sammenhen-

støtte varierer. Noen kan klare seg alene i

ger. Forskning fra England og Wales viser

en krisebolig med hemmelig adresse, mens

tvangsgiftet, eller som har rømt fra tvangs

andre har behov for hjelp og støtte fra et

sikkerhetstiltak, bistå ved eventuell relokali-

bemannet tilbud. Arbeidet i disse sakene

sering og sette vedkommende i kontakt med

krever spesiell kompetanse, særlig når det

andre etater som kan tilby adekvat hjelp.

gjelder vurderingen av den unges situasjon
og valg av beskyttelsestiltak.

Monica Berge fra Røde Kors skriver om erfaringer fra den nasjonale Røde Kors-telefonen

Ellers følger barnevernets arbeid mot tvangs-

om tvangsekteskap, som har vært i drift siden

ekteskap flere linjer: tiltak rettet mot barn

2000. Sentralt i Røde Kors’ dialog med dem

og unge, informasjon, opplæring og veiled-

som tar kontakt, er å få et bilde av personens

ning av foreldre og styrking av kompetansen

rett til selvbestemmelse, valgmuligheter og

i barnevernet og familievernet.

trusselsituasjonen. Røde Kors erfarer at det
ofte er først når situasjonen har tilspisset

Gunnar Valentin Svensson er politiets repre-

seg, at jenter og gutter tar kontakt med dem.

sentant i Kompetanseteamet mot tvangs

Røde Kors bistår dem som tar kontakt, med

ekteskap. Han skriver at alle tvangsekte

informasjon og rådgiving, og kobler eventuelt

skapssaker inneholder elementer av æres

inn andre instanser som kan bistå.

relatert vold, og at cirka 90 prosent av sakene
gjelder kvinner/jenter. Rykter angående

Siden oppstarten har Røde Kors opplevd en

deres seksuelle eller sosiale atferd kan utløse

økning i antall henvendelser. For eksempel

konflikt på lik linje med fakta. Kjærester, eller

var det 314 nye henvendelser i 2006, mens

rykter om kjærester, «feil» venner eller kles-

antallet var økt til 460 i 2007. 35 prosent av

stil kan ofte være utløsende faktorer.

de ikke-anonyme henvendelsene til Røde Kors

Personer bosatt i Norge utgjør en vesent-

utfordrer Røde Kors voksne til i større grad å

lig del av sakene politiet er involvert i, men

stille spørsmål til barna om hva som er årsa-

mange av sakene gjelder også personer som

ken til diffuse magesmerter, konsentrasjons-

er hentet fra opprinnelseslandet for ekte-

vansker og andre problemer. Hvis svarene

skap med en person som er bosatt i Norge.

barna gir, vekker bekymring, anbefaler Røde

Politiet kjenner til at kvinner som har kom-

Kors å drøfte saken med kolleger, barnever-

met til Norge for å gifte seg, har opplevd å

net, politiet eller å ta kontakt med Røde Kors

bli hushjelp for familien, utsatt for grov vold,

for innspill til videre fremgangsmåte.

omhandlet barn under 18 år. I sin artikkel

seksuelt misbruk og/eller frihetsberøvelse.
Blant kvinner bosatt i Norge som har giftet

I MiRA-senterets aktiviteter for å forebygge

seg med utenlandske menn, har flere opplevd

tvangsekteskap står informasjon og hold-

at mannen har funnet det nedverdigende å

ningsskapende arbeid sentralt. Senteret

være avhengig av kona både praktisk og øko-

driver blant annet nettverksarbeid, gjennom-

nomisk i Norge. Dette, sammen med behovet

fører kampanjer rettet mot skoler og kurser

for å kontrollere henne sosialt, har i flere til-

hjelpeapparatet. Attia Mehmood skriver i sin

feller ført til vold og i enkelte saker voldtekt.

artikkel at MiRA-senteret får mange henvendelser fra det offentlige hjelpeapparatet,

Politiets erfaring er at trusselvurdering og

blant annet fra skole, barnevern, helsesta-

etterforskning i disse sakene skiller seg

sjon og sosialkontor. Hun mener det mangler

fra andre volds- og trusselsaker ved at de

kompetanse om tvangsekteskap i deler av

involverer flere personer enn gjerningsman-

det offentlige hjelpeapparatet, og uttrykker

nen. Det utløses ofte kontrolltiltak som ikke

bekymring for om minoritetsungdom får den

er forenlig med at fornærmede blir boende

hjelpen de har krav på når de tar kontakt.

hos familien. Familievoldskoordinatorene ved
politidistriktene har et viktig ansvar i denne

Et viktig budskap fra MiRA-senteret er at

typen saker. De skal blant annet påse at

kampen mot tvangsekteskap ikke må defi-

det settes i gang etterforskning, koordinere

neres som et «innvandrerproblem», men
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likestilles med andre kvinnerelaterte spørsmål

tiske eller afrikanske land, oppgir at tvangs-

i samfunnet. MiRA-senteret mener det er fare

ekteskap er et problem ved deres skole.

for at «kultur» blir brukt som påskudd for

Samtidig er det totalt sett bare rundt én av

ikke å gripe inn, og at det er myndighetenes

fire skoleledere som svarer at deres skole har

ansvar å beskytte alle i samfunnet mot denne

kompetanse til å håndtere saker hvor elever

formen for overgrep.

utsettes for tvangsekteskap. Undersøkelsen
viser at tvangsekteskap er en meget rele-

Kamil Ahmed, som leder Den irakisk-kurdiske

vant problemstilling på mange videregående

asylsøker- og flyktningorganisasjonen (IKAF),

skoler, og dermed at skolen er en viktig arena

belyser ærens betydning i det kurdiske mil-

for forebyggende arbeid.

jøet. En kvinnes handlinger kan representere
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en trussel mot familiens ære og bringe skam

Basert på gruppeintervjuer med jenter med

over familien. Han knytter tvangsekteskap til

innvandrerbakgrunn ved noen videregående

den undertrykkelsen kvinner blir utsatt for i

skoler i Oslo, presenterer Monica Five Aarset

patriarkalske samfunn, hvor menn dominerer,

(Institutt for samfunnsforskning) i sin artikkel

og kvinner mangler grunnleggende friheter.

noen av de dilemmaene unge med innvand

Ahmed setter også spørsmålstegn ved om den

rerbakgrunn selv opplever knyttet til opp-

enkeltes frihet til selv å velge ektefelle ut fra

vekst, tilhørighet, kjærlighet og ekteskap. De

kjærlighet er til stede i et arrangert ekteskap.

fleste jentene som ble intervjuet, har foreldre

Han mener det vanskelig kan snakkes om fri-

med bakgrunn fra samfunn hvor ekteskap

het i arrangerte ekteskap hvis den unge ikke

tradisjonelt har vært forstått som et familie

har frihet til å si nei til alle kandidatene han

anliggende, og hvor det praktiseres ulike

eller hun presenteres for, helt til den siste.

former for arrangerte ekteskap. Et av dilemmaene ungdommene selv pekte på i intervju-

Ahmed mener deler av det kurdiske miljøet i

ene, var hvordan de må forholde seg til flere

Norge fortsatt er preget av en tankegang som

forståelsesrammer med hensyn til tilhørighet,

ikke samsvarer med moderne verdier som

kjærlighet og ekteskap på samme tid.

frihet og likestilling. Han skriver at mange
kurdiske familier som har bodd lenge i Norge,

Jentene Five Aarset skriver om, forteller om

fremdeles preges av det samme tenkesett

et intimt og tillitsbasert forhold til mødrene

som da de kom hit, og at problemet med

spesielt, noe som gir dem opplevelse av aner-

tvangsekteskap i det kurdiske miljøet har økt

kjennelse og handlingsrom. Men de forteller

parallelt med økningen i den kurdiske befolk-

også at foreldrene stiller krav og uttrykker

ningen i Norge. IKAF arbeider derfor aktivt

forventninger i forbindelse med valg av ekte-

mot tvangsekteskap i eget miljø. Ahmed ser

felle. For eksempel sier faren til en av jentene

flere fordeler med at frivillige organisasjoner

som ble intervjuet, at han støtter henne så

deltar i arbeidet. Mange som er utsatt for

lenge hun velger en muslim og helst «en

tvangsekteskap, stoler mer på frivillige enn

pakistaner» som ektefelle.

på myndighetene. Frivillige organisasjoner
som IKAF gir dessuten de som trenger det,

De unge jentene viser forståelse for for-

muligheten til å snakke med noen på eget

eldrenes meninger, og mange deler deres

språk, noe som er viktig for mange.

preferanser, men de aksepterer likevel ikke
foreldrenes verdier og holdninger ukritisk.
Ungdommene har også egne ønsker og pre-

Arbeid mot tvangsekteskap
i skole- og ungdomsmiljøene

feranser. Flere trekker frem faktorer som «lik

I mai 2008 gjennomførte Perduco en under-

tradisjoner og religion og det å ha samme

søkelse for IMDi blant skoleledere i videre

utdanningsnivå som viktige faktorer ved valg

gående skole. Én av tre ledere ved skoler som

av fremtidig kjæreste og ektefelle. «Samira»,

har elever der begge foreldrene er født i asia-

som har pakistansk bakgrunn, forteller for

tankegang», samme språk, felles kulturelle

eksempel at hun aldri vil kunne gifte seg med

mange pakistanske foreldre har en fantastisk

en pakistaner født og oppvokst i Pakistan,

evne til å spille på følelser. Han spør hvilke

fordi hun mener forskjellene mellom dem ville

muligheter en tenåring egentlig har til å stå

bli for store. For ungdommene som ble inter-

imot dette presset? Mubashir mener hoved-

vjuet, handlet spørsmålet om ekteskap om

problemet er at mange ikke tør blande seg

formidling av tilhørighet og verdier, om loja-

inn i andre familiers privatliv. Hans budskap

litet til foreldrene, selvstendiggjøring og om

er derfor at vi ikke kan overse eller akseptere

å skape sin egen identitet. Ifølge Five Aarset

at enda flere uskyldige blir ofret i tradisjonens

tjener et forenklet frihet/tvang–perspektiv

navn.

til å usynliggjøre denne kompleksiteten.
Hun mener den norske debatten om innvan-

Arezo Banafsheh, student og medlem i KIM

drerfamilier er preget av dikotomien frihet/

(Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolknin-

tvang, som bidrar til å usynliggjøre både det

gen og myndighetene), fokuserer i sin artik-

handlingsrommet de unge jentene har, og det

kel på hvor vanskelig det er å vite hvem som

handlingsrommet de ønsker seg.

er i fare for å bli tvangsgiftet, og å identifisere
atferd som kan tyde på at tvang forekommer.

Et av tiltakene for å forebygge tvangs

Hun har selv opplevd å bli spurt om hun var

ekteskap er opprettelsen av ordningen med

utsatt for tvangsgifte, og opplevde det som

minoritetsrådgivere på utvalgte videregående

svært negativt. Uten å ha hele svaret spør

skoler. Leder av Forebyggingsenheten i IMDi,

hun: Er det bedre å spørre elevene dersom

Skjoldvor Fjeldvær, understreker i sin artik-

en har mistanke om tvang, enn å la være av

kel at minoritetsrådgiverne skal supplere og

frykt for å stigmatisere? Et annet viktig poeng

styrke skolens eksisterende rådgivningstje-

for Banafsheh er at det trengs mer forskning

neste. Minoritetsrådgiverne skal blant annet

på tvangsekteskap, og at det er behov for

kunne gi individuell rådgivning og følge opp

mer kompetanse om tvangsekteskap blant

elever som har problemer i skolehverdagen.

fagfolk.

De skal bidra til å identifisere personer som
er, eller kan bli, utsatt for tvangsekteskap, og
være med på å utvikle skolens rutiner

Ekteskap i et globalisert samfunn

og kompetanse på området.

Stipendiat ved Institutt for kriminologi og

Frafallet fra videregående utdanning er særlig

Kaur skriver om hvilken betydning globalise-

rettssosiologi ved Universitetet i Oslo Lavleen
stort blant elever med ikke-vestlig bakgrunn.

ring og økt migrasjon de siste 50 årene har

Å bidra til at flere elever med slik bakgrunn

hatt for arrangerte ekteskap. Hun er opptatt

gjennomfører videregående utdanning, er en

av hvordan kulturen og tradisjonene den

viktig del av strategien mot tvangsekteskap.

enkelte bærer med seg, påvirkes i møtet med

Med utdanning øker den enkeltes forutset-

det nye bostedet, og av hva økt globalise-

ninger og muligheter for å greie seg på egen

ring gjør med relasjonene i den flerkulturelle

hånd. Samtidig bedres forutsetningene for å

familien. Kaur advarer mot å sette likhets-

stå imot press og ta selvstendige valg. Mange

tegn mellom arrangerte ekteskap og tvangs

videregående skoler arbeider allerede aktivt

ekteskap, og mener det er spesielt viktig at

for å redusere frafallet i denne gruppen.

hjelpeapparatet viser forståelse for dette

Minoritetsrådgiverne skal bidra i dette arbei-

i møte med familier og i arbeidet med å skape

det, skriver Fjeldvær.

dialog.

Journalist i NRK Noman Mubashir mener vi

Kaurs fokus i artikkelen, som bygger på eget

for sjelden fokuserer på det psykiske presset

forskningsarbeid, er på unge «andregenera-

mange unge opplever knyttet til ekteskap.

sjons» menn som blir tvunget eller presset

Han kjenner selv til flere forlovelser i Norge

inn i et ekteskap med en kvinne fra opprin-

som har skjedd etter sterkt press, og mener

nelseslandet. Disse mennene er født og
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oppvokst i Norge og har godtatt ekteskapet

av kvinnene og 62 prosent av mennene

under sterkt press fra foreldrene. Kvinnene

seg transnasjonalt. Statistikken viser hvor-

de har giftet seg med, derimot, har gått inn i

dan globalisering og økende migrasjon har

ekteskapet med drømmer om lykke og glede

medført at flere kommer til Norge for å bo

sammen med «prinsen over de syv hav». Idet

sammen med sin ektefelle her i landet. Dette

de ankommer Norge, innser de at mannen

gjelder både for innvandrere og for personer

inngikk ekteskapet under sterkt press, og at

uten innvandrerbakgrunn.

han ønsker å leve sitt liv mest mulig etter
eget ønske. Virkeligheten i Norge blir noe

Blant innvandrere fra Pakistan viser SSBs sta-

helt annet enn de hadde drømt om. Mennene

tistikk at det er sterke tradisjoner for å gifte

utøver sin makt over dem, noe som kan ta

seg med en som har samme landbakgrunn

form av alt fra ignorering til ekstrem vold.

som en selv. Blant kvinner med pakistansk

Kaurs’ perspektiv på disse sakene er at fordi

bakgrunn giftet bare to prosent seg med en

mannen ikke satte foten ned for foreldrene,

person uten innvandrebakgrunn i perioden

og foreldrene klarte å overtale ham til noe

1996–2006. Blant menn med pakistansk bak-

han egentlig ikke ønsket, lider «den uskyldige

grunn var andelen fire prosent. Mer enn syv

part» – den nyankomne kvinnen. Samtidig

av ti med pakistansk bakgrunn giftet seg med

belyser hun motivene for disse ekteskapene

en person bosatt i utlandet.

sett fra mannens og foreldrenes ståsted, og
spør om det er riktig å peke ut disse som de
skyldige.

Ambassaden i Islamabad er en av ambassadene hvor det fra 2008 utplasseres integreringsrådgivere. 1. ambassadesekretær
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Kaur har observert at gutter og jenter som

Audun Rogne skriver at hovedvekten av

motsetter seg tvang ved ekteskap, ofte gjør

ekteskap inngått av pakistanske innvandrere

det på ulike måter. Ifølge forskeren er det

blir inngått i Pakistan. Blant disse identifiserer

gjerne slik at jentene protesterer i forkant

ambassaden enkelte ekteskap som er inngått

av ekteskapet, mens guttenes motstand

under tvang. Ifølge Rogne er det typiske sce-

først kommer til uttrykk etter at ekteskapet

nariet i tvangsekteskapssaker at en sønn eller

er inngått. Dette ser Kaur i lys av rådende

datter blir med sine foreldre til Pakistan på

normer og roller for de ulike kjønnene i

ferie eller for å besøke en «syk» slektning. Vel

minoritetsmiljøer, som gir gutter langt større

på plass blir han eller hun presset til å inngå

frihet enn jenter innenfor ekteskapet. Hun

ekteskap, ofte med en slektning. I arbeidet

setter spørsmålstegn ved om guttenes friere

mot tvangsekteskap er det ifølge ambassaden

spillerom til å fortsette å leve et «dobbeltliv»

svært viktig at den unge får vite at formålet

etter bryllupet, hindrer dem i å motsette seg

med ferien er at de skal inngå ekteskap. For

foreldrenes tvang. Jentene på sin side kan ha

å oppnå dette foreslår ambassaden det de

mer frihet å tape på å gifte seg under tvang,

beskriver som kanskje det viktigste forebyg-

noe som gjør det viktigere for dem å sette

gende tiltaket mot tvangsekteskap: at norske

foten ned før ekteskapet gjennomføres.

statsborgere som skal gifte seg i utlandet
etter utenlandsk rett, skal være pliktige til å

I artikkelen «Transnasjonal kjærleik

fremvise en attest på at de er ugifte. Ved å

i globaliseringa si tid» skriver Gunnlaug

kreve at attesten må avhentes ved personlig

Daugstad (SSB) at statistikk kan vise omfang

fremmøte i Norge, vil man, ifølge ambas-

av giftermål over landegrensene, men ikke

saden, gjøre det umulig for foreldre å holde

grad av kjærlighet og tvang i ekteskap. Fra

formålet med ferien skjult for den unge. Ekte-

1996 til 2006 kom 42 000 mennesker til

skap som ikke er inngått etter disse prose

Norge for å etablere et samliv her. 18 000

dyrene, bør ikke kunne utgjøre gyldig grunn-

av disse kom til en ektefelle i Norge som

lag for søknad om familiegjenforening

selv var innvandrer eller etterkommer. Blant

i Norge.

ikke-vestlige innvandrere giftet 36 prosent

Ambassaden ser positivt på at det fra 2008 vil
arbeide en integreringsrådgiver med spesielt
ansvar for tvangsekteskap ved ambassaden. Opprettelse av en slik stilling vil, etter
ambassadens vurdering, gjøre ambassaden
bedre rustet til å følge opp norske borgere
som er utsatt for tvangsekteskap. Videre vil
kontakten med interesseorganisasjoner og
andre lands ambassader omkring dette tema
styrkes. Gjennom økt kontakt med det norskpakistanske miljøet vil ambassaden også
kunne bidra til økt bevisstgjøring om temaet
i dette miljøet.
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Summary

Professor Unni Wikan maintains that arranged

The Directorate of Integration and Diversity

as an entrance ticket to Europe. It may be

(IMDi) wishes to establish a better informa-

grounded in the sustaining of the clan or the

tion base on forced marriage with the Inte-

caste or linked to relations of authority and

marriages with ’’degrees of force” may
serve many purposes. Marriage may serve

gration Map 2008. We have invited resear-

hierarchy. According to Wikan, an expert on

chers, representatives from organisations,

Islam, forced marriage is not a particularly

public agencies and persons of immigrant

Muslim phenomenon, but rather a practice

background to write about the theme. The

that occurs within many religious commu-

intention is to strengthen expertise in sup-

nities. She points out that forced marriage

port services and in other professional groups

is uncommon in many areas of the world’s

that are in contact with immigrant youth. In

Muslim population and gives Indonesia, which

the summary we briefly present a few chosen

has the greatest Muslim population in the

issues that the authors discuss in the Integra-

world, as an example.

tion Map as an inspiration to further reading.
Unni Wikan refers to the ”Bakhan Case” in
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Professor Thomas Hylland Eriksen writes in

the municipality of Drammen which was the

the first article about how the relationship

first case of forced marriage in the Norwegian

between the individual and the collective (the

judicial system resulting in a conviction. One

family) varies cross-culturally. The individual’s

of the lessons that Wikan draws from the case

right to choose their own destiny is an invio-

is how difficult it can be to publicly testify

lable right in Norway. However, among immi-

against one’s family. Another lesson con-

grants with a background from for instance

cerns the failure of the child welfare services

the Indian Subcontinent, family and relati-

in securing the young Kurdish girl, Bakhan,

ves are still the most important. In cultures

good conditions for life.

and societies where family and relatives are
more important than the individual’s rights,

The Conservative politician, Afshan Rafiq

the chances of a marriage entered into after

describes the challenges stemming from

great pressure and sometimes against the

growing up in Norwegian society whilst

individual’s will, increases. Hylland Eriksen

simultaneously experiencing demands and

believes that it is important to have these dif-

expectations from family and others with the

ferent understandings of an individual’s place

parents’ homeland’s culture and practices as

in society within a collective when analysing

the point of departure. She formulates this

and comprehending practices of arranged or

dilemma in the following way: “from my own

forced marriage.

life experience I know that the meeting between two cultures can seem like a total col-

The article also illustrates how immigrant

lision where one is caught in the middle. The

youth relate to and feel a sense of belonging

distance between the culture we are a part of

to their parents and family whilst simultane-

at home, and the one we live in at school, the

ously having to relate to their own ”other

workplace or otherwise at leisure can at times

ness” compared to majority youth. Many

appear almost insurmountable.”

descendants experience being in situations of
chronic cross-pressures that they manage to

Rafiq believes that legislation against

tackle daily. Sometimes however, the value

marriage for immigration purposes cannot

systems meet in a specific situation where

be the way of preventing forced marriage.

they are forced to take a stand. This situation

She suggests that the focus should be on

may occur while making an important choice

targeted information dissemination in several

for the future, such as entering into marriage,

languages to families, religious leaders and

according to Hylland Eriksen.

other central people in minority communities

instead. In addition, she points to the need

approaching this field. Forced marriage is

for competency building and training for

often connected to other forms of control,

professional groups that work with mino-

violence and deprivations of the individual’s

rity youth, the need for a neutral mediating

freedom. Those at risk of being forcibly mar-

agency and the importance of actively using

ried have often done something, or are feared

the General Civil Penal Code against those

of doing something, that could damage relati-

who break the law.

ves’ reputation or honour. Examples could be
breaking with norms of obedience or virtue or

The right to freely choose one’s spouse is

going against the family’s wishes and priori-

protected through both the Marriage Act

ties with regards to choice of spouse.

and the General Civil Penal Code, as well as
through Norway’s international commitments.

Many case workers in the support services

But what is the threshold for what is con-

express the need for more expertise on for-

sidered force? This question is discussed in

ced marriage. In her article Bredal shows how

the article by Professor in Public Law at the

this feedback can be interpreted in several

University of Oslo, Ragnhild Hennum. The

ways. According to the researcher, there are

General Civil Penal Code’s Section 222 puts

many who work in support services who have

forward means through which force must

considerable knowledge but the problem is

be implemented in order to be considered

that expertise is connected to specific indi-

force. For example, the use of blows or kicks

viduals and is rarely institutionalised. She

in order to force someone into marriage is

points to municipal agencies using their lack

blatantly violence, according to Section 222.

of expertise as a reason for the numerous

According to Hennum, however, many other

further referral of cases to voluntary organi-

acts that are not as clear as these, can also

sations. Bredal emphasises that case workers

be included in the concept of “violence” as

would come far with general child welfare

used in the statutory provisions on Forced

qualifications or other expertise combined

Marriage in the General Civil Penal Code.

with good knowledge of agencies offering

This also follows from judicial practice which

specialist competence on forced marriage.

Hennum gives examples of. She says that
when considering the deprivation of liberty, it

Sidsel Hager and Are Antonsen write in

is unclear exactly how far parents may go in

their article of their experiences of work

the general course of child-rearing, however

against forced marriage in the municipality

long-term deprivation is hardly allowed. The

of Drammen. The first case on forced mar

threshold for an act being defined as “impro-

riage in the Norwegian courts was tried in

per pressure” or “any other unlawful con-

Drammen. Through work on the case, the

duct” is also difficult to ascertain, but if the

municipality uncovered comprehensive defici-

parent, for example threaten the child with

encies in procedures, expertise and co-opera-

never speaking to it again, or threaten to kill

tion among agencies. On the basis of this, the

themselves, the pressure may be  a violation

municipality applied for and received funding

of the law, according to Hennum.

for a three year project “Honour-related
Violence in Drammen.” Principal goals of the

Experiences from Work against
Forced Marriage in Norway

project were to develop procedures for work
ing together and programmes for increasing
expertise. The two writers emphasise the

In the Integration Map, both voluntary orga-

project’s deliberate focus on reasons for

nisations and public agencies write about

and motives of honour-based violence and

how they work against forced marriage and

forced marriage rather than on the actions

related issues. A researcher at the Institute

themselves. The experience from Drammen

for Social Research, Anja Bredal, argues in

is that forced marriage is often provoked by

her article for keeping a broader focus in

the young person’s breach of the family’s
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code of honour. The understanding of the

been little research on the health consequen-

relation between “honour” killings and forced

ces of force in arranged marriages but that

marriages is therefore central in implemen-

some studies suggest important correlations.

ting accurate measures, according to Hager

Research from England and Wales shows for

and Antonsen.

example a significantly higher suicide rate
among women of South-East Asian descent

Forced marriages often occur in the parents’

than women born in England or Wales. In one

country of origin in connection with holidays.

of the studies that Aambø refers to, marital

One of the measures Drammen has developed

problems, of which the majority are due to

is a self-declaration form that young people

cultural conflicts, are drawn on as an impor-

fearing forced marriage, fill out prior to leaving

tant trigger factor. In Norway similar studies

for holiday with their family. This declaration

have not taken place but significant diffe-

is followed up if the young person does not

rences in the self-reported health between

return home as scheduled and may also be

non-Western women and men have been

used by the parents as an argument against

shown. While health differences between men

possible demands of marriage from relatives.

(Non-Western and ethnic Norwegian) appear
to level out, the same “protective effect” of

14

Majoran Vivekananthan, with a Tamilan

integration is not seen for immigrant women.

background, is the editor of the multicultural

Without drawing an unequivocal conclusion,

paper ”Utrop”. He writes about how arranged

Aambø suggests that one possible reason

marriage is considered a natural activity in

may be that the social integration of women,

most Hindu homes in Sri Lanka. Social status,

in some cases, is met by sanctions from men

affluence, caste and the level of education are

in their ethnic community.

important factors for Tamils when choosing
a spouse. Most first-generation Tamils in

Aambø brings up a question concerning the

Norway have had arranged marriages and a

role of health services in cases of forced

few find boy/girlfriends themselves, according

marriage. In such cases he believes that it is

to Vivekananthan.

crucial that health care workers create space
so that the person may tell their story and

Vivekananthan argues that it is problema-

for the case worker to bear witness to their

tic that the Norwegian media portrays for-

suffering. In addition, it may be possible that

ced marriage as something ”immigrants” or

the person requires a dialogue partner to

”dark Muslim men” bring out and that the

discuss their options. One who is interested

media coverage does not relay reasons. In

but who does not offer easy exhortations of

his view, forced marriage may be the result

what he or she should do. After clarifying the

of a patriarchal society’s mentality, where

alternatives only he or she may know what

the man has the upper hand and where the

the right choice is, but irrespective of choice,

woman, through processes of socialisation

the person will still need support, according to

and internalisation, contributes to this edge.

Aambø.

He therefore thinks that forced marriage is
as much about gender equality as the lack of

Ann-Marit Sæbønes, Director-General of the

immigrant integration. Majoran Vivekananthan

Directorate for Children, Youth and Family

believes that the Norwegian battle for equa-

Affairs, writes in her article about how chil-

lity has been reduced to a battle for women’s

dren who contact child welfare services for

rights in work life and asks for an action plan

reasons of forced marriage often are afraid.

for equality of immigrant women.

In cases where children fear being forced into
marriage, or have escaped from forced mar-

Doctor and acting Director-General at

riages, security is one of the most important

the Norwegian Centre for Minority Health

questions that child welfare services needs to

Research, Arild Aambø writes that there has

clarify, in some cases in co-operation with the

police. Many of the children are not used to

these cases involve more than one perpetra-

making independent decisions and their need

tor. It often results in control measures that

for help and support varies. Some manage

are not reconcilable with the mistreated living

independently in emergency accommodations

with the family. They ensure that an inves-

at secret locations while others need help

tigation is carried out, co-ordinate security

and support from manned services. To work

measures, assist if in need of relocation and

with these cases, demands specific expertise,

place the person in contact with other agen-

especially when evaluating the child’s situa-

cies that can offer adequate help.

tion and choice of protective measures.
Monica Berge of the Red Cross writes of expeChild welfare services’ work against forced

riences from the Red Cross’s national forced

marriage also comprises of measures towards

marriage hotline established in 2000. Getting

children and young people, information,

an idea of the person’s right to choose for

training and counselling of parents and the

oneself possible alternatives and risk assess-

strengthening of expertise in child welfare

ment are central to the Red Cross’s dialogue

services and family counselling services.

with those who make contact. The Red Cross

Gunnar Valentin Svensson is the police’s

becomes critical that girls and boys will first

representative in the Expert Team for the

contact them. The Red Cross assists those

Prevention of Forced Marriage. He writes that

who contact them with information, coun-

experiences that it is often when a situation

all forced marriage cases contain elements

selling and will bring in support agencies if

of honour-related violence and that appro-

required.

ximately 90 percent of cases concern girls/
women. Conflicts may be triggered as much

Since the establishment of the hotline, the

by rumours as by facts of social or sexual

Red Cross has experienced an increase in the

behaviour. Boyfriends/girlfriends or rumours

number of enquires. For example, there were

of one, the “wrong” friends or style of dres-

314 new enquires in 2006 while the number

sing may often be inciting factors.

increased to 460 in 2007. 35 percent of the
non-anonymous calls to the Red Cross con-

Persons residing in Norway comprise a signifi-

cerned children under the age of 18. In their

cant share of the cases the police are involved

article, the Red Cross challenges adults to

in, though many of the cases also concern

question children on reasons for their vague

persons brought from the country of origin for

stomach aches, difficulties in concentrating

marriage to a person residing in Norway. The

and other problems to a greater degree. If

police have knowledge of women who have

the answers give cause to worry, the Red

arrived in Norway for marital purposes and

Cross recommends discussing the case with

have experienced becoming a domestic for

colleagues, child welfare services, the police,

the family, being exposed to extreme vio-

or to get in touch with the the Red Cross for

lence, sexual abuse and/or the loss of liberty.

further assistance .

Women residing in Norway married to foreign
men have experienced that their husbands

Information and working for attitude change

have found it humiliating to be dependent

are MiRA Resource Centre’s central activi-

on them, both practically and financially. In

ties in working preventively against forced

many instances, this together with the need

marriage. The Centre works with, amongst

to control her socially has resulted in violence

other activities; networks, campaigns aimed

or in some cases, rape.

at schools and training of support agencies.

The police’s experience is that risk assess-

Centre receives many enquiries from the

ment and investigation in these cases are dif-

public support services, schools, child welfare

ferent from other cases of violence/threats as

services, social welfare services to health

In her article, Attia Mehmood writes that the
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services. She thinks there is a lack of exper-

public authorities. In addition, voluntary orga-

tise in parts of the public support services and

nisations such as IKAF provide the possibility

expresses concern of whether minority youth

of speaking in one’s native language, which is

receive the assistance they have the right to

considered important by many people.

when they contact support services.

the battle against forced marriage must not

Work Against Forced Marriage in
Schools and Youth Communities

be defined as an ”immigrant problem” but

In May 2008, Perduco carried out a study for

defined alongside other women related issues

IMDi among upper secondary school mana-

An important message from the Centre is that

in society. The Centre believes there is a

gers. One of three managers of schools with

danger that “culture” is used as an excuse for

pupils where both parents were born in Asia

not acting and that it is the public authority’s

or Africa, reported that forced marriage was

responsibility to protect everyone in society

a problem in their school. At the same time,

against this form of violence.

only one of four school managers in total
replied that their school has the expertise to

Kamil Ahmed, who leads the Iranian-Kurdish

tackle cases where pupils are at risk of forced

asylum-seekers and refugees’ association

marriage. The study shows that forced mar-

(IKAF), illustrates the significance of honour

riage is a very relevant issue at many upper

in the Kurdish community. A woman’s actions

secondary schools and as such, the school is

may represent a threat to the family’s honour

an important arena for preventive work.

and may bring shame to the family. He con16

nects forced marriage to the suppression

Based on group interviews with girls with an

women are exposed to in patriarchal societies

immigrant background at some of the upper

and where men dominate and women lack

secondary schools in Oslo, Monica Five Aarset

fundamental freedoms. Ahmed questions

(Institute for Social Research) presents the

whether the individual’s freedom to choose

dilemmas that young people experience in

a partner based on love is present in an

terms of upbringing, belonging, love and mar-

arranged marriage. He thinks it is difficult to

riage. Most of the girls who were interviewed

speak of freedom in an arranged marriage if

have parents with a background where mar-

the young person does not have the freedom

riage traditionally is seen as family business

to say no to all the candidates he or she is

and where various forms of arranged mar-

presented to, right to the very last.

riage are practised. One of the dilemmas that
the girls pointed out was having to relate to

Ahmed thinks that parts of the Kurdish com-

several frameworks of understanding with

munity in Norway are still characterised by

regards to belonging, love and marriage

ways of thinking that do not correspond with

simultaneously.

modern values such as freedom and equality. He writes that many Kurdish families

The girls Five Aarset writes about tell of

that have lived in Norway for a long time

relationships, in particular to mothers that

are still characterised by the same mind set

are intimate and based on trust, in which

as when they came and that the problem of

they experience recognition and “space” to

forced marriage in the Kurdish community

act. But the girls also tell of parents who set

has increased parallel to the increase of the

demands and express expectations in their

Kurdish population in Norway. The association

choice of a spouse. For example, one of the

therefore works actively against forced marri-

fathers of the girls who was interviewed tells

age in its own community. Ahmed sees many

that he supports her as long as she chooses

advantages with voluntary organisations

a Muslim and preferably “a Pakistani” as her

participating in this work. Many of those at

husband.

risk trust voluntary organisations more than

The young girls show an understanding for

the individual’s premises and possibilities

their parents’ opinions and many share their

for managing by themselves increases. In

preferences. However, they do not share their

addition, the conditions for standing against

parents’ values and attitudes uncritically.

pressure and making independent choices

Young people have their own wishes and pre-

improve. Many upper secondary schools are

ferences. Many of the girls emphasise factors

already actively working to reduce drop-out.

such as “being on the same wavelength,” the

Minority counsellors will contribute to this

same language, common cultural traditions,

work, writes Fjeldvær.

religion and having the same level of education as important in choosing a future boy/

Journalist Noman Mubashir of the Norwegian

girlfriend or spouse. “Samira,” with a Pakis-

Broadcasting Corporation thinks we far too

tani background, says for example, that she

seldom focus on the mental pressure that

will never be able to marry a Pakistani who is

many youths experience in relation to mar-

born and bred in Pakistan as the differences

riage. He knows of several engagements that

between them would be too great. For the

have taken place in Norway due to strong

youths who were interviewed, the questions

pressure and thinks that many Pakistani

on marriage were about passing on values

parents have a tremendous ability to play

and attachment, of loyalty to parents, of

on emotions. He asks what possibilities a

independence and creating one’s own iden-

teenager actually has to resist such pres-

tity. According to Five Aarset a simplified

sure. Mubashir thinks that the fundamental

freedom/forced perspective serves to make

problem is that many do not dare to involve

this complexity invisible. She thinks that the

themselves in other families’ private lives. His

Norwegian debate on immigrant families is

message is therefore that we cannot overlook

characterised by this dichotomy and contri-

or accept that further innocent lives are sacri-

butes to rendering the space the girls have to

ficed in the name of tradition.

act in and wish to have, invisible.
Student and member of Norway’s Contact
One of the measures to prevent forced mar-

Committee for Immigrants and the Authori-

riage is establishing a system of minority

ties (KIM) Arezo Banafsheh, focuses in her

counsellors at selected upper secondary

article on how difficult it is to know who is

schools. The head of the Section for Forced

in danger of being forced into marriage and

Marriage Prevention (Forebyggingsenheten)

to identify behaviour that may suggest that

at IMDi, Skjoldvor Fjeldvær, emphasises in

force occurs. She has experienced being

her article that minority counsellors will sup-

asked whether she was at risk of being forced

plement and strengthen the schools pre-exis-

to marry and experienced this extremely

ting counselling services. Minority counsellors

negatively. Without having the entire answer,

will amongst other assignments, provide

she asks whether it is better to ask pupils if

individual counselling and follow up pupils

one suspects force, than letting it be for fear

experiencing problems in everyday school life.

of stigmatising. Another important point for

They will contribute to identifying people who

Banafsheh is that more research is required

are, or may be at risk of being, forced into

on forced marriage and that there is a need

marriage and develop the school’s procedures

for more expertise on forced marriage among

and expertise in the area.

professionals.

The drop-out rate from upper secondary
school is particularly high among pupils with

Marriage in a Globalised Society

a non-Western background. Contributing

Research Fellow at the Institute for Crimi-

to more of the pupils completing their edu-

nology and Sociology of Law (IKRS) at the

cation is an important part of the strategy

University of Oslo, Lavleen Kaur writes about

against forced marriage. With education

the impact that globalisation and increased
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migration have had for arranged marriages.

norms and roles in minority communities

She is concerned with how the culture and

which give boys more freedom than girls

the traditions that the individual holds are

within marriage. She asks whether boys

affected in meeting the new residence and

having greater space to play and to continue

with what increased globalisation may do

a “double life” after marriage prevent them

to relations in the multicultural family. Kaur

from opposing their parent’s force. The girls

advises against equating arranged marriage

on the other hand have more freedom to lose

and forced marriage and thinks that it is

in being married under force thus making it

particularly important that support services

more important to put their foot down prior to

show understanding for this in meeting with

entering into marriage.

families and in working with establishing
a dialogue.

In her article ”Transnational Love in the Time
of Globalisation,” Gunnlaug Daugstad writes

Kaur’s focus in the article, which is build on
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that statistics can show the extent of mar-

her own research, is on “second-generation”

riages across countries but not the degree of

men that are forced or pressurised into mar-

love or force in the marriages. From 1996 to

riage to a woman from the country of origin.

2006, 42 000 people came to Norway to live

Her target group is people who are born and

together. 18 000 of these came to spouses

bred in Norway and have accepted marriage

in Norway who themselves were immigrants

under strong pressure from their parents. The

or descendants. Among non-Western immi-

women they have married, however, have

grants, 36 percent of the women and 62

entered into marriage with dreams of hap-

percent of the men married transnationally.

piness and success with the “prince across

The statistics show how globalisation and

the seven seas.” As they arrive in Norway

increased migration have lead to more people

they realise that their husband entered into

coming to Norway to live together with their

marriage under strong pressure and that he

spouses. This applies to people with and

wishes to live his life as much according to his

without an immigrant background.

own wishes as possible. The reality in Norway
becomes something different than what the

Statistics from Statistics Norway show that

women had dreamed of. The men exercise

immigrants from Pakistan have strong tra-

their power over them which can encompass

ditions of marrying someone with the same

anything from ignoring them to extreme

background as themselves. Among women

violence. Kaur’s perspective on these cases is

with a Pakistani background only two per-

that since the man did not put his foot down

cent married a person without an immigrant

(in terms of his parents) and his parents

background in the period 1996-2006. Among

managed to persuade him into doing some

men with a Pakistani background the share

thing he in fact did not wish, “the innocent

was four percent. More than seven of ten

part” – the newly arrived woman – suffers.

with a Pakistani background married a person

In addition, Kaur highlights motives for these

residing abroad.

marriages as seen from the perspective of the
man and the standpoint of the parents and

The embassy in Islamabad is one of the

asks whether it is right to point to these as

embassies where integration counsellors will

the guilty parties?

be placed in 2008. Embassy secretary Audun
Rogne writes that most marriages that are

Kaur has observed that boys and girls who

entered into by Pakistani immigrants take

oppose force often do so in different man-

place in Pakistan. Among these the embassy

ners. According to the researcher, girls often

identifies some marriages as being entered

protest prior to marriage while boys’ resis-

into by force. According to Rogne, the typical

tance is first expressed after entering into

scenario in a forced marriage case is one in

marriage. Kaur sees this in light of ruling

which a son or daughter joins their parents on

a holiday in Pakistan or visits a “sick” relative.
Once there, he or she will then be forced to
marry, often a relative. In working against
forced marriage, the embassy believes that
it is highly important that young people are
made aware that the intention of the holiday
is marriage. To achieve this, the embassy
suggests what they describe as one of the
most important preventive measures against
forced marriage: that Norwegian citizens
who are marrying abroad after that country’s
legislation are obligated to show a certificate
proving that they are unmarried. By demanding that the certificate must be fetched
personally in Norway, it will be impossible for
parents to hide the intention of the holiday
from their child, according to the embassy. A
marriage that is not entered into according to
these procedures should not be declared valid
grounds for an application for family reunification in Norway.
The embassy views the integration counsellor
with a particular responsibility for forced marriage at the embassy, positively. The establishment of such a position will, according
to the embassy’s evaluation, make it better
equipped in following up Norwegian citizens
that are at risk of being forced into marriage.
Furthermore, contact with voluntary organisations and the other countries’ embassies regarding this subject will be strengthened. Through improved contact with the
Norwegian-Pakistani community, the embassy
will also be able to contribute to increasing
awareness on the theme in the community.
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Ekteskap og personforståelse

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi, og jobber
for tiden som forskningsleder ved CULCOM-programmet (Kulturell
kompleksitet i det nye Norge) ved Universitetet i Oslo. Thomas Hylland
Eriksen har arbeidet med identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme og
globalisering, ofte med utgangspunkt i Mauritius, Trinidad eller Norge.

Det er umulig å være uenig i at migrasjonen
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kultur, mens tvangsekteskap er ukultur. Ord-

har medført, og vil fortsette å skape, frik-

spillet er fiffig, men grensen er utydelig. Det

sjoner. Noe annet ville være underlig. Hadde

er en reell fare for at myndighetene vil kunne

det ikke oppstått en eneste konflikt mellom

komme i skade for å trekke grensen et annet

innfødte og innvandrere som skyldtes kultur-

sted enn de som «skal reddes», når de skal

forskjeller, ville årsaken trolig være at det var

jobbe praktisk ut fra en praktisk definisjon av

minimal kontakt mellom dem. For når men-

tvang. Dels risikerer man å «hjelpe» folk som

nesker med ulike erfaringer og ulike hori-

ikke trenger hjelp, dels å neglisjere over-

sonter – forskjellige fortider og forskjellige

grep. Derfor er det nødvendig å skaffe seg så

forestilte fremtider – møtes, blir de tvunget til

inngående kunnskaper som mulig, om «de

å forhandle om situasjonsdefinisjonen.

andre», men også om «seg selv». Det er jo
ikke bare minoriteter, men også majoriteter,

Enkelte kulturforskjeller blir aktivt bejaet av

som er bærere av spesielle kulturelle verdier.

majoriteten og omtalt med formuleringer av
typen «berikende mangfold». De dreier seg

I dagens norske samfunn er visse verdier

vanligvis om mat og musikk, sjeldnere (iallfall

udiskutable og hegemoniske. En av dem er

de siste årene) om klær. Andre forskjeller

likestilling, eller i det minste likeverd, mellom

avstedkommer bekymring, av og til krav

kjønnene. En annen er individets ukrenkelige

om politiske tiltak, i majoritetsbefolkningen.

rett til selv å velge sin livsskjebne (se eventu-

Fremst blant disse forskjellene er kvinnelig

elt Gullestad 1992).

omskjæring og tvangsekteskap, men andre
kulturforskjeller skaper også atskillig forar-

Ingen av disse verdiene er tidløse. For bare

gelse og krav om umiddelbar politisk handling

en generasjon eller to siden ble barn i Norge,

i deler av majoritetsbefolkningen. Det kan for

som andre steder i verden, oppdratt primært

eksempel dreie seg om aspekter ved barne-

til lydighet, ikke til selvstendighet. Kvin-

oppdragelse og familieliv.

ner var underordnet mannen; de tok hans
etternavn når de giftet seg, og mange gav

Det er ikke overraskende at norske myn-

avkall på en egen yrkeskarriere for å vie seg

digheter nå har bestemt seg for å komme

til familiens behov. Alt dette vet vi, men ofte

tvangsekteskap til livs. Dette er en sosial

kan det synes som om vi later som om vi ikke

praksis basert på kulturelle verdier som

vet det.

bryter kategorisk og provoserende med de
rådende norske verdiene i 2008. Men det er

Med dette menes ikke at Norge for førti eller

også verdt å merke seg at ingen innvandrere

seksti år siden var identisk med f.eks. tyr-

går ut offentlig og forsvarer tvang heller. En

kiske eller pakistanske småbyer i dag, men at

journalist med pakistansk bakgrunn skrev

kulturelle verdier forandrer seg, og at det kan

for noen år siden at arrangerte ekteskap er

skje raskt når forholdene ligger til rette for at

de skal gjøre det. Da norsk økonomi gikk inn

og kjøring, som styrker integreringen i nær-

i en ekspansiv fase på 1960-tallet, og tusen-

miljøet, foran aktiviteter som styrker integre-

vis av kvinner kom inn i arbeidslivet, var det

ringen i slektsgruppen og den etniske grup-

materielle grunnlaget lagt for kvinnefrigjørin-

pen. For å si det enkelt, med en urimelig grov

gen. Så sent som på 60-tallet fantes det gan-

generalisering (som likevel har noe sant i

ske mange Nora’er rundt omkring i landet,

seg), er etnisk norske foreldre integrert langs

som gjerne skulle forlate sin Helmer, men

romlige linjer (i nærmiljøet), mens innvandre-

ikke hadde råd til det. I tillegg kom skammen

de foreldre er integrert langs slektskapslinjer.

forbundet med et mislykket ekteskap, og det

Det er gjennom familien og slekten at de er i

var slett ikke uvanlig å gi kvinnen det moral-

stand til å mobilisere ressursene som gjør det

ske ansvaret for skilsmisse. Slik var situasjo-

mulig for dem å overleve; trygghet, omtanke,

nen i store deler av Norge i manns minne,

tilhørighet, støtte, rettigheter og plikter.

og i enkelte etnisk norske miljøer er det slik
fremdeles.

Eksempelet illustrerer den sosiale logikken

Det er mulig, og det kan være instruktivt, å

skap, og som i spesielle tilfeller kan føre til at

som ligger til grunn for arrangerte ektefinne paralleller mellom dagens situasjon for

enten gutten eller jenta blir utsatt for sterkt

innvandrere fra ikke-europeiske land (inklu-

press, og ender med å gifte seg mot sin vilje.

dert Tyrkia) og situasjonen for mange etnisk

Tvangsekteskap er ingen nødvendig konse-

norske for en generasjon eller to siden. Slike

kvens av arrangerte ekteskap, men en mulig

paralleller gjør det lettere å komme på talefot

utgang.

og respektere hverandre. Ikke desto mindre
skal vi ikke underslå at forskjellene stikker
dypt, også historisk. Andelen av kvinner som

Individ og fellesskap

forblir ugifte hele livet, har i generasjoner

Grovt sett kan vi snakke om to hovedtyper av

vært langt høyere i Norge enn f.eks. i Pakis-

personforståelser, som kommer i konflikt med

tan (Allerton 2007). Selv om familien har

hverandre når to idealer for ekteskapsinngå-

vært, og stadig er, viktig i etniske nordmenns

else møtes. Skillelinjene følger ikke etniske

sosiale organisasjon, er det lenge siden

grenser: I de fleste minoritetsmiljøer brytes

familie og slekt var det sentrale organise-

de mot hverandre, og det finnes også etniske

rende prinsipp. Her i Vest-Europa har andre

nordmenn som har mye til overs for en min-

typer nettverk og moralske forpliktelser vært

dre individualistisk, mer pliktbasert person-

viktigere. Denne forskjellen blir vi blant annet

forståelse enn den som er dominerende i

minnet om i og med problemer som oppstår i

Norge. Likevel er det et faktum at arrangerte

organiseringen av barneidrett.

ekteskap, og personforståelsen som ligger
til grunn for dem, er vanligere blant enkelte

Barneidrett i Norge er nesten totalt forel-

minoriteter enn blant etnisk norske. Derfor

dredrevet. Foreldre fungerer som trenere

fremstår også tvangsekteskap som en reell

og oppmenn, de kjører barna til trening og

mulighet i større grad i de samme minoritets-

kamp (ofte med sinnrike turnusordninger),

gruppene enn blant etnisk norske.

og de deltar i dugnadsarbeid for å finansiere
utstyr og aktiviteter. I enkelte etnisk blandede

Historieløse nordmenn tror kanskje at det frie

miljøer oppstår det jevnlig friksjoner og dårlig

individ, som selv velger sin livsskjebne, er

stemning fordi visse foreldre – innvandrere

naturlig. Selvfølgelig er det ikke det; individet

– ikke stiller opp for klubben. Årsakene er

og individualismen som den høyeste verdi,

ikke så godt kjent, men man kan gjette på

som i senere tid er blitt forankret i den uni-

at dette henger sammen med at innvandrer-

verselle menneskerettighetserklæringen, er

foreldrene har andre typer moralske forplik-

utviklet i Europa, spesielt fra renessansen og

telser, til slektninger og andre fra sin egen

utover. Like viktig er det at europeiske sam-

etniske gruppe, og ikke prioriterer dugnader

funn i samme periode utviklet samfunnsorga-
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nisasjoner der familie og slektskap ble gradvis

seg at individualitet og personlige valg var

mindre viktig. (Helt uviktig er de fremdeles

lite utviklet; som kontrast satte man opp de

ikke; barn av rike foreldre får uforholdsmes-

moderne statssamfunnene, hvor fellesskapet

sige karrierefordeler, bare for å ha nevnt ett

var særdeles omfangsrikt og differensiert, og

eksempel.)

gav stort spillerom for individuelle valg. Også
grunnleggerne av moderne sosiologi, som

Forestillingen om personen – den personlige

Marx, Durkheim og Weber, var opptatt av slike

identitet – er altså sosialt skapt. Flere antro-

spørsmål. Senere forskning har vist at det

pologer har argumentert overbevisende for

ikke nødvendigvis er riktig at fellesskapet har

at mange ikke-vestlige folkeslag oppfatter

større makt over enkeltpersonen i smådimen-

enkeltpersonen helt og holdent som et pro-

sjonerte enn i stordimensjonerte samfunn,

dukt av sine sosiale relasjoner, og at tanken

men forholdet mellom små og store fellesskap

om det fritt handlende individ er en typisk

er fremdeles et sentralt tema for denne fors-

moderne, vestlig forestilling. Blant annet

kningen. (Se eventuelt Carrithers 1985 for en

har den franske antropologen Louis Dumont

serie moderne bidrag til denne debatten.)

(1980 [1966]), i en berømt analyse av det
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indiske kastevesenet, argumentert for at

Uansett hvilket samfunn man lever i, er for-

indere er holister der europeere er individua-

holdet mellom person og kollektiv konstitu-

lister; de ser seg selv i lys av, og som produk-

erende for det menneskelige liv. Tilværelsen

ter av, samfunnshelheten, mens europeere

kan beskrives ganske fyldestgjørende som

ser samfunnshelheten som et biprodukt av

en prosess hvor hver og en av oss deltar i,

individuelle, intensjonelle handlinger. I denne

blir påvirket av og selv påvirker fellesskap

sammenheng har begrepet divid vært fore-

av varierende størrelse; fra den tosomme

slått for å beskrive det indiske mennesket,

dyaden til de store, abstrakte fellesskapene.

som altså er noe annet enn et individ (Marri-

Noen av disse fellesskapene er flyktige og

ott 1955). In-divid betyr bokstavelig «udelelig

kortvarige, mens andre varer hele livet. Noen

og integrert», mens det prototypiske indiske

av dem er mer eller mindre selvvalgte, mens

mennesket defineres – ifølge flere forskere

andre i større eller mindre grad er påtvung-

– som et sett av sosiale relasjoner til andre.

ne. Vi kan ikke uten videre sette en skarp

Det kan med andre ord deles opp – dividet

grense mellom det valgte og det påtvungne;

er dividerbart der in-dividet er udelelig. Også

det valgte velges nødvendigvis innenfor en

antropologer som arbeider i andre regioner,

sosial og kulturell kontekst som ikke selv

som Melanesia-forskeren Marilyn Strathern

er valgt, men gjennom våre handlinger er

(1992), har anvendt divid-begrepet på denne

vi ikke bare med på å vedlikeholde denne

måten, for å vise til kvalitative forskjeller

konteksten: Vi bidrar også til å forandre den.

mellom ulike kulturelle personkonstruksjoner.

Men reproduksjon er vanligere enn forandring. Også etnisk norske gifter seg stort sett

Slike dikotomier, som gjerne omtales som

med personer fra sitt eget sosiale miljø, i de

kontraster mellom et sosiosentrisk og et

fleste tilfeller innen en radius av én times

egosentrisk personbegrep, er omstridte, og

reise fra der de bor.

mange antropologer har det syn at mennesker overalt opererer innenfor en mer eller

Blant innvandrere med bakgrunn f.eks. fra

mindre identisk handlingslogikk. Likevel er det

det indiske subkontinent står familie og slekt

også allmenn enighet om at forholdet mellom

fremdeles i sentrum for den sosiale organisa-

person og kollektiv varierer krysskulturelt. Et

sjon. Der kan man få rentefrie lån, hjelp til å

hovedanliggende i viktoriansk samfunnsviten-

finne arbeid, moralsk og praktisk støtte hvis

skap bestod i å utforske overgangen fra enkle,

et familiemedlem har havnet på galeien, og

smådimensjonerte til komplekse, moderne

ikke minst en trygghet som skyldes vissheten

samfunn. I førstnevnte kategori bestod fel-

om at man stiller opp for hverandre. Praksi-

lesskapet av få mennesker, og man tenkte

sen med søskenbarnekteskap, som er utbredt

i deler av India og Pakistan, har fremfor alt
en praktisk, sosial side. For det første kan
ekteskap innen slekten være økonomisk
gunstige, da de hindrer fragmentering av
familiens eiendommer. For det andre ligger det i alle samfunn en iboende spenning
mellom slekt på den ene side og familie på
den annen side: Slekten er avstamningsgruppen, som enten regnes gjennom farsleddet,
morsleddet eller (selektivt) gjennom begge
ledd; mens familien også inneholder personer
(i patrilineære samfunn er det kona i huset)
som ikke er i slekt med de andre. Forholdet
mellom de inngiftede og slektsgruppen, altså
mellom familieenheten og slektsenheten, er
strukturelt spenningsfylt. Typisk oppstår det
et komplisert forhold mellom svigerdatter og
svigermor, da begge gjør krav på mannen/
sønnen, og han har sterke moralske og praktiske forpliktelser overfor begge.
På dette området er det ikke alltid en enorm
praktisk forskjell mellom sosiosentriske og
egosentriske personforståelser, men det er

siden Napoleonskrigene – fra storfamilie til

en stor prinsipiell forskjell. Ettersom slekt

kjernefamilie, fra kjernefamilie til énforelder-

og familie er konstituerende for personens

familie (iallfall i mange tilfeller), og mot indi-

identitet i samfunn dominert av sosiosen-

videt som den eneste universelt respekterte

triske verdier, blir det gunstig å dempe mot-

sosiale aktør. Man sender ikke lenger kona ut

setningen ved å la de to prinsippene smelte

for å stemme i Norge; hun stemmer på det

sammen: Man gifter seg med fetteren sin,

partiet hun som fritt individ liker best.

enten han vil det eller ei. I patrilineære
storfamilier, altså der kona flytter inn med

Dermed havner mange personer i en situa-

mannens familie, er det en stor fordel for

sjon av kronisk krysspress, og det gjelder

henne å stå på god fot med sin svigermor.

særlig for annen generasjon («etterkom-

Hun ser jo vanligvis mer til svigermoren enn

mere»): Ett sett av praksiser og kulturelle

til mannen.

verdier gjelder i offentlige sammenhenger,

Glemmer man disse praktiske, sosiale dimen-

fremstår som rasjonelle og meningsfylte der.

og situasjoner der etnisitet er uviktig, og
sjonene ved institusjonen arrangerte ekte-

Et annet sett gjelder i den utvidede familie/

skap, risikerer en å kritisere nipset på peis-

slektskonteksten, og gir like stor mening

hyllen uten å se på grunnmuren.

der. Ofte klarer mennesker å holde sfærene
atskilte, men av og til møtes verdisystemene i

Men – og det er en velkjent historie for alle

konkrete situasjoner, og man blir tvunget til å

som leser dette – så flytter altså familien

ta stilling. Her pågår det intense forhandlinger

og/eller slekten litt etter litt fra et samfunn

om personforståelse i de tusen pakistansk-

gjennomsyret av familieverdier til et samfunn

norske og tyrkisk-norske hjem, og det er

hvor selve begrepet «familieverdier» jevnlig

skjedd bemerkelsesverdige kulturelle endrin-

er gjenstand for satire overalt utenfor Kriste-

ger bare i den korte perioden innvandrerne

lig Folkeparti; et samfunn hvor den opera-

har bodd i Norge. Generasjonskonflikter er

sjonelle sosiale enheten har skrumpet jevnt

vanlige, men som en rekke forskere har vist,
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ender de ofte i kompromiss (se f.eks. Bredal

listiske, ettersom den aksepterer at det er

2006, Gupta 2006).

sosiale relasjoner og ikke en uransakelig indre
drivkraft som gjør oss til dem vi er. Moder-

Rettighetstenkningens hegemoni

nisering, i ordets sosiologiske betydning,
innebærer individualisering, altså individets

En god norsk mann er, ifølge de rådende

løsrivelse fra tette, forpliktende fellesskap.

verdier, likestilt og behandler sin kone som en

Denne prosessen innbefatter retten til selv å

likeverdig. De to er sammen om beslutninger

velge sin livsskjebne, noe som også kan opp-

som angår økonomi, barn, bosted og deres

leves som tap av trygghet. Balansen mellom

respektive karrierer. En god norsk kvinne er

individ og kollektiv, mellom frihet og trygghet,

et selvstendig og fritt individ som tar ansvar

og mellom rettigheter og plikter, er vesent-

for konsekvensene av alle sine valg.

lig for all identitetsdannelse, og det optimale

I andre deler av verden, og blant mange

kulturoversettelse viktig, også når målet er å

innvandrere i Norge, råder andre idealer. Der

sikre sine medmenneskers rettigheter.

punktet er ikke det samme overalt. Derfor er

vektlegges komplementaritet mellom kjønnene snarere enn likhet. En god kvinne er
først og fremst mor og hustru – hun kan nok
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Tvangsgifte blant muslimer:
noen antropologiske perspektiver

Unni Wikan er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.
Hennes forskningsfelt spenner vidt og omfatter kulturteori, religion,
fattigdom og utvikling, kjønn, helse, emosjon, kommunikasjon,
innvandring og integrering, velferd, menneskerettigheter og ære. Wikan
er spesialist på islam og Midtøsten. For tiden forsker hun på et prosjekt
som gjelder ære og æresbasert vold i et transnasjonalt perspektiv.

«Du og du og du og du er mitt vitne på at nå

kabularet også innad i familien, vet jeg ikke.

må jeg drepe min datter for å gjenopprette

Jeg er ingen ekspert på kurdere, eller irakiske

familiens ære. Familiens ære er ødelagt!»

kurdere, som var Bakhans families bakgrunn.

Slik falt ordene da faren, i det som skulle

Uansett må det norske hjelpeapparatet rea-

komme til å bli verdens første tvangsgifte-

gere når en far truer med å drepe sin datter.

sak med fellende dom, ble informert om at

Det nytter ikke å si, som farens venn i retten,

hans datter, Bakhan, hadde søkt hjelp fra

at det er bare en talemåte.

myndighetene. De fire han tok til vitne, var
en barnevernsansatt, en politistudent og to

Og dog er det dette vi har sett gang på gang

politibetjenter som var kommet på hans dør.

i nyere nordisk historie: at unge mennes-

Han inviterte dem inn, ifølge god gjestfrihets-

ker er blitt sviktet av sosialmyndighetene

tradisjon. Men ettersom samtalen utviklet

eller politiet når de har tryglet om hjelp

seg, sprakk det for hans sønn (17 år), som

mot drapstrusler. Blant de mest medieom-

utbasunerte at han ville voldta den barne-

talte saker med dødelig utgang er tilfel-

vernsansatte fordi barnevernet hadde vedtatt

let Sara i Umeå i 1996, Fadime Sahindal i

omsorgsovertakelse for Bakhan. Dette bekla-

Uppsala i 1998 (hun døde i 2002, men ble

get hans far etterpå. Men om drapstruslene

avvist av politiet fire år før), Ghazala Khan i

mot datteren sier en venn av faren i retten:

København i 2005 og Abbas Rezai i Högsby

«Vi kurdere sier hundre ganger om dagen

i Sverige i 2005. Sara og Abbas ble sviktet

´jeg skal drepe deg!´ Det betyr ingenting.»

av sosialtjenesten, Fadime og Ghazala av
politiet. De ble henholdsvis 15, 25, 18 og 20
år gamle før skjebnen innhentet dem – en

Det finnes samfunn der draps‑
truslene henger løst

formulering som ikke er så gal som den kan

Jeg har selv levd i et slikt i Egypt. Kjærlige

(samfunnene er et bedre ord) der tvangsgifte

mødre og fedre kan der komme til å skrike

praktiseres, ser på saken: at mennesker har

«jeg skal drepe deg!» for bagateller når

en skjebne og at den vil innhente dem uan-

nervene har nådd bristepunktet i en hver-

sett. Det nytter lite å sette seg opp mot den.

lyde. For det er nettopp slik mange i miljøene

dag preget av nederlag på nederlag – i dette
tilfellet i en fattigdomskontekst. Kurdere har

En tyrkisk-dansk kvinne, Esma Birdi, fortalte

også en desperat historie med kamp for fri-

på en konferanse i København i 2006 hvordan

het mot overmakt og bitre interne konflikter

hun bøyde seg for skjebnen da hennes mor

koblet med kvinneundertrykkelse, som i så

tvang igjennom et ekteskap for henne med

mange uavhengighetsbevegelser. Hvorvidt

en fetter da hun var 18 år. Hun var oppdratt

«jeg skal drepe deg!» inngår i hverdagsvo-

til å tro på skjebnen, at den var gitt av Gud.

25

I hennes tilfelle gikk det godt, kan man si.

takket være Drammens-politiets gode forar-

Hun kom seg ut av ekteskapet etter hvert,

beid.

men mistet sin mor og sin eldre, høyt utdan-
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nete bror som forstøter henne. Det er under

Norge er, som kjent, det første landet i ver-

hans verdighet, sier han, å ha befatning med

den som har kriminalisert tvangsgifte. Belgia

henne. Hun er i dag lykkelig gift, og bruker

har fulgt opp. Andre europeiske land, som

sin livserfaring til å prøve å hjelpe andre.

Tyskland, Danmark og Storbritannia, har

Det hører med til historien at faren var på

vurdert, eller vurderer, å instituere en lig-

hennes parti i saken, men ble overstyrt av

nende lov. Sverige har, i april 2008, sendt ut

hennes mor, som allierte seg med hans bror.

på høring et lovforslag som vil kriminalisere

Slik brukte moren en autoritetsrelasjon til å

barneekteskap. Aldersgrensen er satt til 16

tvinge sin vilje igjennom: Som den svakere

år, men mange mener den burde vært satt til

part allierer hun seg med den sterkeste part

18 år. Norge har altså skrevet rettshistorie i

og setter derved sin egentlige overmann

verdenssammenheng. Det kan i denne forbin-

(ektemannen) ut av spill.

delsen være verdt å minne om forløpet:

Det er noe å lære av dette for dem som vil

I 1993 avskaffet Norge en lov om tvangsekte-

bekjempe eller forebygge tvangsekteskap:

skap. Den ble ansett å være en anakronisme.

Hierarkier og autoritetsrelasjoner må regnes

Men i 1995 ble den første tvangsgiftesak

med. Tvangsekteskap finner normalt sted i

i nyere norsk historie kjent. «Sima» – en

systemer, der relasjoner er hierarkisk regulert

norsk jente på 18 år – var blitt tvangsgiftet i

med klar fordeling av autoritet og myndighet.

Pakistan, men klarte å rømme og, ved hjelp

Det kan lønne seg å spille med, heller enn

av den norske ambassaden i Islamabad, ta

mot, makten for å sette personer fri.

seg tilbake til Norge. Hege Storhaug omtalte
saken i en tosiders reportasje i Dagbladet,

«Bakhan-saken» – også kalt «Drammens-

med Simas godkjenning. Slik kom tvangsgifte

saken» – var ikke den første tvangsgiftesak

igjen i offentlig søkelys i Norge. Nasim Karim

som kom for retten i Norge, men den før-

bidro sterkt, og skrev boken Izzat – for ærens

ste hvor vi fikk en fellende dom. Forut for

skyld – en fiksjonalisert beretning om sine

denne var en sak oppe i Bergen (også her var

opplevelser

fornærmede og de tiltalte, en far og en bror,

den første, meg bekjent, som fikk et tvangs-

kurdere fra Irak), men problemer knyttet

ekteskap annullert ved dom i nyere norsk tid;

til bevisførselen førte til en frifinnelsesdom.

det skjedde i 1995. Ifølge denne tids lov ble

Fornærmede, som hadde fått ny identitet,

«overgriperen» definert som ektemannen,

ville naturlig nok ikke vitne foran de tiltalte i

ikke den eller de av jentas slekt som hadde

retten. Det ble akseptert av tingretten, men

tvunget ekteskapet igjennom. Nasim Karim

ikke av de to øvre instanser, og de to tiltalte

selv har reflektert over dette forhold: at en

ble frifunnet av Høyesterett.

stakkars landsbygutt, analfabet, som i tilfellet

(Cappelen 1996). Hun ble

Simas mann, som heller ikke hadde noe valg,
Drammens-politiet tok lærdom av Bergens-

ble definert som den «voldelige» part.

saken (hvor jeg for øvrig var sakkyndig vitne
over telefon i tingretten) og sikret seg at det

Således er det et stort fremskritt når loven i

skulle være mulig å få Bakhans far og bror

dag har gjort tvangsgifte til del av straffelo-

dømt uten henne som vitne i retten. Dette ble

ven med en strafferamme på seks år for den

gjort ved at man tok rettsforhør av Bakhan

eller de som blir dømt skyldige eller medskyl-

med tiltaltes forsvarere og dommerne til

dige.

stede. Dette skulle så kunne fremlegges i
retten som bevis uten at fornærmede var til

For øvrig husker jeg godt TV-debatter i slut-

stede. Således ga Bergens-saken en viktig

ten av 90-årene hvor enkelte kjente innvan-

lærdom som kom Drammens-saken til nytte,

drerpolitikere benektet noensinne å ha hørt

om tvangsekteskap i Pakistan. Det er ikke

sa hun kontant. Bakhan var primært opptatt

lenger siden problemet ble kategorisk benek-

av at de som var viktigst for henne, hennes –

tet på høyt hold.

far og bror som sto tiltalt, og mor og søsken
på tilhørerplass – skulle forstå hva hun sa:

Bakhan Honers far og bror ble dømt til feng-

at hennes far og bror var uskyldig dømt; at

sel i henholdsvis 2 år og 6 måneder og 1 år

hun aldri hadde vært tvangsgiftet, men bare

og 8 måneder. Saken gikk til Høyesterett,

forlovet, og det helt frivillig. Hun hadde valgt

som økte straffen fra lagmannsretten, som

gutten selv.

igjen hadde økt straffen fra tingretten, som
hadde satt den til henholdsvis 10 måneder for

Slik fikk Bakhan fortalt at hennes egen første

faren og 8 måneder for broren. Høyesteretts

prioritet var at hennes familie skulle ha det

påslag i forhold til lagmannsretten ble en

bra, og at hun ikke ønsket å bære skyld for at

tredjedel for faren og en fjerdedel for broren.

hennes far og bror var blitt kastet i fengsel.
Som hun sa, det var barnevernet, ikke hun,

Jeg var sakkyndig, på begjæring av aktora-

som hadde anmeldt dem. Det norske syste-

tet, i tingretten og lagmannsretten og fulgte

met sto bak overgrepet. Hun sto last og brast

dermed saken på kloss hold. Hvilken lærdom

med sin familie.

ga den?
Det den andre rettssaken lærte meg, var at
For det første at det vil være svært vanskelig

den norske loven om tvangsgifte er lite tilpas-

å føre saker for retten grunnet vitneproble-

set situasjonen i mange av de landene som

met. Få ungdommer vil ønske å vitne offentlig

våre nye landsmenn og -kvinner kommer fra,

mot en forelder eller nær slektning. Bakhan

inkludert store deler av den muslimske ver-

Honer gjorde det i tingretten, på tross av at

den. Loven forutsetter at ekteskap er offisielt

hun egentlig ikke hadde behøvd. Det var, som

registrert. Men det er helt normalt mange

tidligere nevnt, blitt foretatt et rettslig avhør

steder å ikke registrere ekteskap.

med henne i forkant, og dette avhøret kunne

Det er gode grunner til det:

fremlegges i retten for slik å ivareta hensynet
både til vitneførsel og til vitnebeskyttelse.1

1) Ifølge islam er ekteskap ikke et statlig

Bakhan sto likevel frem i tingretten og vitnet

anliggende, men en pakt mellom to parter

om sine opplevelser. Det var modig gjort.

som inngås i nærvær av en religiøs leder
(mullah, sheikh eller imam) og (minst to)

I lagmannsretten slo hun retrett, og trakk

vitner. Mange mener at staten ikke har noe

sitt vitnesbyrd tilbake. Hun hevdet å ha vært

med ekteskap å gjøre og at det er imot islam

under påtrykk, om ikke direkte manipulert, av

å bringe staten inn. Jeg har selv hørt velut-

politiet i tingretten. Hun insisterte også på å

dannete liberale mennesker si nettopp det:

snakke kurdisk i lagmannsretten, skjønt hun

at Gud er alle tings vitne, og at ekteskapet

behersker norsk flytende. Det avstedkom,

derfor er en religiøs, ikke en statlig kontrakt

naturlig nok, visse oversettelsesproblemer,

eller pakt. Dette harmonerer dårlig med den

noe som fikk dommeren til å henstille til

norske tvangsgifteloven som krever offisiell

henne å bruke norsk. «Vi går glipp av dine

registrering av et ekteskap for at et ekteskap

valører,» sa han, ettersom tolken strevde

skal være gyldig, og dermed kunne rammes

med å finne den rette betydning for ord og

av tvangsgifteloven.

uttrykk. Men Bakhan sto på sitt. «Jeg er ikke
norsk, jeg er kurder, jeg snakker kurdisk,»

2) En annen grunn til ikke å registrere et ekteskap er at registrering styrker kvinners rettig-

1 Det var jo dette som gikk galt i saken i Bergen, at
fornærmede ikke kunne eller ville vitne i retten, og at
kravet til bevisførselen dermed ikke ble ivaretatt. Kloke
av lærdom sørget Drammens-politiet for at et rettslig
avhør med fornærmede ble foretatt og kunne fremlegges i fall ikke hun heller ville vitne.

heter blant muslimer. I tilfelle skilsmisse gir et
slikt ekteskap kvinnen et rettsmessig materielt krav mot mannen. Blant muslimer betaler
mannen mahr, en brudegave. Den består av
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to deler, én del som betales ved kontraktsinn-

Smykkene, videoen og Bakhans eget vitnes-

gåelsen, og en utestående del som gjelder i

byrd sannsynliggjorde utover enhver rimelig

tilfelle mannen tar ut skilsmisse. Da skal han

tvil at hun var blitt gift, tvangsgift, og hennes

betale henne den utestående delen av mahr,

far og bror ble dømt for det i tingretten.

som skal spesifiseres ved ekteskapsinngåelsen. Denne bør han betale uansett, enten

Høyesterett la vekt på at ekteskapet ikke var

ekteskapet er offisielt registrert eller ikke. I

offisielt registrert i Irak, og dømte derfor far

praksis ser vi at jentas far eller annen mann-

og bror for forsøk på tvangsgifte. Dermed stil-

lig verge ofte velger, som en tillitserklæring til

ler man spørsmålet åpent om Bakhan i reali-

brudgommen, å ikke kreve dette oppfylt. Ved

teten var blitt gift eller ei. Samtidig skjerpet

statlig registrering av ekteskapet må skils-

Høyesterett straffen for de to skyldige med

missegarantien spesifiseres, og kravet innfris

henholdsvis ti og åtte måneder. De dømte

i tilfelle skilsmisse. Med andre ord: Kvinnen

skal utvises fra landet ved endt soning.

står sterkere rettighetsmessig ved skilsmisse
hvis ekteskapet har vært registrert.

Bakhan er blitt gjenforent med sine foreldre,
har flyttet tilbake til sin mor og sine små-
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3) For det tredje innebærer registrering at

søsken, og skal gifte seg med en mann etter

også størrelsen på mahr – den egentlige

eget valg, en kurder bosatt i et annet euro-

brudeprisen eller brudegaven – må oppgis

peisk land. Det gjorde inntrykk i retten å høre

offisielt. Dette er ikke ønskelig for mange som

henne legge ut om den frihet hun anså seg å

betaler mer (til dels betydelig mer) enn det

kunne få ved å gifte seg, 15 år ung: Hun og

som er offisielt tillatt i mange land. Flere land

mannen kunne gå på kafé, på kino og ha det

har innført øvre restriksjoner på mahr etter-

koselig. Som ung kurdisk jente i Drammen

som det har gått inflasjon i den. Ved konflikt

var alternativet for henne sterkt begrenset:

mellom de to familiene vil svigerfamilien

å stelle hus og småsøsken, sitte hjemme om

kunne presse mannens familie i fall han har

kveldene, og ha begrenset bevegelsesfrihet.

oppgitt til myndighetene et mahr-beløp som

Ikke rart at mange unge jenter i en slik situa-

ikke stemmer med det faktiske. Dette er en

sjon ser ekteskapet som en befrielse, selv et

ytterligere grunn til ikke å registrere ekteska-

tvangsekteskap.

pet for mange.
Bakhan innrømmer i retten at det var slik for
4) For det fjerde innebærer registrering at

henne: Hun valgte et tvangsekteskap, hvilket

hustruer blir offisielle. Både hensynet til å

lyder som en selvmotsigelse. Men logikken er

kunne ha koner på si (bak ryggen på den før-

klar. Hun fikk ikke valget å ikke bli gift. Hun

ste konen) og hensynet til loven i enkelte land

skulle giftes, og da var det jo bra at hun fikk

som forbyr flerkoneri, kan gjøre ikke-registre-

flere kandidater å velge blant. 15-åringen

ring av ekteskapet ønskelig for mannen.

ble presentert for foto av fem kandidater.
Hun valgte selv den ene og tenkte som så:

Bakhans ekteskap, om så det var, var ikke

Fikk hun ham til Norge, ville hun jo få fri-

registrert hos myndighetene i Kurdistan i Irak.

het i en viss grad. Frihet fra sine foreldre

Dette ble et stridsspørsmål i retten: Var det

og sin store(halv)bror, som for øvrig hadde

da, eller var det ikke, et ekteskap? Bakhan

truet både henne og en kjæreste hun hadde i

hevdet i første instans, tingretten, at hun var

Drammen, en kurdisk venn av broren, på livet

blitt tvangsgiftet og ikke kun forlovet. Jeg

da han oppdaget forholdet. Et tvangsgiftermål

hevdet på basis av de fremlagte bevis i saken

trenger slett ikke å oppleves som tvang. Man

at det var sannsynlig utover en rimelig tvil.

kan være betvunget likevel i kraft av de uhyre

Blant annet ble det vist en video fra festlighe-

innskrenkete mulighetene som ligger i alter-

tene som, ifølge min vurdering, klart viste et

nativet: å underkaste seg fars og brors (og

bryllup og ikke en forlovelse. Og Bakhans bru-

eventuelt fetteres, onklers) kontroll; å ikke

degave forelå i form av kostbare gullsmykker.

engang få alminnelig bevegelsesfrihet.

For Bakhan meldte problemene seg for fullt

et barn, barn lyver. Men norske myndighe-

da hun, tilbake i Norge, fikk vite at hun ikke

ter har ødelagt for henne og familien ved

kunne få mannen på familiegjenforening før

at snakket nå går høylydt i kurdermiljøet i

hun var 23 år. Det betydde at hun ville måtte

Drammen. Og utenfor, i det norske. Hun kan

flytte tilbake til Irak og bo med mannen der

ikke vise seg på skolen uten at folk snur seg

så lenge, for i kurdisk kultur, som hun sier,

etter henne og tisker «der går hun som var

må kona bo med mannen. Det var traurige

tvangsgiftet». Hun har fått et stempel og

utsikter. Bakhan ringte sin bestemor i Irak og

sier at de norske er verst.

fortalte at hun ville skilles. Far og bror fikk
vite det og banket henne opp, etter hva hun

Bakhans fortelling om hvordan barnevernet

forteller. De truet også med å drepe henne.

taklet livet hennes etter at de overtok omsor-

Hun rømte til Krisesenteret og ble overført til

gen for henne, gjør det enda klarere hvorfor

barnevernet førvåres 2005. Da barnevernet

hun ville vende tilbake til sin familie mot en

troppet opp med politibeskyttelse hos faren

del odds: Fra et fosterhjem i Vestfold ble hun

for å informere om overtakelsesvedtaket, falt

sendt til en ungdomsinstitusjon i Sør-Sverige

altså ordene: «Du og du og du og du er mitt

hvor det var mange rusmisbrukere, og så

vitne på at nå må jeg drepe min datter for å

videre til et fosterhjem i Stockholm. Grunnen

gjenopprette familiens ære!» Resten av his-

til at hun ble sendt ut av Norge, var at foster-

torien har vi hørt i korte trekk. Norge fikk sin

familien hennes var blitt oppsporet og utsatt

første tvangsgiftedom.

for drapstrusler. Men hjelpeapparatet sviktet
i å finne gode levekår for henne utenlands.

I lagmannsretten vil dommeren vite hvor-

Bakhan lengtet hjem, og flyktet tilbake. Det

dan Bakhans far ser på det at hun løy i

ble et vendepunkt i den historie hun kom til

tingretten, om vi skal tro hennes forklaring

å fortelle: Hun hevdet fra da av at hun aldri

i lagmannsretten. Påvirket det familiens

hadde vært tvangsgiftet; hun var forelsket

ære? Nei, absolutt ikke. Hun er jo et barn,

i sin forlovede i Irak og ville i grunnen bare

svarer han. At et barn lyver, er naturlig, det

flytte til ham.

har ingenting med ære å gjøre. Bakhan sier
det samme når hun blir spurt. Hun var jo
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Hvor står så islam i synet på tvangsgifte?

Skikken med tvangsgifte (eller arrangert
ekteskap med ulik grad av tvang) er også

Gjorde det noen forskjell at Bakhans familie

på vei ut i sultanatet Oman i Den arabiske

var muslimer (men ikke religiøse, ifølge far

gulf hvor jeg har fulgt utviklingen nøye fra

og bror i retten)? Svaret er nei, trolig ingen

1974. I dag velger de fleste unge mennesker

forskjell. Bakhan kunne like gjerne vært

ektefelle selv. Utdannelsesinstitusjoner hvor

hindu eller sikh eller kristen eller noe annet.

60 prosent av studentene er jenter, er i stor

Tvangsgifte er ikke spesielt muslimsk. Det

grad møteplasser. Kjærlighetsekteskap er

praktiseres i mange grupperinger. Og det

normen.

praktiseres ikke blant store deler av verdens muslimske befolkning på 1,3 milliarder

Jeg møtes med forbauselse når jeg forteller,

mennesker. I Indonesia, som har den største

på reiser i den muslimske verden, om vårt

muslimske populasjonen i verden med ca.

hjemlige, og europeiske problem med tvangs-

200 millioner, er tvangsgifte uvanlig. Der er

gifte. Hvordan kan dette ha seg i et moderne

mønsteret merangkat (elopement): De unge

liberalt samfunn, undrer man? Har ikke alle

velger kjæreste selv og flykter hjemmefra,

unge europeere frihet?

dernest presenterer de sine familier med fait
accompli. Det har betydelige fordeler: Bryl-

Min forståelse er at integreringspolitikken har

lupsutgiftene kan ellers sette familier i stor

spilt fallitt. Heller enn å virke til en utvikling

gjeld.

tilsvarende den man ser på grasrotplan i,

I Egypt, som jeg også kjenner godt, har

ske samfunn – at kjærlighetsekteskap avløser

utviklingen gått fra tvangsekteskap og arran-

arrangerte og betvungne ekteskap, synes vi

gerte ekteskap med varierende grad av tvang

å gå i motsatt retning. Det er et stort tanke-

til kjærlighetsekteskap (gawaz hubb) siden

kors og, i min vurdering, noe myndigheter

1970-årene. Det er i dag uvanlig i urbane

ikke tar tilstrekkelig innover seg på grunn av

strøk i Egypt å finne unge par som ikke har

forenklete og forfeilete stereotypier om «de

valgt hverandre selv. Faktisk er den store

andre.» Spesielt muslimer er utsatt. Spesielt

bekymringen nå til dags – som ikke bare

muslimer tilskrives skikker og oppfatninger

media og myndigheter adresserer, men også

som indikerer at de er vel vante med, om ikke

religiøse ledere – at en del unge par gifter

tvang, så i det minste arrangerte ekteskap,

seg i hemmelighet og med Gud (og eventu-

og at det er sånn mange vil ha det.

trolig, de fleste utenomeuropeiske muslim30

elt et par bipersoner) som vitne. Ofte gjøres
det bare overfor Gud. Det kalles gawaz urfi
og er en religiøs pakt, slik paret ser det. I en
religion og kultur som ikke aksepterer sam-

Arrangerte ekteskap (med varierende grad av tvang) tjener mange
formål

boerskap, får de to unge dermed, slik de ser

Ja, mange vil ha det sånn. Arrangerte

det, legitimitet til å være kjærester og ha et

ekteskap (med varierende grad av tvang)

seksuelt forhold. De er jo gift. Men seksu-

tjener mange formål. I vår tid gir ekteskap

elle forhold kan avle barn, og uten offisiell

inngangsbillett til Europa ved familiegjen-

registrering er barnet farløs, hvis mannen

forening. Det er sentralt. Slekter er under

skulle benekte farskapet. Å være farløs i et

sterkt press om å bruke ekteskap (og de

muslimsk, farsrettslig samfunn er en meget

unge) i innvandringsøyemed. Men det skal

alvorlig ting.

også sies at feilslått integrering medfører
at mange unge jenter ser seg best tjent

«Ekteskap overfor Gud» gagner ikke kvinner.

med en importert ektefelle fra foreldrenes

Og dog velger mange det i tillit til at et slikt

hjemland. Mange synes at gutter med inn-

ekteskap er et første skritt mot et legalisert

vandrerbakgrunn som er vokst opp i Norge,

forhold: Får man bare penger og leilighet,

mangler styring og oppdragelse, hvilket ikke

skal man gifte seg offisielt.

er urimelig å tenke. De vet fra egne liv at

foreldrene fører sterk kontroll med jenter,

Muslimske ledere har en jobb å gjøre internt

gutter har frie tøyler. Gutter på sin side

i sine menigheter: å tale det muslimske fel-

frykter jentenes frigjorthet, og velger gjerne

lesskapets – ummas – verdi; å understreke

tradisjonelle, rene jenter uten moderne lys-

alle muslimers likeverd overfor Gud. I praksis,

ter og laster.

i ekteskap. Det kunne gagne de unges sak
og bidra til å bygge bånd på tvers av etniske

Slik også mange etnisk norske menn gjør når

skiller.

de henter koner i utlandet.
Vi vet for øvrig at det er en sammenheng
Men faktum er at ekteskapspraksisene bidrar

mellom æresdrap og tvangsekteskap. Æres-

til veksten av parallellsamfunn. Vi får etniske

drap i vår tid begås unntaksvis fordi gifte

enklaver, på godt og vondt.

kvinner mistenkes for utroskap; ofrene av
i dag er primært unge ugifte jenter som vil

Det er ikke islam, men klan- og kastestruktur

velge sitt eget liv og motsetter seg tvangs-

som befordrer denne utviklingen. Bevaring

ekteskap. Kontroll med ungdoms ekteskap

og forsterking av stamme-, klan- og kastei-

intensiveres i mange grupperinger i vår tid,

dentitet ligger til grunn. Muslimer gifter seg

og foreldre er under sterkt press, i mange

ikke med muslimer, men med personer av

tilfelle, om å sette sine og barnas ønsker til

rett subklan eller subkastetilhørighet. Her er

side for slektens ve og vel. Ekteskap er blitt

det ikke snakk om det muslimske fellesskap,

en migrasjonsstrategi og bidrar dermed til

umma, men om ekstern-muslimske identi-

tvangsekteskap.

teter, identiteter som ikke har med islam å
gjøre, men med slekt, stamme, materielle og
politiske interesser.

31

Kampen mot tvangsekteskap

Afshan Rafiq er leder for Høyres Forum for mangfold og inkludering.
Afshan Rafiq var den første muslim som ble valgt inn på Stortinget,
hvor hun representerte Høyre i perioden 2001–2005. Afshan Rafiq har
selv måttet ta opp kampen mot tradisjon og politiske motstandere for
å få gifte seg med mannen hun var glad i. I boken ”Utfordringer og
muligheter”, som gis ut denne høsten, gir Afshan Rafiq innsyn i noen
viktige utfordringer ved det flerkulturelle Norge.

Manglende dialog og forståelse mellom forel-

kultur og tradisjoner, og de forventer av sine

dre og barn med minoritetsbakgrunn og det

barn at de følger disse. Når forventningene

norske samfunnet skaper alvorlige konflikter.

ikke blir oppfylt, oppstår det kulturkonflikter.

Mange av disse konfliktene har synliggjort

Situasjonen blir enda vanskeligere når viktige

behovet for en åpen, inkluderende og demo-

livsbeslutninger som for eksempel inngåelse

kratisk debatt om de problemene som enkelte

av ekteskap skal tas. De unge opplever at de

foreldre og ungdom sliter med i det norske

ikke blir tatt med på råd som tross alt gjel-

samfunnet.

der deres fremtidige liv. En av de viktigste
grunnene til det er at i mange minoritetskul-
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Kulturkollisjon

turer dominerer en kollektiv tenkning – en
vi-kultur.

Ut fra min egen livserfaring vet jeg at møtet
mellom to kulturer for mange kan arte seg

I slike kulturer er alder et tegn på visdom.

som den reneste kollisjon, hvor en befinner

Man går til de eldre for å få råd og veiledning.

seg midt i det hele. Avstanden mellom den

De har størst livserfaring, myndighet og auto-

kulturen vi er en del av hjemme og den vi

ritet. Når ekteskap skal inngås, er det først

lever i på skolen, arbeidsplassen og ellers i

og fremst de eldre i familien og foreldre som

fritiden, kan til tider virke nærmest uoverkom-

er involvert. I et «arrangert ekteskap» er det

melig. Vi unge som har en annen bakgrunn

de voksne i familien som finner en passende

enn den norske, opplever å bli trukket og

ektemake til den unge i familien. Det forut-

presset i flere retninger. Ved valg av livsstil

setter at de to som skal inngå ekteskapet,

og søken etter egen identitet står vi under

gjør det av egen vilje og uten noen type press

et konstant krysspress. En balansegang er i

fra noen som helst. Dersom en av dem eller

mange tilfeller svært vanskelig å få til. Som

begge inngår ekteskapet pga. press fra de

etnisk norske foreldre ønsker også foreldre

voksne i familien, som både kan være psykisk

med minoritetsbakgrunn å videreføre sin

og fysisk, er det et «tvangsekteskap».

kultur og sine verdier til barna. Dette gjør at
barn med en annen bakgrunn enn den norske

For den yngre generasjon er lydighet og

får med seg noe av det foreldrene står for,

respekt for voksne det overordnede målet.

samtidig som de smelter inn i den kulturen

De voksne lærer sine barn hva som er rett og

som finnes ute i samfunnet. Ungdommen føler

galt. De har størst livserfaring og livskunn-

i mye større grad enn sine foreldre at de lever

skap. Barna skal vise respekt, være lydige og

i det norske samfunnet og den norske kultu-

helst ikke si sine foreldre imot.

ren. Dette er vanskelig for foreldrene å forstå
fordi de mener at de har gjort alt for at deres

Når de handler, må de hele tiden passe på

barn skal bli oppdratt etter deres egen livsstil,

hvilke konsekvenser handlingene får for stor-

familien. Gjør man noe positivt, vil det gi hele

i mange miljøer hvor kvinnens plass er ved

familien ære. Gjør man derimot noe nega-

kjøkkenbenken. Her fungerer dessverre ikke

tivt, vil det påføre hele familien skam. Denne

menneskerettighetene som noen rettesnor

argumentasjonen brukes ofte av de voksne.

foreløpig.

«Du kan gjøre hva du vil, min datter, bare
pass på at du ikke skader vår ære,» kan en
far si. Da er egentlig rammene lagt for hvor

Forslag til tiltak

stor handlefrihet faren kan gi sin datter.

I motsetning til dem som vil erstatte foreldres
påbud om visse giftermål med et lovbestemt

Når de unge ikke klarer å etablere noen kon-

forbud mot å gifte seg med søskenbarn og

takt og forståelse med de voksne slik at deres

innføre aldersgrense for «henteekteskap»,

stemme også blir hørt, gir de opp og ber om

innser jeg og mange andre at lovforbud ikke

hjelp utenfra, som f.eks. av barnevernet eller

er løsningen på problemet. Denne utfordrin-

et krisesenter. Dette er helt uakseptabelt for

gen krever at det jobbes på flere plan, fordi

foreldrene, noe som fører til at situasjonen

ulike mennesker med ulike behov trenger

mellom dem tilspisser seg ytterligere.

ulike tilbud. Vi må både jobbe forebyggende
og konfliktløsende, og ha et målrettet tilbud

Den viktigste utfordringen for begge parter

som gir den enkelte den hjelpen hun/han har

blir i en slik situasjon å komme sammen i en

behov for. Jeg mener derfor at det er helt

forhandlingsposisjon hvor problemene kan

nødvendig å satse på følgende konkrete tiltak

tas opp. Det er helt sentralt at alle involverte

for å bekjempe tvangsekteskap:

parter er åpne for hverandres måter å tenke
og leve på, slik at de sammen kan komme

•

Målrettet og systematisk informasjons-

frem til en løsning.

formidling på flere språk overfor familier,

Det fundamentale her er altså at de unge det

soner innenfor minoritetsmiljøet. Infor-

gjelder og deres foreldre, klarer å etablere

masjonsmaterialet skal inneholde råd og

gjensidig tillit, gjensidig dialog og gjensidig

veiledning om hvilke rettigheter ungdom

religiøse ledere og andre sentrale per-

samarbeid som gjør at de får muligheten til

med minoritetsbakgrunn har. Målet er å

å ta opp sine problemer med hverandre og

forebygge, og opplyse disse om de norske
lover og regler som gjelder i Norge. Jeg

deretter klarer å løse dem på egen hånd.

mener at tiltak 4 om minoritetsrådgivere
I den sammenheng er respekt for likeverd og

på videregående skoler i Handlingsplan

gjensidig dialog og imøtekommenhet meget

mot tvangsekteskap (2008–2011) er et

viktig! Det er viktig å slå fast at alle men-

godt utgangspunkt for dette. For å nå alle

nesker skal respekteres og behandles som

parter er det viktig med informasjonsmø-

likeverdige, uavhengig av om vi er menn eller

ter, hjembesøk og informasjonsmateriale

kvinner og uavhengig av hvilken religiøs eller

på språk de forstår.

etnisk tilhørighet vi har! Dette handler rett
og slett om grunnleggende menneskeret-

•

Kompetanseoppbygging og kursing av

tigheter som frihet til å velge sitt eget liv, og

yrkesgrupper/personell som jobber med

retten til å treffe sine egne valg. Vi er alle

ungdom med minoritetsbakgrunn, for å

først og fremst enkeltindivider som har krav

gjøre disse bedre rustet til å takle van-

på å bli respektert, og sett på som enkelt-

skelige situasjoner (eksempelvis lærere,

mennesker med hver våre ønsker og behov.

helsepersonell, ansatte i barnevernet,

Det er økende fokus på menneskerettigheter

politiet og andre off. instanser). Kap. 5 i

i minoritetsmiljøene i Norge, selv om mange

Handlingsplanen om at kompetanse og

ligger langt etter for eksempel når det gjelder

samarbeid skal styrkes, er et viktig tiltak.

likestilling mellom kjønnene. Fortsatt domi-

For å lykkes med dette arbeidet er det helt

nerer det tradisjonelle kjønnsrollemønstret

grunnleggende å ha kunnskap om den
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vi-kulturen som legger vekt på gruppen,
34

•

Ta aktivt i bruk de lovhjemler som for-

storfamilien, ære og skam og som domi-

byr tvang, og som sier at den som tvinger

nerer i mange av de miljøene hvor tvangs-

noen til å inngå ekteskap, kan straffes

ekteskap forekommer. For utfordringene vi

etter straffelovens § 222 (inntil 6 års straf-

står overfor, har i hovedsak med kultur og

feramme). Kap. 3 i Handlingsplanen er et

tradisjon å gjøre.

godt utgangspunkt for dette. Den største
utfordringen her er hvordan myndighetene

•

Opprette en nøytral meglingsinstans

kan lykkes bedre med å straffeforfølge

som kan megle mellom ungdommer

dem som bryter lovforbudet. Styrket kom-

og deres foreldre. Den skal både jobbe

petanse og myndighet hos politiet for å

forebyggende og bistå i konfliktsituasjo-

gripe inn i slike saker er helt nødvendig.

ner. Det bør være en statlig tjeneste som
tilbys over hele landet. Formålet med det

De unge menneskene som lider under dette,

skal være å løse tvister mellom private

trenger målrettet hjelp – ikke et samfunn

parter, hvor man kan ta kontakt for hjelp

rundt seg som bidrar til å stigmatisere pro-

og veiledning. Instansen bør bestå av en

blemstillingen, og gjør vondt verre!

fagperson, en fra myndighetene, en jurist,
en fra politiet og en nøytral og kompetent

Denne Handlingsplanen er, sammen med

person fra minoritetsmiljøet. Det skal

den forrige handlingsplanen mot tvangsekte-

være et lavterskeltilbud som tar utgangs-

skap som samarbeidsregjeringen la frem, i så

punkt i at personen som frykter å bli

måte et godt utgangspunkt for kampen mot

utsatt for tvangsekteskap, kan henvende

tvangsekteskap og for å hjelpe de unge. Det

seg dit for å be om at familien blir innkalt

er mange gode intensjoner og et mangfold av

til samtaler. Hensikten med samtalen vil

tiltak her. Det gjenstår nå å se om vi klarer

være å klargjøre hva som er norsk lovverk

å vinne kampen mot tvangsekteskap denne

på området og at saken blir registrert. Får

gang.

instansen mistanke om at saken vil eller
har ført til tvangsekteskap, skal forholdet
meldes til politiet.

Straffeloven § 222
– bestemmelsen om tvangsekteskap

Ragnhild Hennum er professor i rettsvitenskap ved Institutt for
offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hoveddelen av Hennums vitenskapelige arbeider befinner seg i skjæringspunktet mellom strafferett/
straffeprosess og rettssosiologi. Hun har i tillegg til doktorgradsavhandlingen ”Bevis i saker om seksuelle overgrep mot barn”, publisert arbeider om straffutmåling, de rettslige sidene ved dødshjelp, seksualisert
vold generelt, strafferettslige særreaksjoner og tvangsekteskap.

«DOPET og kidnappet AV FAR. Oslo-

mennesker, som oftest jenter, som ble giftet

jente (18) sendt med tvang til sitt eget

bort mot sin vilje (Atekst 06.04.2000). Gjen-

bryllup.» Denne overskriften var å lese på

nom 2000-tallet har begrepet tvangsekteskap

førstesiden i Dagbladet 3. oktober 1997, og

befestet seg som en del av den offentlige

var den første omtalen av det som senere

debatt.

er blitt kjent som Nadia-saken (Dagbladet
03.10.1997). Saken dreide seg om en 18 år

Dersom man trekker en lengre historisk

gammel norsk jente av marokkansk opprin-

linje, vil man finne at ekteskap inngått ved

nelse, som foreldrene kidnappet til hjemlan-

tvang ikke er et ukjent fenomen i Norge. I en

det (foreldrenes hjemland) og planla å gifte

fremstilling av ekteskapsretten i middelalde-

bort. I første instans ble foreldrene dømt

ren skriver den finske juristen Mia Korpiola

både for vold og frihetsberøvelse. Denne

at tradisjonelt hadde foreldrene i de nordiske

saken var det første møtet store deler av opi-

landene vetorett mot barnas valg av ekte-

nionen hadde med tvangsekteskap.

felle. I aristokratiet var det vanlig at ekteskap
ble avtalt helt uten at barnet ble konsultert.

Frem til midten av 1990-tallet var begrepet

Dette ble endret ved den kanoniske rettens

tvangsekteskap1 forholdsvis ukjent for den

oppkomst. På begynnelsen av 1200-tallet

norske offentligheten. En gjennomgang av

fikk den katolske kirken et ekteskapsdogme

innholdet i Dagbladet og Aftenposten viser

der den sentrale ideen var samtykke. Det

for eksempel at ordet tvangsekteskap ble

var altså partenes samtykke som var den

brukt i til sammen 13 artikler i de to avi-

avgjørende faktoren for ekteskapet. Korpiola

sene i perioden 01.01.1990–31.12.1994. De

skriver videre at foreldrene på grunn av dette

fleste av disse artiklene refererte til tvangs-

måtte finne nye strategier for å påvirke bar-

gifte av objekter heller enn mennesker,

nas valg av ektefelle. Det å gjøre barn arve-

for eksempel ble begrepet tvangsekteskap

løse var en mulighet som foreldrene benyttet

brukt ved omtale av kommunesammenslå-

for å beholde kontrollen over barnas valg av

ing. Dersom man ser på siste halvdel av

ektefelle (Korpiola 1999).

1990-tallet, endret fokuset seg. I perioden
01.01.1995–31.12.1999 ble ordet tvangs-

Selv om tvangsekteskap ikke er ukjent i

ekteskap brukt i 138 artikler. Majoriteten

norsk rettshistorie, er det etter dagens rett

av disse artiklene brukte begrepet om unge

en selvfølge at ekteskap skal inngås frivillig. Kravet om frivillighet fremgår direkte av

1 Den historiske bakgrunnen for bestemmelsen om
tvangsekteskap beskrevet i Hennum og Paul (2000),
og i forarbeidene til bestemmelsen (Ot.prp. nr. 51
(2002–2003) og Innst. O. nr. 106 (2002–2003)).

ekteskapsloven2 § 1a., der det heter at: Kvin2 Lov av 04.07.1991 nr. 47 Lov om ekteskap.
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ner og menn har samme rett til fritt å velge

på i denne artikkelen – gjennom å analysere

ektefelle. Ekteskap skal inngås av egen fri

regelen om tvangsekteskap i straffeloven §

vilje og med eget samtykke.

222 annet ledd.

I tillegg til denne bestemmelsen om frivillighet i ekteskapsloven inneholder straffeloven § 222 annet ledd en bestemmelse som

Straffeloven § 222 annet ledd –
bestemmelsen om tvangsekteskap

setter straff for å tvinge noen til å gifte seg.
Bestemmelsen lyder slik:

Bakgrunnen for bestemmelsen

For tvangsekteskap straffes den som ved

Bestemmelsen om tvangsekteskap i straffelo-

vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press eller

ven § 222 annet ledd kom inn i loven ved en

annen rettsstridig atferd eller ved å true med

lovendring av 4. juli 2003 nr. 76. Før denne

slik atferd tvinger noen til å inngå ekteskap.

lovendringen var ikke tvangsekteskap uttryk-

Straffen for tvangsekteskap er fengsel inntil 6

kelig nevnt i § 222, imidlertid kunne tvangs-

år. Medvirkning straffes på samme måte.

ekteskap pådømmes etter de alminnelige
reglene om rettsstridig tvang. Før lovendrin-
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I tillegg til disse bestemmelsene har også

gen lød første ledd av denne bestemmelsen

Norge påtatt seg internasjonale forpliktelser

slik:

om å sikre at ekteskap inngås frivillig. Kravet

«Med bøter eller fengsel inntil 3 år straf-

om at ekteskap skal være frivillig, følger av

fes den, som ved rettsstridig adferd eller

FNs konvensjon av 10. desember 1962 om

ved å true med sådan tvinger nogen til å

ekteskap. Norge har sluttet seg til denne

gjøre, tåle, eller undlate noget, eller som

konvensjonen uten forbehold og er derved

medvirker hertil. Under særdeles skjær-

bundet av konvensjonens § 1 der det blant

pende omstendigheter, jfr. § 232 tredje

annet står at ekteskap skal inngås av fri vilje.

punktum, kan fengsel inntil 6 år idøm-

FNs internasjonale konvensjon om sivile og

mes.»

politiske rettigheter av 16. desember 1966
artikkel 23 punkt 3 inneholder en bestem-

På begynnelsen av 2000-tallet ble spørsmålet

melse om at begge de fremtidige ektefellene

om en eksplisitt lovregulering4 av tvangsek-

må avgi frie og uforbeholdne samtykker for

teskap tatt opp. Regjeringen foreslo i Ot.prp.

at ekteskap kan inngås. Også artikkel 16 i

nr. 51 (2002–2003) at det i bestemmelsen

FNs kvinnekonvensjon3 fra 1979 inneholder

om rettsstridig tvang (jf. § 222 gjengitt oven-

en bestemmelse om at både kvinner og menn

for) i første ledd tredje punktum skulle tas

har samme rett til fritt å velge ektefelle, og

inn en bestemmelse om at ved avgjørelsen av

at ekteskap kun kan inngås ved deres frie og

om det forelå særdeles skjerpende omsten-

uforbeholdne samtykke.

digheter, skulle det: « … særlig legges vekt
på om noen er tvunget til å inngå ekteskap.»

Vi ser av dette at retten til fritt å velge sin

Departementet ønsket med andre ord ikke

ektefelle er beskyttet både i ekteskapsloven,

et eget ledd i bestemmelsen som regulerte

straffeloven og i våre internasjonale forplik-

tvangsekteskap, men foreslo altså at tvangs-

telser. Men hva innebærer det at ekteskap

ekteskap skulle komme inn som et moment

skal inngås av egen fri vilje og at tvangsekte-

ved vurderingen om det forelå særdeles

skap er straffbart? Betyr det at familien ikke

skjerpende omstendigheter ved rettsstridig

kan komme med forslag om hvem barna

tvang. For øvrig skulle det å tvinge noen til

skal gifte seg med? Er arrangerte ekteskap

å gifte seg, pådømmes etter den alminnelige

forbudt, eller er det bare det å tvinge noen

regelen om rettsstridig tvang (lovbestemmel-

med trusler eller vold som er forbudt? Det er

sen gjengitt ovenfor).

disse spørsmålene jeg skal forsøke å svare
3 CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women).

4 Se for eksempel Hennum og Paul (2000).

Justiskomiteen var ikke enig i denne måten

I denne sammenheng skal jeg la bestem-

å regulere tvangsekteskap på. Komiteen var

melsen om forbud mot ekteskap med noen

enig med departementet i at tvangsekteskap

under 16 år ligge, og kun se på forbudet mot

ville kunne straffes etter den alminnelige

tvangsekteskap i straffeloven § 222 annet

regelen om rettsstridig tvang (slik denne lød

ledd.

før lovendringen). Komiteen skriver videre:
Komiteen vil påpeke at man i utgangspunktet skal vise tilbakeholdenhet med

Nærmere om grensen

å gi egne straffebud for handlinger som

for tvangsekteskap

allerede kan rammes av andre straffebud.

Det fremgår av § 222 annet ledd at det er

Når komiteen her likevel gjør et unntak, er

det å tvinge noen til å inngå ekteskap, som

det på grunn av at sterke allmennpreven-

er straffbart. Det er imidlertid ikke enhver

tive og pedagogiske hensyn tilsier at det

handling som kan oppleves som tvang som er

er hensiktsmessig med et eget straffebud

straffbar etter bestemmelsen. Loven regner

om tvangsekteskap.

opp de midlene som tvangen må være utført

(Innst.O. nr.106 (2002–2003), s. 2)

med. Dette er vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press eller annen rettsstridig atferd. I det

Det var altså pedagogiske5 og allmennpreven-

følgende skal jeg se litt nærmere på hva som

tive hensyn som gjorde at komiteen ønsket et

ligger i de ulike begrepene.

eget straffebud som rammet tvangsekteskap.
Den nye bestemmelsen om tvangsekteskap
ble innført som et nytt annet ledd i § 222.

Vold eller trusler om vold

Bestemmelsen setter straff for «… den som

Begrepet vold brukes flere steder i straf-

ved vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press

feloven, blant annet i straffeloven § 228 om

eller annen rettsstridig atferd eller ved å true

legemsfornærmelser, i § 192 om voldtekt og

med slik atferd tvinger noen til å inngå ekte-

§ 127 om vold mot offentlig tjenestemann.

6

skap.» Straffen for tvangsekteskap er satt til
fengsel inntil seks år.

Grensen for hva som kreves for at det skal
være tale om vold, er litt ulik, avhengig av

Ved samme lovendring ble det tilføyd et nytt

hvilken bestemmelse det er tale om. I denne

første ledd i straffeloven § 220 som setter

sammenheng er det heller ikke rom for en

straff for: Den som inngår ekteskap eller

uttømmende drøftelse8 av de ulike straffebe-

partnerskap med noen som er under 16 år,

stemmelsenes voldsbegrep. Når vi ser på vold

eller medvirker til dette, straffes med feng-

brukt for å tvinge noen til å gifte seg, så er de

sel inntil 4 år. Også denne bestemmelsen7

klare tilfellene slik som slag og spark enkle,

ble innført i loven som et ledd i kampen mot

dette er åpenbart vold etter § 222. Imidler-

tvangsekteskap, da man antok at det var

tid må mange flere tilfeller enn de åpenbare

sannsynlig at et ekteskap var inngått med

inkluderes. Grensen for vold etter § 222 kan

tvang når den ene ektefellen var under 16 år.

ikke trekkes snevrere enn grensen etter for
eksempel § 228 om legemsfornærmelser. I
en høyesterettsdom som er trykket i Rt. 1985

5 For en ytterligere drøftelse av dette, se Hennum og
Paul 2000, s. 41 flg.
6 Det følger av straffeloven § 12 første ledd nr. 3 a og
nr. 4 a at bestemmelsen både kan brukes når handlingen begås i utlandet av norsk statsborger eller person
som er hjemmehørende i Norge, og når handlingen er
begått i utlandet av utlending.
7 Det følger av straffeloven § 12 første ledd nr. 3 a at
bestemmelsen kan anvendes også når handlingen
begås i utlandet av norsk statsborger eller person som
er hjemmehørende i Norge. Dersom handlingen er
begått i utlandet av utlending, følger det av straffe
loven § 12 første ledd nr. 4 a at bestemmelsen i § 220
første ledd ikke kan brukes.

s. 1395, ble det ansett som vold etter § 228
at tiltalte under militær oppstilling hadde
puffet eller skjøvet en menig bakover med
flat og utstrakt hånd. Fornærmede måtte ta
et skritt bakover for ikke å falle. I Rt. 1988 s.
922 ble det ansett som tilstrekkelig for at det
var tale om vold etter § 228 at en mann da
8 For en slik drøftelse, se Solheim 2007.
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han satt ved siden av fornærmedes stol, grep
tak i fornærmedes jakke og la sin underarm
mot fornærmedes bryst og presset ham mot
ryggstøet i stolen. Som man ser skal det altså
forholdsvis lite til før det er tale om vold etter
§ 228. Dersom man ser på voldsbegrepet
i voldtektsbestemmelsen9, så er dette mer
omfattende enn voldsbegrepet etter § 228. I
en høyesterettsdom trykket i Rt. 1989 s. 979
var en mann i førtiårene tiltalt for voldtekt
av sin 16 år gamle niese. Volden besto i at
mannen hadde tatt tak rundt niesen og klemt
henne hardt inntil seg. Høyesterett drøftet
om dette var nok til å anses som «vold», og
uttalte i den forbindelse: «Når domfelte tok
tak rundt piken og klemte henne hardt inntil
seg for å utføre den utukt spørsmålsskriftet
beskriver, må utukten anses fremtvunget ved
vold i lovens forstand.» I Rt. 1991 s. 824 ble
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det å tiltvinge seg samleie etter å ha skub-

2006 s. 140) besto det straffbare forhold10 i

bet fornærmede ned i en lenestol, pådømt

at faren og broren «truet fornærmede med at

som voldtekt. Det å skubbe fornærmede ned i

hun ville bli drept dersom hun ikke giftet seg

lenestolen var altså vold etter § 192. Slik jeg

med den som hennes onkel bestemte». Det å

ser det, er det gode grunner for å benytte en

true med straffbar vold er altså tilstrekkelig.

like vid forståelse av begrepet vold i § 222
annet ledd som i § 192. I begge tilfellene

Det er også slik at dersom en fysisk handling

brukes volden for å oppnå noe annet, hhv.

ikke blir oppfattet som vold etter § 222 annet

seksuell omgang mot offerets vilje (§ 192) og

ledd, så vil handlingen ofte kunne gå under

at ekteskap inngås mot offerets vilje (§ 222

noen av de andre alternativene i bestem-

annet ledd). I begge tilfellene dreier det seg

melsen, for eksempel «utilbørlig press eller

om handlinger som er klart straffverdige, det

annen rettsstridig atferd», mer om dette

dreier seg om beskyttelse av den personlige

nedenfor i pkt. 2.2.3.

integritet, det er offeret (fornærmede) som
ofte er i en sårbar posisjon, og gjerningspersonen har ofte betydelig makt over offeret.

Frihetsberøvelse eller trusler om dette
Alternativet frihetsberøvelse må forstås på

Legger vi denne forståelsen til grunn, vil det

samme måte som frihetsberøvelse etter straf-

altså være svært mange handlinger som

feloven § 223. Etter denne bestemmelsen er

omfattes av begrepet vold slik det brukes i

det kun den rettsstridige frihetsberøvelsen

bestemmelsen om tvangsekteskap i § 222

som er ulovlig. Lovlig frihetsberøvelse skjer i

annet ledd. For eksempel vil det å klemme

de tilfellene der det finnes en lovhjemmel11 for

noen hardt inntil seg eller skubbe noen ned i

frihetsberøvelsen, samtykke vil også normalt

en lenestol etter omstendighetene bli betrak-

gjøre en frihetsberøvelse lovlig. Tilsvarende er

tet som vold etter § 222 annet ledd. I tillegg

det antatt at foreldrene som ledd i oppdragel-

til tilfeller der vold faktisk blir utført, dekker
også loven de tilfellene der det blir truet med
vold. I en høyesterettsdom fra 2006 (Rt.
9 Straffeloven § 192 om voldtekt setter etter 1. ledd
bokstav a) straff for den som: «skaffer seg seksuell
omgang ved vold eller ved truende atferd ...».

10 I denne saken ble faren og broren kun dømt for forsøk
på overtredelse av straffeloven § 222 annet ledd, fordi
det ikke ble inngått et gyldig ekteskap etter de reglene
som gjelder i vigselslandet. Det var kun inngått et
religiøst ekteskap, ikke et formelt gyldig ekteskap.
11 For eksempel bestemmelsen i straffeprosessloven
§ 171 som hjemler pågripelse.

sen kan bruke frihetsberøvelse overfor barna,

gjenstander som er nødvendige for for-

for eksempel nekte barna å gå ut om kvelden.

nærmedes mulighet til å bevege seg. Som

Det er imidlertid ikke helt klart

12

hvor grensen

eksempel kan nevnes at man fjerner en stige

for foreldrenes inngrep går, langvarig frihets-

slik at fornærmede ikke kommer ned av

berøvelse kan neppe være tillatt.

taket.» I tvangsekteskap vil kanskje et mer
aktuelt eksempel være at foreldrene tar med

Normalt vil en frihetsberøvelse skje ved at

seg sin 17 år gamle datter til hjemlandet

noen sperres inne med fysiske hindre. Dette

(foreldrenes hjemland) med tanke på å gifte

er de enkle og klare tilfellene, for eksempel

henne bort. Datteren nekter, og foreldrene tar

der foreldrene låser den 17 år gamle datteren

fra henne pass og penger slik at hun ikke kan

inne i huset i flere uker og sier at hun ikke

forlate stedet, i et forsøk på å tvinge henne til

får forlate huset før hun har gått med på å

å gifte seg.

gifte seg med den foreldrene har valgt. Også
trusler om frihetsberøvelse rammes av § 222
annet ledd. Det betyr at dersom datteren går

Utilbørlig press eller annen rettsstridig atferd

med på å gifte seg under trussel av at forel-

eller trusler om dette

drene vil stenge henne inne dersom hun ikke

Det siste alternativet etter § 222 annet ledd

gifter seg, så er det tvangsekteskap.

er de tilfellene der noen tvinges til å gifte
seg ved «utilbørlig press eller annen retts-

Selv om frihetsberøvelse normalt vil innebære

stridig atferd». I denne sammenheng skal jeg

at noen sperres inne med fysiske hindre, kom

ikke skille mellom utilbørlig press og annen

Høyesterett i Rt. 2002 s. 1707 til at det dreide

rettsstridig atferd.13 Disse formene behandles

seg om frihetsberøvelse selv om fornærmede

under ett i forarbeidene, og de vil ofte gli over

ikke var fysisk sperret inne hele tiden. Forhol-

i hverandre. Det er derfor gode grunner for å

det var her at en person i et forsøk på å drive

behandle dem under ett. Der det dreier seg

inn gjeld fra en annen hadde tatt denne andre

om press, må dette altså være så sterkt at

personen med seg til en leilighet og deretter

det er utilbørlig og rettsstridig, for at det skal

til en hytte. Det var ikke slik at fornærmede

være straffbart etter § 222 annet ledd. Det er

hele tiden hadde vært forhindret fra å flykte,

med andre ord ikke alt press som omfattes av

spørsmålet var om det likevel dreide seg om

denne bestemmelsen. I forarbeidene (Innst.

frihetsberøvelse etter § 223. Om dette uttalte

O. nr. 106. 2002–2003, s. 3) uttaler komiteen

førstvoterende:

at en handling:

I denne situasjon blir det etter min mening

«… etter omstendighetene kan være retts-

uten betydning at et kort opphold i bilen

stridig selv om den ikke er straffbar i rela-

i X og to lengre opphold i leiligheten og

sjon til straffelovens øvrige bestemmelser

hytta fant sted uten at tiltalte var til stede,

eller lovgivningen for øvrig. Om det press

og at fornærmede ikke fysisk var forhin-

som utøves er så alvorlig at det er å regne

dret fra å forlate stedet. Fornærmede var

som rettsstridig, må avgjøres etter en

instruert om å oppholde seg de nevnte

konkret vurdering. Viktige momenter vil i

steder, og han opplevde det som livsfar-

den forbindelse være hva presset består

lig å forlate disse. Etter min mening er det

i, varigheten av presset og hvor sterkt det

grunn til å anse disse sistnevnte opphold,

er.»

som sammenlagt var av et par døgns
varighet, også isolert sett som frihetsberø-

Press og annen rettsstridig atferd kan bestå

velse straffbar etter straffelovens § 223.

både i psykisk press, og i fysiske forhold som

Matningsdal (2008) skriver at det også kan:
«… foreligge frihetsberøvelse om det fjernes
12 Se Bratholm 1980 og Backer 1982 for en diskusjon.

13 Også trusler om slikt press og atferd vil være straffbart
etter bestemmelsen, men dette er lite praktisk og
behandles ikke i det følgende. Det er neppe aktuelt
at foreldrene truer med å vanskjøtte barnet, eller
truer med å presse barnet (denne trusselen vil i så fall
kunne utgjøre utilbørlig press).
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ikke omfattes av alternativene vold eller fri-

uttrykker at de blir veldig lei seg, at barnet

hetsberøvelse. For eksempel kan vanskjøtsel

bringer familien i vanry, eller at de for eksem-

være et slikt fysisk forhold som ikke er vold

pel ikke snakker med barnet i en periode for å

eller frihetsberøvelse, men som rammes av

presse han eller henne til å gifte seg med den

alternativet utilbørlig press eller annen retts-

utpekte. I slike tilfeller er det svært usikkert

stridig atferd.

om det er tale om rettsstridig tvang. At det i

Fordi også psykisk press omfattes av dette

opplever som ubehagelig, behøver ikke bety

alternativet, fant komiteen det viktig å skille

at det dreier seg om tvang i rettslig forstand.

mellom arrangert ekteskap og tvangsekte-

Nøyaktig hvor grensen går, er vanskelig å si.

disse tilfellene er et press som ungdommen

skap i forarbeidene. De skriver:

40

«Begrepet arrangerte ekteskap henspei-

Alle de press- og lokkemidlene som foreldre

ler etter komiteens mening til at fami-

bruker for å få barn til å gjøre ting de ikke

lien deltar aktivt for å finne eller foreslå

har lyst til, er ikke straffbare som rettsstridig

kandidater til ektemake. Avgjørende for

tvang.14 Dersom man tenker seg at foreldrene

spørsmålet om det foreligger tvang, blir

blir sure og ikke snakker med barnet når det

om forslaget til ektemake reelt gir den

ikke vil gå på ballettrening, eller begynner

unge en mulighet til å takke nei. Dersom

å gråte når barnet nekter å gjøre lekser, så

det arrangerte ekteskap er inngått fordi en

kan begge disse situasjonene oppleves som

part er utsatt for et press, og dette presset

ubehagelig press for barnas vedkommende,

er så utilbørlig at vedkommende opplever

men det er ikke tale om tvang i strafferettslig

å ikke ha et valg, vil det etter komiteens

forstand. Tilsvarende vil man finne foreldre

mening være straffbar tvang.» (ibid.)

som maser på barna sine for å få dem til å
gifte seg for å oppnå det som etter foreldre-

Det må altså være tale om et ganske sterkt

nes skjønn er et godt resultat – et ekteskap

press før vi kan si at det dreier seg om retts-

med en passende partner. Den giftelyste

stridig tvang etter § 222. Hvor grensen skal

mammaen som maser om at den 17 år gamle

trekkes, gir verken loven eller forarbeidene

datteren skal gifte seg, utøver like lite retts-

noe klart svar på – dette er overlatt til retts-

stridig tvang som den skiinteresserte pappa-

praksis. De tilfellene som har vært oppe for

en som maser om at datteren skal trene. At

retten, har imidlertid ikke vært tilfeller der det

både faren og moren utøver dårlig foreldre-

har vært tvil om den nedre grensen for retts-

skap og et press som er moralsk forkastelig –

stridig tvang, det har dreid seg om åpenbare

vil nok mange mene, men det dreier seg ikke

tilfeller. Rettspraksis hjelper oss derfor heller

dermed om rettsstridig tvang. Men dersom

ikke med å trekke grensen. To eksempler på

barnet opplever at det ikke har noe valg, det

rettsstridig tvang som nevnes i forarbeidene,

kan ikke si nei, men må gifte seg med den

er tilfeller der:

foreslåtte kandidaten, da er det tale om retts-

«… en person blir utsatt for vanskjøtsel til

stridig tvang etter § 222 annet ledd. I forar-

vedkommende aksepterer å inngå ekte-

beidene presiserer komiteen at også psykisk

skap. Dersom en person blir forledet ut av

tvang vil kunne rammes av bestemmelsen om

landet og giftet bort, vil det etter komi-

tvangsekteskap. Som eksempel på straffbar

teens mening også kunne ansees som

psykisk tvang nevnes: «For eksempel vil trus-

ekteskap inngått etter rettsstridig atferd.»
(ibid.)
Det vil nok også dreie seg om rettsstridig
tvang i tilfeller der foreldrene sier til barnet
at de (foreldrene) skal ta livet av seg dersom
hun eller han ikke gifter seg med den utpekte.
Vanskeligere blir det dersom foreldrene kun

14 Lavleen Kaur har i sin mellomfagsoppgave i kriminologi (1999) gjennomført intervjuer med ungdom som
har opplevd et slikt ekteskapspress. Hun har i tillegg
gjennomført et gruppeintervju med ni indiske mødre
om deres syn på bruk av tvang/press for å få barna
til å gifte seg. Også Anja Bredals rapport: «Arrangerte ekteskap og tvangsekteskap blant ungdom med
innvandrerbakgrunn» (1998) inneholder en nærmere
beskrivelse av hvordan slik tvang/press kan oppleves
av dem som utsettes for det.

selen om å fullstendig avskjære en person fra

kan være rettsstridig tvang i lovens forstand.

familien om vedkommende ikke gifter seg,

Det sentrale er at barnet ikke kan utsettes for

kunne utsette personen for et så sterkt press

et slikt press at det ikke har noe reelt valg,

at trusselen er rettsstridig.» (ibid.)

det må ha mulighet til å si nei.
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Erfaringer fra arbeidet mot
tvangsekteskap i Norge
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Fra «spesielt» til «ordinært»?
Noen utfordringer i det offentlige
hjelpeapparatets håndtering av
tvangsekteskap

Anja Bredal er dr.polit. i sosiologi og arbeider som forsker ved Institutt
for samfunnsforskning (ISF). Hennes arbeidsfelt er etniske minoriteter,
arrangerte ekteskap og kjønn og generasjon. På oppdrag fra Barneog likestillingsdepartementet (BLD) skrev Bredal sammen med Lill
Skjerven i 2007 rapporten ”Tvangsekteskapssaker i hjelpeapparatet.
Omfang og utfordringer”. Bredal har kartlagt og evaluert botilbudet for
unge over 18 år som utsettes for eller trues med  tvangsekteskap.
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Handlingsplan mot tvangsekteskap innevars-

startgropa, legitimeres ansvarsfraskrivelse,

ler en bred satsing i det offentlige hjelpeappa-

adhoc-løsninger og manglende profesjonali-

ratet. Denne artikkelen inviterer til refleksjon

sering av arbeidet. Dermed er det ikke sagt

rundt noen temaer som jeg har blitt opptatt

at tvangsekteskapsproblematikken er godt

av i mitt arbeid som forsker. Teksten er for-

nok ivaretatt i det offentlige hjelpeapparatet.

mulert som kommentarer til en del utsagn jeg

Studien «Tvangsekteskapssaker i hjelpeap-

støter på i ulike sammenhenger. Hensikten

paratet» (Bredal og Skjerven 2007) viste at

er ikke å polemisere mot dem som kommer

tvangsekteskap i stor grad har vært et tema

med lignende uttalelser, men å utfordre og

for spesielt interesserte og for spesielle tiltak,

«komplisere» noen gjengse forestillinger. Jeg

oftest adhoc-prosjekter på siden av ordinære

ønsker å stimulere til en mer nyansert forstå-

hjelpeinstanser. La meg gi noen eksempler.

1

else av de veivalg som hjelpeapparatet står
overfor. Samtidig er det noen ting jeg mener

For det første: Ringer jeg til en norsk kom-

kan slås entydig fast. Jeg skal starte der.

mune og sier at jeg har noen spørsmål om
tvangsekteskap, blir jeg typisk henvist til dem

«Det er jo et nytt tema, dette ... Og
spesielt ...»

som jobber med flyktninger. Kanskje tenker
man at tvangsekteskap «har noe med kultur
og innvandrere å gjøre», og at de som jobber

Første gang vi hørte om tvangsekteskap var

med flyktninger, «kan» kultur og innvandrere.

i 1992.2 Norske myndigheter var pionerer da

Da svarer jeg at dette ikke har noe med flykt-

første handlingsplan kom i 1998. Tvangsekte-

ninger å gjøre, og ber om å bli satt over til

skap har altså stått på den politiske dagsor-

dem som jobber med vold i nære relasjoner.

den i over ti år, og bør ikke anses som et «nytt

For det andre: En evaluering av botilbudet til

tema». Ved å stadig snakke som om vi er i

unge som bryter med familien på grunn av
tvangsekteskap (Bredal og Orupabo 2008),

1 Her bygger jeg primært på to forskningsprosjekt,
«Tvangsekteskapssaker i hjelpeapparatet. Omfang og
utfordringer» (Bredal og Skjerven 2007) og «Et trygt
sted å bo. Og noe mer» (Bredal og Orupabo 2008),
men også på mange nyttige samtaler med folk jeg
møter i undervisningssammenheng.
2 Reportasjen om «Sima»: «Flyktet fra tvangsekteskap»
av Hege Storhaug, Dagbladet 8. november 1992. Se
Bredal 2006 for en analyse av medienes fokus på og
debatten om tvangsekteskap og arrangerte ekteskap.

viser at stat og kommuner har gått langt i å
overlate ansvaret for kriseboliger til to frivillige organisasjoner. Dette er uheldig fordi det
kan svekke likebehandlingsprinsipper og forhindre innsyn. Det største problemet er imidlertid at disse kommunene ikke bygger opp
kompetanse og et eget apparat til å ta imot

unge på flukt fra tvangsekteskap. Problemet

slås av, er det den trauste, langsiktige insti-

er ikke at de som ønsker det, kan få hjelp fra

tusjonsbyggingen og strukturelle endringer

frivillige organisasjoner, men at manglende

som er bærekraftig på sikt. Og her har altså

offentlig tilbud gjør at man må kontakte disse

minoritetsjentene vært ganske usynlige.

organisasjonene for å få adekvat hjelp.

3

Jeg hevder derfor at det både har vært for
I tillegg kommer at de senere års betydelige

mye og for lite fokus på tvangsekteskap, sam-

satsing på å bekjempe vold i nære relasjo-

tidig. For mye dramatisering og generalisering

ner, har hatt fokus på vold i parforhold, og

av enkeltsaker i mediene og politisk retorikk;

på barn som er vitne til slik vold. Vold i andre

for lite praktisk arbeid med slike saker i bar-

nære relasjoner har havnet utenfor, og særlig

nevernet, familievernet, på helsestasjoner og

da voldsformer som er vanligst i minoritetsfa-

i andre instanser som har ansvar for barn og

milier. Det gjelder vold som utøves av mann-

unges velferd og rettigheter. En hovedutfor-

lige, men også kvinnelige, familiemedlemmer

dring i dagens situasjon er å gjennomskue og

mot unge, ugifte kvinner som ledd i en kollek-

overskride dette paradokset. At mange prater

tiv kontroll av deres seksualitet. Vi snakker

om tvangsekteskap, betyr ikke at de som fak-

altså om vold og kontroll fra far og bror, men

tisk tvinges, får tilstrekkelig hjelp.

også fra mor, søster, fetter, onkel og besteforeldre etc.4 At denne volden anses som

Regjeringens siste handlingsplan styrer forhå-

«spesiell» og håndteres på siden av «vanlig»

pentlig arbeidet mot tvangsekteskap inn i en

vold, innebærer at minoritetsjenter ikke har

konsoliderings- og normaliseringsfase. Flere

fått nyte godt av den betydelige ressursbruk,

instanser skal jobbe med tvangsekteskap på

institusjons- og kompetansebygging som har

sine felt, og nye aktører kommer på banen.

fulgt i kjølvannet av de siste års handlingspla-

Denne utviklingen er gledelig, men har noen

ner mot vold i nære relasjoner.5

potensielle omkostninger. For det første kan
man risikere at opparbeidet kompetanse går

«Men vi hører jo ikke om annet enn
tvangsekteskap!»

tapt, ved at nye aktører skyver bort «gamle».
Dette er det verste som kan skje. For det andre
kan man risikere at «mange kokker gir mye

Hvordan kan jeg påstå at tvangsekteskap er

søl». Behovet for koordinering, arbeidsdeling

et marginalisert tema? Vi kan jo alle bekrefte

og oversikt blir stort – som på andre områder.

at tvangsekteskapssaker får langt større
medieoppslag enn hvite, norske menns vold
mot sine koner og ekskoner. Min påstand er

«Det trengs spesiell kompetanse»

imidlertid at tvangsekteskapenes «hypersyn-

Et siste ord om spesielt og ordinært. I studien

lighet» i medieoffentligheten har eksistert

«Tvangsekteskap i hjelpeapparatet» (Bredal

sammen med, og delvis bidratt til, en para-

og Skjerven 2007) fant vi at mange ansatte

doksal usynlighet i hovedstrømmen av tiltak

i hjelpeapparatet ønsket mer kompetanse.

mot vold. Når enkeltsaker slås stort opp og

Jeg har selv vært med på å påpeke slike

politikere kaller på strakstiltak, konstrueres en

behov, men opplever det som tveegget. For

unntakstilstand. Vi får inntrykk av sterk vilje

det første kan det tolkes som at kompetanse

til satsing og handlekraft, men når lyskasterne

ikke fins, noe som er feil. Mange har gjennom

3 Organisasjonenes rolle og arbeid er ikke tema her.
Jeg vil imidlertid understreke at en sterkere satsing i
det ordinære hjelpeapparatet slett ikke gjør frivillige
organisasjoner overflødige. Se Bredal og Skjerven
2007 og Bredal og Orupabo 2008 for mer om mitt syn
på arbeidsdelingen mellom det offentlige og organisasjonene.
4 De former volden tar, beskrives nærmere under.
5 Jeg sikter her til «Handlingsplan Vold i nære relasjoner
(2004–2007)», samt «Vendepunkt – Handlingsplan
mot vold i nære relasjoner 2008–2011».

blemet er at kompetansen sjelden institusjo-

praksis, seminarer og kurs lært seg mye. Pronaliseres, men kommer og går med enkeltpersoner. For det andre kan slike utsagn
oppfattes som at det trengs en spesiell form
for kompetanse før man overhodet kan «ta i»
tvangsekteskapssaker. Dette er gjerne kommunale instansers begrunnelse for å henvise
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sasjon. Da vil jeg understreke at man kom-

«Den eneste måten å få til virkelig
endring, er å jobbe innenfra»

mer langt med generell barnevernfaglig eller

Tilsvarende er jeg skeptisk til den innstillin-

annen kompetanse, og at kunnskapsmangel

gen som kommer fram her. Blant annet fordi

aldri må være unnskyldning for ansvarsveg-

den kan legitimere at det ordinære hjelpeap-

ring. God kjennskap til de instanser som skal

paratet holder seg unna. Man utgår fra at

slike «spesielle» saker til en frivillig organi-

tilby spisskompetanse, som Kompetanseteam

tvangsekteskap er noe som må håndteres

mot tvangsekteskap og RVTS-ene6, er kan-

«innenfra», innen minoritetsgruppen «selv»,

skje det viktigste.

i motsetning til «utenfra», fra storsamfunnet.
Uavhengig av hvordan det begrunnes, er jeg

«Vi må huske at ting tar tid.
Det tar tid å endre en hel
generasjons holdninger»
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grunnleggende imot å reprodusere forståelsen
av at det fins en grense som definerer noen
menneskers problemer og behov som utenfor
samfunnets rekkevidde. Vi har sett det før, og

Dette utsagnet kan forstås på flere måter.

ser det fortsatt, når menns vold mot kvinner

Tanken er vel ofte at arrangerte ekteskap

behandles som et privat anliggende. Og hvis

er en gammel, innarbeidet tradisjon, men

kvinnen har minoritetsbakgrunn, får man i

at med tiden vil stadig flere familier gå bort

tillegg et skille mellom «oss» og «dem». Når

fra denne praksisen, og dermed vil tvangs-

enkelte fraber seg storsamfunnets «innblan-

ekteskap også dø ut. Det er mange måter å

ding» i minoritetsgruppers «egne» anlig-

komplisere et slikt resonnement på. Her skal

gender, sier de implisitt at nordmenn med

jeg nøye meg med to. For det første vil jeg

minoritetsbakgrunn ikke er en del av storsam-

advare mot den implisitte generaliseringen.

funnet. Det er både feil og farlig idet det fratar

Det er nærliggende å forstå utsagnet som

enkeltindivider den hjelpen de har rett på. Når

at tvangsekteskap først blir helt borte når

det er sagt, er det en hovedutfordring – både

arrangerte ekteskap ikke lenger praktiseres.

for myndigheter og enkeltpersoner i hjelpeap-

Ergo, at man ikke kan tenke seg arrangerte

paratet – å legge bort generaliserende for-

ekteskap uten at tvang forekommer. Implisitt

dømmelse og arroganse i møte med overgrep

i formuleringen «endre en hel generasjons

i minoritetsfamilier. Utgangspunktet må være

holdninger» er at «alle» i foreldregenerasjo-

at vold i nære relasjoner forekommer på tvers

nen er i stand til å tvinge sine barn. Dette er

av etnisk tilhørighet og hudfarge, og at ingen

ikke stedet for en dyptpløyende analyse av

kan påberope seg å tilhøre en voldsfri kultur.

tvang og frivillighet i arrangerte ekteskap, så

Derimot kan det være kulturelle forskjeller når

jeg nøyer meg med å si meg uenig.7 For det

det gjelder voldens form, retning og omfang.8

andre, slike utsagn passer som hånd i hanske
med ansvarsvegring: I stedet for å handle

Kanskje viktigst av alt i denne sammenheng

overilet i øyeblikket og fokusere på drastiske

er å løfte fram variasjon, motstand og konflikt

tiltak, må man innse at sosial endring vil

mellom ulike medlemmer av minoritetsgrup-

komme over tid. Jeg er helt enig i at sosial

per. Dels er det viktig å vise at kulturelle

endring tar tid, men grunnleggende uenig i at

tradisjoner og normer kan praktiseres for-

dette er et argument mot å hjelpe enkeltindi-

skjellig, dels at det stadig pågår kamper om

vider her og nå. For meg er dette to forskjel-

å definere hva som er riktig og bra i kulturell

lige ting, rett og slett, og jeg vil advare mot

forstand. Altfor ofte får vi inntrykk av at det

en tidsretorikk som tilbyr soveputer.

ikke fins motstand mot tvang og vold blant
og i minoritetsfamilier, og at det kun er etnisk
norske hjelpere som kan «redde» ofrene –

6 Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging (RVTS) fins i helseregionene. De
er blant de instanser som ifølge Handlingsplanen skal
ha kompetanse på tvangsekteskap.
7 Se Bredal 2006 for mer om dette.

eller rettere sagt opprørerne.

8 Se Bredal 2007 for kommentarer til kulturalisering av
vold.

«Det viste seg å ikke være en
tvangsekteskapssak likevel. Hun
hadde det bare litt strengt hjemme»
Hva er egentlig en tvangsekteskapssak? Selv
hører jeg til dem som mener at begrepet
skjærer virkeligheten til på en altfor snever
måte. I rapporten «Tvangsekteskapssaker
i hjelpeapparatet. Omfang og utfordringer»
(Bredal og Skjerven 2007) argumenterer vi
for et bredere fokus. Tvangsekteskap henger
ofte sammen med andre former for kontroll,
vold og begrensninger. Det handler om unge
mennesker som utsettes for psykisk og fysisk

psykiske helse må få langt større oppmerk-

vold fra sin egen eller fra partners slekt, kan

somhet.

hende også fra et bredere sosialt nettverk
som støtter familien. Årsaken er at personen

Utsagnet som innledet dette avsnittet, er for

har gjort noe eller fryktes å komme til å gjøre

øvrig hentet fra en barnevernleder. Som det

noe som skader slektas sosiale omdømme

impliseres, snakket hun om en jente som

(ære). Dette «noe» gjelder ofte brudd på

hadde «skrytt på seg» et tvangsekteskap,

lydighets- og dydighetsnormer, om å gå imot

mens det viste seg at konflikten med forel-

sin families beslutninger og prioriteringer,

drene gjaldt begrensninger og selvbestem-

særlig når det gjelder partnervalg og sek-

melse mer generelt. Det kan synes som om

suell ærbarhet. Noen rømmer fra et konkret

dette barnevernskontoret litt raskt slo seg til

planlagt tvangsekteskap, mens andre gjør

ro med at jenta «bare hadde det litt strengt

opprør mot begrensninger og krenkelser som

hjemme», uten å undersøke mer konkret

familien iverksetter for å forebygge at dat-

hvor strengt. Her skal jeg imidlertid gripe fatt

teren kan bli mistenkt for å være en «dårlig

i et annet aspekt, nemlig jentas troverdighet.

jente». Uansett kan bruddet innebære at den
unge står helt uten nettverk, hun eller han
og risikerer fysiske sanksjoner. I en del andre

«Vi skal huske at noen
av disse jentene overdriver»

land, deriblant Sverige, har denne problema-

Det viktigste var å bli trodd, sier jentene i

kan bli forsøkt lokket og presset hjem igjen,

tikken fått betegnelsen æresrelatert vold.

9

Nina Aannestads studie (Aannestad i Bø et
al. 2004). De sju jentene har minoritetsbak-

Fra mediene kjenner vi til æresdrap som den

grunn og forteller om sin erfaring med bar-

ultimate handling for å gjenopprette ære,

nevernet. Som tidligere barnevernsarbeider

men andre former for fysisk vold, tvunget

skriver Aannestad at hun på forhånd tenkte

utsendelse av landet, eller tvang til selvdrap

at «mange av jentene kanskje overdrev sin

forekommer også. Det er fortsatt viktig å

beskrivelse av vanskelige hjemmeforhold,

understreke behovet for grundige trusselvur-

og [...] hadde et stort og ukritisk ønske om

deringer og sikkerhetstiltak. Vi vet imidlertid

en frihet de mente mange norske ungdom-

at noen familier påfører sine «ulydige» barn

mer har». Underveis i studien endret hun

en sosial død, eller utstøtelse. «Hvis du ikke

oppfatning. Hun fant at flere av jentene

gifter deg nå, er du ikke lenger min datter,»

hadde ventet lenge med å kontakte bar-

er en høyst reell trussel i noen familier, gjerne

nevernet om en uholdbar livssituasjon og

koblet til appeller til den unges lojalitet. Kort

alvorlige overgrep, blant annet av redsel for

sagt kan den psykiske tvangen og volden som

ikke å bli trodd.

påføres de unge, være ekstrem, og de unges
Som i andre saker er det viktig å vite at unge
9 Se Bredal og Skjerven for en diskusjon av begrepet.

som ber om hjelp, ikke alltid vil fortelle alt,
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eller det viktigste, først. Det kan være mange

Generelt vil jeg på det sterkeste advare mot

årsaker til at noen fordreier sannheten eller

å ha som utgangspunkt at «jentene over-

endrer historien over tid. Noen angrer og

driver». Litt retorisk vil jeg i stedet anbefale

forsøker å ta tilbake det de har sagt, gjerne

hjelperen å spørre seg selv: Hva er det jeg

etter påtrykk fra foreldrene. I andre tilfeller

overser?

kan det være at jenta trykker på «tvangsekteskapsknappen» fordi hun tror, ofte med
å få hjelp på. Kanskje oppleves tvangsekte-

«Ingen tenker på foreldrene.
De blir bare demonisert»

rette, at dette er den mest effektive måten
skap som mindre tabubelagt enn andre ting.

I mitt arbeid skriver og snakker jeg mye om

Vi vet for eksempel at seksuelle overgrep og

jenter, og får tilsvarende mange spørsmål om

incest forekommer i flere av de sakene som i

gutters og foreldrenes situasjon, som i oven-

dag rubriseres som «tvangsekteskapssaker».10

nevnte utsagn.11 Her er vi inne på et svært

Det kan også være motsatt, at trusler om gif-

viktig temaområde som heldigvis stadig flere

termål skjuler seg bak andre symptomer. Et

er opptatt av. Det dreier seg dels om hvordan

eksempel er en jente som havnet i et rustil-

minoritetsforeldre som gruppe blir framstilt,

tak, men der det viste seg at hun ikke hadde

dels om hva slags hjelp de får i konkrete

rusproblemer. Derimot visste hun at foreldre-

saker. Mange foreldre med minoritetsbak-

ne hadde planlagt å gifte henne bort i opprin-

grunn har grunn til å være og er frustrert

nelseslandet mot hennes vilje. Utfordringen

over det negative fokuset på arrangerte

for hjelperne er at bevisste eller påtvungne

ekteskap. Ikke bare blir deres egne ekteskap

løgner ikke må svekke tilliten til jentas tro-

devaluert, men de mistenkeliggjøres som

verdighet generelt. Man bør heller ikke stole

potensielle overgripere mot sine barn. Slike

mer på foreldrene fordi man har tatt jenta i å

kategoriske generaliseringer er både virkelig-

fordreie sannheten.

hetsfjerne og ufruktbare. De bidrar til gjensidig skepsis mellom minoritet og majoritet,
og de svekker kampen mot tvangsekteskap.

10 Muntlig kommunikasjon med personer i hjelpeapparatet. Tilsvarende er kjent fra Sverige.

11 Jeg har valgt å ikke si noe spesifikt om gutter og
menns situasjon her. Se Bredal og Orupabo 2008.

Et første steg er å skille mellom ulike typer

større behov vil de ha for å forsvare forel-

familier. Noen er fleksible eller demokratiske

drene. Da blir det vanskeligere å selv kritisere

nok til at barn og foreldre finner løsninger

eller be om hjelp. Flere kvier seg også for å

som alle er innforstått med. Andre er rigide

bryte ut av en uholdbar familiesituasjon fordi

og praktiserer strengt patriarkalske og kollek-

de bekymrer seg for hva som vil skje med

tivistiske æreskodekser. Selv om blant annet

andre familiemedlemmer. Individ og familie er

sosial bakgrunn og kulturforskjeller mellom

også tema i neste avsnitt.

by og land kan spille inn på ulike måter, går
skillet mellom rigiditet og fleksibilitet på tvers
av mange andre sosiale kategorier. Kort sagt:
Tvangsekteskap og æresrelatert vold kan
også forekomme i det vi vanligvis tenker på
som ressurssterke familier.

«Det er altfor mye fokus på at jenta
skal bryte med familien, i stedet for
å finne en meklingsløsning»
Slik jeg ser det, er det ikke for mye fokus på
brudd, men for lite på alternative og sup-

Men også i de tilfeller der foreldrene faktisk er

plerende løsninger. Min erfaring er at mange

i stand til å tvinge sine barn til å gifte seg, er

av dem som jobber med tvangsekteskap, er

det grunn til å nyansere synet på foreldrene.

skeptiske til å «jobbe med» familien. De vil

Ikke for å bagatellisere det de gjør, men for

hjelpe den unge med å bryte ut, uten å følge

å forstå og om mulig forhindre. Å komme

opp hva som skjer med dem som blir igjen.

foreldrene i møte på det som er viktig for

På den andre siden finner vi dem som mener

dem, kan være en måte å finne alternative

brudd er uheldig, og som er tilhengere av

løsninger på. For eksempel kan en far som

mekling. Selv mener jeg at slike diskusjo-

er under sterkt press fra slektninger om å

ner ofte blir for enkle, for mye fokusert på

gifte bort datteren, trenge hjelp til å stå imot

kunstige polariseringer mellom «brudd» eller

dette presset. Men det å forstå er selvsagt

«mekling», «individet» eller «familien». I

ikke det samme som å akseptere. «Vi skal

stedet trenger vi en grundig og faglig disku-

huske at alle foreldre elsker sine barn,» er en

sjon om ulike måter og motiv for å jobbe med

kommentar jeg fikk forleden. Vedkommende

familien. Framfor alt er det nødvendig med et

syntes nok jeg var for opptatt av de unge.

makt- og kjønnsperspektiv.

Mitt svar er: Ja, sannsynligvis opplever flere
foreldre som presser sine barn at de handler i

Det å jobbe med familien må ikke bety at

beste mening, men de mener samtidig at det

man tar fellesskapets parti mot individet,

er deres rett. Og ofte verken spør eller lytter

men snarere å anerkjenne fellesskapets

de til hva barna deres ønsker, fordi de mener

betydning for individet. Det inkluderer også

å vite dette best selv. For øvrig er uttrykket

at man forstår hvor farlig familie og slekt kan

«den man elsker, tukter man» fremdeles rele-

være, og hvor viktig det derfor er å forholde

vant for å forstå mye vold i nære relasjoner.

seg aktivt til dem. For eksempel ved å hjelpe

Likevel vil jeg understreke at det å elske sine

foreldre til å akseptere at et midlertidig brudd

barn er et godt utgangspunkt for å endre sin

er nødvendig, eller informere dem om hva

atferd overfor dem.

som vil skje hvis de forsøker å finne jenta
og presse henne hjem mot hennes vilje. Når

Endelig tror jeg at en mer nyansert tilnær-

en jente har rømt hjemmefra, kan hjelp til

ming til foreldrene er god hjelp til de unge.

familien være et avgjørende ledd i hjelpen til

Mange unge har sterk lojalitet til og sympati

den unge. Det er lettere å holde ut isolasjo-

med foreldrene sine. De vet at de har ofret og

nen hvis du vet at noen passer på småsøs-

mistet mye, og ikke minst kjenner de så altfor

knene dine, og at noen bryr seg om mamma

godt det presset som foreldrene kan oppleve,

og pappa. Framfor alt bør siktemålet være å

både fra omgangskretsen i Norge og fra slekt

forebygge at jenta trekkes tilbake til familien

i opprinnelseslandet. Jo mer de unge opplever

på grunn av sorg, savn og dårlig samvittig-

at foreldrene blir fordømt og misforstått, jo

het, til tross for at hennes posisjon i familien
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er den samme – eller snarere er blitt forver-

med familien, for individenes skyld. Det er på

ret.

tide å legge bort kunstige motsetninger til fordel for en nyansert diskusjon om metoder og

I noen tilfeller kan det også være verdt å

tilnærmingsmåter. Samtidig må den enkeltes

forsøke andre løsninger enn brudd. Men

behov og rettigheter stå entydig i fokus.

ordet «mekling» er problematisk, fordi folk
har ulike forestillinger om hva det er og bør
være. Noen vil tenke på Kirkas tradisjon med

Referanser

å mekle kvinner tilbake til ulykkelige og noen

Bredal, Anja (2006): «Vi er jo en familie».

ganger voldelige ekteskap, andre assosierer

Arrangerte ekteskap, autonomi og fellesskap

til Konfliktråd der ideen er at to likeverdige

blant unge norsk-asiater. Oslo: Unipax

parter møtes og skværer opp. Sånne møter
fungerer ofte dårlig i tvangsekteskapssaker

Bredal, Anja (2007): Den «spesielle» vol-

fordi det er for store maktforskjeller mellom

den. Vold mot minoritetsjenter på sidelinjen.

partene. Dermed kan «meklingen» bare bli

I: Knut Storberget, Ellen Rømming, Kristin

nok en anledning til å legge lojalitetspress

Skjørten, Astri Aas-Hansen (red.), Bjørnen

på jenta. Kanskje burde vi heller snakke om

sover. Om vold i familien. Oslo: H. Aschehoug

forhandlinger. Forhandlingsløsninger er ikke
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nødvendigvis et alternativ til brudd, men kan
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være et nødvendig supplement. Jenta skal

Bredal, Anja og Lill Skjerven (2007): Tvangs-

ikke «mekles» tilbake til familien, men i noen

ekteskapssaker i hjelpeapparatet. Omfang og

tilfeller kan det være aktuelt å finne kompro-

utfordringer. Senter for kvinne- og kjønns-

misser som styrker jentas posisjon, og som

forskning, Universitetet i Oslo http://www.

også familien kan leve med. Hvis ikke konflik-

samfunnsforskning.no/page/Publikasjo-

ten har kommet så langt, kan forhandlings-

ner//7457/32891.html

løsninger under visse forutsetninger forhindre
et totalt brudd. Aller viktigst er selvsagt at

Bredal, Anja og Julia Orupabo (2008): Et

sikkerhetshensyn må være fullt ut ivaretatt,

trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av

helst i samarbeid med politiet. Slike forhand-

botilbudet til unge som bryter med familien

linger er ikke for amatører.12

på grunn av tvangsekteskap, ISF-rapport
2008:007 http://www.samfunnsfors-

Avslutning

kning.no/page/Nyhetsside/Intern_nyheter/7682/38661-7686.html

Hensikten med denne teksten har vært å utfordre en del tenkemåter. Hovedbudskapet er:

Bø, Bente Puntervold, Maja Rasmussen og

Tvangsekteskap er ett av flere overgrep som

Nina Aannestad (2004): Innvandrerungdom

kan forekomme i norske familier. Det er ikke

på barneverninstitusjon. HiO-rapport nr. 19.

mer spesielt enn andre former for vold i nære

Oslo: Høgskolen i Oslo

relasjoner. Unge mennesker som søker hjelp,
må bli trodd, og hjelpetilbudet må bli mer dif-

Nielsen Farwha (2007): «Tværkulturel kon-

ferensiert. Det er stort behov for å utforske

fliktmægling», Social Politik nr. 2

mulighetene for forhandlings- og mellomløsninger, såfremt individets fysiske og psykologiske sikkerhet er ivaretatt. Noen må jobbe

12 Denne framstillingen er inspirert av samtaler med
Farwha Nielsen som er tverrkulturell konfliktmekler
i LOKK, Landsorganisation af  Kvindekrisecentre (se
Nielsen 2007). Takk også til Monica Berge i Oslo Røde
Kors, Pia Camilla Aursand og Trine Eikrem ved Aker
familiekontor, samt Jorun Bøhn i Oslo kommune for
gode samtaler.

Paul Henriksen- Minoritetsrådgiver

Intervju

Opptatt av kommunikasjon og samhandling
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Fortell litt om bakgrunnen din.

ikke minst spennende å søke på stillingen

– Jeg er født og oppvokst i Fredrikstad, men

fordi jeg som 59-åring lurte på hvordan

bor på Hvaler. Politisk aktiv har jeg vært hele

arbeidslivet ville reagere på en såpass høy

mitt voksne liv i lokalpolitikken. Jeg er utdan-

alder.

net lærer og har jobbet i videregående skole
i 12 år i Østfold, hvor jeg også nå skal jobbe.

Hvordan tror du din kompetanse og bakgrunn

Jeg har jobbet i Kirkens Nødhjelp i 13 år, og

kan hjelpe deg i arbeidet som minoritetsråd-

jeg ble ordfører på Hvaler i 2003. I tillegg til

giver?

lokalpolitikken så er jeg spesielt glad i kultur.

– Jeg er veldig ydmyk, dette blir en veldig

Jeg spiller teater hver sommer, i år skal jeg

utfordrende jobb uansett hva slags bakgrunn

være svirebror med Jeppe i Jeppe på Berget.

man har. Når det er sagt, tror jeg at jeg har

I tillegg leder jeg Hvaler Kunstforening og

en god ballast i bånn. Fordi jeg har både

arbeidet med Hvaler kommunes etterkrigshis-

utdanning og lang erfaring med samhandling

torie.

med minoriteter. Jeg kjenner dessuten godt
de politiske rammene rundt oppdraget vårt og

Hvorfor søkte du på stillingen som minoritets-

jeg mener jeg har forutsetninger for å kom-

rådgiver?

munisere med målgruppen. Systemet jeg skal

– Det hadde mye med at jeg ikke ble gjen-

jobbe i, kjenner jeg også rimelig godt etter

valgt som ordfører og jeg måtte se meg om

mange år i skolen.

etter noe annet. Jeg fattet raskt interesse
for utlysningen fordi den var i tråd med
mye av det jeg har jobbet med før. Jeg har

Hvordan blir arbeidsdagen din som minori-

riktignok ikke jobbet med tvangsekteskap,

tetsrådgiver?

men jeg har jobbet mye med tverrkulturell

  – Jeg kommer nok til å bruke mye tid på

kommunikasjon og samhandling. Det var

å finne en naturlig plattform for dialog med

Intervju
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ungdommene vi skal være gode hjelpere

å finne min naturlige plass som et supple-

for, samtidig som skolen og nettverket rundt

ment til de rådgiverne og det apparatet som

skal venne seg til min tilstedeværelse og mitt

allerede er etablert, ja, bli et positivt tilskudd,

mandat.

det er også en utfordring.

Hva tror du blir mest utfordrende ved stillin-

Hva gleder du deg til?

gen som minoritetsrådgiver?

Jeg er stolt over å kunne være en del av

– Først og fremst det å få fortrolighet hos

regjeringens handlingsplan mot tvangsekte-

ungdommene vi skal jobbe med. Det å få

skap og jeg gleder meg til å være et supple-

troverdighet inn mot elevgruppa, det å få

ment til skolens øvrige virksomhet. Jeg gleder

introdusert meg på en slik måte at jeg blir

meg videre til å bruke nettverket mitt for å

en person elvene naturlig søker seg til når de

sette fokus på en utfordring som fortjener full

trenger det. Men til å begynne med blir det

oppmerksomhet.

Tvangsgifte – et spørsmål om ære!
Sidsel Hager er sosionom og prosjektleder
for pilotprosjektet om æresrelatert vold i
Drammen kommune. Hun har tidligere vært
ansatt i Buskerud Røde Kors, hvor hun blant
annet arbeidet med Informasjonstelefonen
om tvangsekteskap. Are Antonsen er barnevernpedagog og arbeider som SLT-koordinator
(samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) i Drammen kommune.

dig for forståelsen, men er bevisst at ingen

Aktiv innsats mot tvangsekteskap
i Drammen

modeller ivaretar alle ulikheter innenfor hver
gruppe eller samfunnsstruktur.

Drammen har nå over 60 000 innbyggere,
hvorav over 18 prosent (2008) har status
som innvandrer med ikke-vestlig bakgrunn.

1

Drammen er den kommunen som, ved siden

Vår forståelse av æresrelatert vold
og tvangsekteskap

av noen Akershus-kommuner, har raskest

Prosjektet «Æresrelatert vold i Drammen»

vekst i befolkning med ikke-vestlig bakgrunn.

har ikke fokus på handlingen, men på årsak

Drammen har en kommunestørrelse og en

relasjoner og ære i sammenheng.

og motiv. Det ser tvangsgifte, vold i nære
demografi, samt en oversiktlighet og nærhet i
tjenesteapparatet, som gjør at kommunen er

Det blir synliggjort at voldshandlingen

i en særstilling i å være arena for utviklings-

tvangsekteskap må forstås ut fra en kontekst

arbeid. Spesielt gjelder dette saker hvor sam-

der ære er et sentralt begrep. Også sosiali-

arbeid i mangfoldsarbeidet og samhandling i

seringsprosessen, ulike familiestrukturer og

det offentlige tjenesteapparatet står sentralt.

samfunnsstrukturer er nødvendige å kjenne
til for å forstå det bakenforliggende for volds-

I tillegg til Drammensprosjektets forankring

utøvelsen.

både i den politiske og administrative ledelse,
er et politisk vedtak fra november 2006 i alle

Erfaringer fra arbeidet i Drammen tilsier at

etater i Drammen kommune om nulltole-

tvangsekteskap er en handling som tilsyne-

ranse mot vold av stor betydning for prosjek-

latende ofte blir utløst av unges, og spesielt

tets legitimitet. Det er med denne tydelige

unge jenters, brudd på familiens ære bl.a.

prioriteringen av tema vold, både i Drammen

gjennom en enkelt handling, som for eksem-

kommune og på Drammen politistasjon, at

pel å få en kjæreste. Tvangsekteskap kan i

prosjektet mot æresrelatert vold utarbeider

noen tilfeller være familiens sanksjon mot

rutiner for samhandling, utvikler programmer

konkrete æresbrudd og voldshandlingen utfø-

for kompetanseheving, og fokuserer på fore-

res i den hensikt å gjenopprette krenkelsen

bygging av vold i nære relasjoner, og dermed

og dermed gjenvinne ære.

også æresrelatert vold.
Tvangsekteskap forekommer også som resulI artikkelen har vi benyttet noen forenklede

tat av inngåtte avtaler mellom familier, men

forklaringsmodeller av både familie- og sam-

det er æresvold som et resultat av regelbrudd

funnsstrukturer. Vi mener dette er nødven-

relatert til kvinners ærbarhet, som har hoved-

1 SSBs definisjon og tall; førstegenerasjonsinnvandrere
og personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre.

fokus i denne artikkelen.
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Æreskodeks i lys av familie- og
samfunnsstrukturer

også hele landsbyen. Nettverket i opprinnelseslandet ser på kvinnen (jenta i Norge) som

Ære er i utgangspunktet et universelt begrep

en hore – altså en som har sosial omgang

som forbindes med selvfølelse og selvres-

med en gutt. Her har foregått brudd på

pekt, sosial anerkjennelse, omdømme og

æresreglene og familien både i Norge og i

sosial status og posisjon. Ære reguleres av

opprinnelseslandet fordømmes og kan utset-

et sett med regler om hva som gir og ikke gir

tes for sanksjoner. De kan miste arbeidet, de

ære, samtidig som reglene regulerer atferd

blir snakket om, eller folk ønsker ikke kontakt

og praksis (Wikan, 2005). Brytes reglene,

med denne æreløse familie. For å gjenopp-

tapes ære, spesielt om regelbruddet blir kjent

rette den tapte ære må det sanksjoneres.

utenfor familien. Omverdenens vurdering av

Eksempel på sanksjon kan være ekteskap,

en handling er viktigere enn individets egen

slik at hun blir oppfattet som ærbar igjen.

moral.
På denne måte viser familieoverhodet at han
Et rykte kan være nok til å skade familiens

har kontroll over sin familie. Han gjenoppret-

ære. Det hjelper ikke om en jente kan bevise

ter ære, og landsbybefolkningen ser at han

at hun ikke har kjæreste, om ryktet allerede

fortsatt sitter i førersetet. Han viser at han

har blitt kjent.

har kontroll og gjennomfører de sanksjoner
samfunnet rundt forventer. I norsk lov kjen-
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Med dagens kommunikasjonsmuligheter

ner vi begrepet «allmennpreventive hensyn».

spres slike rykter på kort tid, og over store

Det er nettopp dette som er noe av hensikten

områder. Ikke bare farfar, onkel eller annet

med familiens sanksjon. For det første stop-

familieoverhode i hjemlandet har hørt om

pes den æreløse hendelsen, tapt ære gjen-

jentas kjæreste, eller ryktet om dette, men

opprettes og familieoverhodet bekrefter sin
maktposisjon i familien overfor lokalbefolk-

Fakta:
Drammen politikammer og Søndre Buskerud

ningen. Ikke minst vil en slik handling virke
forebyggende, da andre jenter skremmes fra
å utføre tilsvarende handling.

politidistrikt var først i Norge med å reise sak
og tiltale etter den nye lovhjemmelen mot

I en kollektivistisk samfunnsstruktur er fami-

tvangsgifte i 2005. Arbeidet med saken, og

lien samfunnets minste enhet, i motsetning til

ikke minst rettssaken, viste med all mulig

i et individualistisk samfunn, der individet er

tydelighet store mangler i rutiner, kompetanse

samfunnets minste enhet. Sett i lys av denne

og samarbeid mellom offentlige instanser. Ut

forklaringsmodellen, forstår vi dermed hvorfor

fra dette ble det etablert en arbeidsgruppe

familien har felles ære, og hvorfor enkeltindi-

som formulerte en søknad om statlige midler

videts brudd, eller rykte om brudd, på æres-

til et treårig tverrfaglig og tverretatlig nasjo-

regelen får konsekvenser for hele familien.

nalt pilotprosjekt i Drammen rundt temaet
æresrelatert vold. Søknaden ble likelydende

Maktdimensjonen i æresbegrepet må ses i

sendt til tre departementer og fikk tildelt mid-

lys av det patriarkalske familiemønster som

ler i et tverrdepartementalt samarbeid. BLD

ofte kjennetegner familiestrukturen i kollekti-

koordinerer det statlige arbeidet. Prosjektet i

vistiske samfunn. Menn er overordnet kvin-

Drammen er organisert som en del av kommu-

ner, eldre menn over yngre menn, og eldre

nens SLT-arbeid. SLT (Samordning av lokale

kvinner over yngre kvinner. Dette betyr bl.a.

kriminalitetsforebyggende tiltak) er en formali-

at en lillebror i enkelte situasjoner bestem-

sert samhandlingsmodell for aktuelle instanser

mer over sin eldre søster. I den patriarkalske

med arbeid opp mot utsatte barn og unge.

familiestruktur er far blant annet ansvarlig for

Politiet og de kommunale hjelpetjenestene er

familiens ansikt utad. Han forventes bl.a. å

sentrale aktører. SLT er forankret på politisk

forsørge sin familie, ivareta avtaler og famili-

og administrativt topplan.

ens relasjoner til resten av nettverket. Mor

har i hovedsak ansvaret for barneoppdragel-

sosiale arena når de kommer i puberteten og

sen og familiens indre liv. En bekreftelse på

nærmer seg «gifteklar» alder.

at hun har fylt sin rolle på en god måte, er at
barna ikke bryter æresreglene, og spesielt at

Den æresrelaterte volden oppstår i samspillet

jentene er ærbare og dermed ettertraktet på

mellom individet, familien og nettverket.

ekteskapsmarkedet.

Motivet for volden er ofte kompleks. Det kan

Far, som er bosatt i Norge, har i noen sam-

men vi vil vise at familiens frykt for å miste

i noen tilfeller utløses av enkelthendelser,
menhenger lite han kan si og gjøre. Det kan

ære, kan føre til et langvarig kontrollregime,

hende han er enig, og får positiv bekreftelse

spesielt mot kvinner. Dette kontrollregimet

ved å gjennomføre den bestemte sanksjons-

grenser opp mot, eller også er voldsbruk.

handlingen. Om far er uenig, må han likevel
gjøre som familiens overhode krever, ellers

Kontrollen av jenter rammer også gutter i

kan også han bli sett på som svak og miste

den forstand at de pålegges å kontrollere sin

sin posisjon i familiehierarkiet.

søster og rapportere om eventuelle negative
hendelser til familien. De blir ofte pålagt

Forklaringer som i eksempelet over har blitt

denne rollen mot sin vilje, men de kan ikke

oss fortalt av flere jenter som har bedt om

unnlate å rapportere om hendelser, grun-

hjelp og råd i forbindelse med at deres rela-

net den sosiale kontrollen fra nettverket.

sjon til gutter har blitt oppdaget. Noen av

En gutt som unngår å fortelle om negative

jentene kommer fra familier med lang botid

hendelser, kan også bli rammet av strenge

i Norge og er selv født her, andre har kortere

sanksjoner.

botid. Jentene kommer fra ulike land, men
de har til felles at familien utsettes for sterk

Flere konkrete tilfeller i arbeidet i Drammen

sosial kontroll av storfamilien bosatt også

underbygger påstanden om gutters påtvung-

utenfor Norges grenser. Også familiemedlem-

ne rolle som kontrollør av jenters atferd og

mer bosatt i andre vestlige land kan kontrol-

enkelthandlinger. Både yngre og eldre brødre

lere familien i Norge.

har dukket «tilfeldig» opp når norske «hjelpe-

Det kan være lett å tenke – «hva med

eller nøytrale steder. Offentlige steder velges

re» har hatt samtaler med jenter på offentlige
mor?– hvorfor lar mor sitt barn bli utsatt for

i noen tilfeller når den utsatte ikke tør komme

et slikt overgrep?» Forståelsen av dette får

til et offentlig kontor eller andre steder som

vi når vi nå vet at mor har ansvaret for det

kan røpe deres klientforhold. Ved noen av

som foregår innad i familien. Når en datter

disse tilfellene er det også tydelig for «hjelpe-

har en kjæreste, viser det at mor ikke har

ren» at guttene er utilpass i situasjonen, men

kontroll over sin datter. Hun har gjort en

at de likevel velger å holde seg i nærheten

dårlig jobb og ikke fylt sin rolle og oppgave

og dermed synliggjøre for jenta at «hun blir

i familiehierarkiet. Dermed kan også mor bli

sett». Dette har selvfølgelig påvirket fortset-

sanksjonert av storfamilien. En må ha med

telsen av samtalen og også i noen tilfeller

seg at dette er en praksis som mor, hennes

videre bistand til den utsatte.

mor og kvinner i generasjoner før henne har
lært.
En ærbar kvinne er en kvinne som ikke har

Sosialiseringsprosess påvirket
av to kulturer

omgang (verken sosialt eller seksuelt) med

Mennesket sosialiseres inn i samfunnet og

menn før ekteskapet. Dette blir forklart med

fellesskapet gjennom internalisering av fel-

at kvinner føder barn og skal føre familien

lesskapets og kulturens koder, verdier og

og gruppen videre (Akpinar, 2003; Schegel,

mønster. De første leveårene er det familien

1990). Dermed opplever jentene strenge

og nærmiljøet som påvirker sosialiseringen.

rammer og mindre handlingsrom på den

Fordi denne første læringen finner sted i

55

relasjoner hvor det er nære, følelsesmessige
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rundt. Familiens voksenpersoner vil også

bånd, griper den dypt inn i personligheten.

kunne møte problemer i forbindelse med

Den blir en del av barnets identitet (Bø, Helle,

dette. De har ofte liten kjennskap til og for-

2003).

ståelse av samfunnet rundt og kan ende opp
med å sette så stramme regler for sitt barn

Grunnet menneskers mulighet for, og også i

at barnet mister sitt behov for kontroll og

mange tilfeller behov for migrasjon, opple-

forståelse. Alle omsorgspersoner har behov

ver i dag mange barn og unge å vokse opp i

for å forstå det som skjer for å føle trygghet.

samfunn som har radikalt forskjellige verdier

Overdreven kontroll kan føre til at barnet gjør

og normer enn det samfunn deres foreldre

opprør mot alt og alle, og dermed tar valg

vokste opp i.

som får dramatiske konsekvenser, som for
eksempel sanksjon i form av tvangsekteskap.

I slike tilfeller vil ikke alltid sekundærsosialiseringen (foregår bl.a. i skolen og på

Det vanligste eksempelet på dette knytter seg

fritiden) bekrefte, styrke, utfylle og ved-

til at en jente oppretter relasjon til en gutt på

likeholde primærsosialiseringen. Den kan

egenhånd. Dette er lite forenelig med famili-

i stedet føre til at den unge kommer i en

ens krav til ærbarhet, men er helt vanlig for

lojalitetskonflikt hvor de på den ene siden

medelever som ikke må forholde seg til æres-

ønsker å være lojale mot sine foreldre og

kodeks. De langt fleste av sakene i Drammen

familienettverket og på den annen side vil

har dette elementet i seg. Jentene har i møte

de være lojale mot samfunnet de vokser

med hjelpeapparatet fortalt om telefonsam-

opp i. Valgene blir vanskelige, da det som

taler de har overhørt, der familien diskuterer

ofte oppfattes som moralsk riktig i den ene

mulige sanksjoner. Noen familier planlegger

kontekst, oppleves som forkastelig i den

å sende barna tilbake til opprinnelseslandet

andre.

for å lære mer om «egen» kultur og verdier.
Andre overhører samtaler der mulige ektefel-

Det er ikke bare barna som opplever utfor-

ler diskuteres, og at det haster å gjennomføre

dringer når familiens normer og verdier

ekteskapet slik at den uanstendige atferd kan

prøves mot det som er rådende i samfunnet

stoppes snarest mulig.

Sosial kontroll til tross for store
geografiske avstander

offentlige tjenesteapparatet skal, så langt det

Globalisering er en viktig faktor av betydning

står i deres makt, gjøre sitt til å forhindre at

i forbindelse med forståelsen av handlinger

noen utsettes for vold (jf. definisjon av vold i

kommune, uttales det at alle ansatte i det

utløst med motiv i ærestap. Erfaringer fra

neste avsnitt). Utøvelse av vold er en krimi-

arbeidet i enkeltsaker i Drammen viser at

nell handling og skal behandles deretter. Vold

familien og nettverket i opprinnelseslandet

skal ikke unnskyldes eller bortforklares som

spiller en betydelig rolle i forbindelse med

et kulturfenomen eller annet som kan bidra

sosialiseringsprosessen av barn og spesi-

til noen form for legalisering. Derimot må det

elt unge som er bosatt i Norge. Den sosiale

politiske vedtaket om nulltoleranse for vold

kontroll blir ikke vesentlig redusert til tross

tolkes dit hen at tjenesteapparatet har en

for store geografiske avstander. Et rykte eller

plikt til å prioritere mistanke om vold, især

en hendelse når familieoverhodet i hjemlan-

vold mot barn, høyt i sitt daglige arbeid.

det på kort tid ved hjelp av mobiltelefon eller
Internett.

Forskning levner ingen tvil om at barn som
er vitne til at nære omsorgspersoner utsettes

En jente som fikk bistand fra en ung mann fra

for vold, får minst de samme skadevirkninger

hjelpeapparatet, gikk sammen med ham fra

som barn som får volden direkte rettet mot

ett offentlig kontor til et annet. Hennes mobil-

seg selv (Hughes, 1997). Det anses følgelig

telefon ringer. Det viste seg å være hennes

som like presserende å hindre at barn opp-

bestemor, som er bosatt i foreldrenes opprin-

lever vold mot andre som å skjerme barn for

nelsesland. Hun spør hvem jenta går sammen

selv å bli utsatt for vold. Prosjektet i Dram-

med. Underforstått at jenta går sammen

men samarbeider med stiftelsen Alternativ til

med en kjæreste, hvilket ikke er en akseptert

Vold (ATV), som har stor kompetanse på barn

handling.

som er/har vært utsatt for, eller er/har vært
vitne til vold. Deres erfaringer og kunnskap

Denne historien viser den sterke sosiale kon-

danner grunnlag for deler av arbeidet mot

trollen som enkelte utsettes for, og at et rykte

vold i nære relasjoner generelt i Drammen.

kan skapes uten fnugg av rot i virkeligheten.
Dette er hverdagen til mange minoritetsjenter

Offeret er den som er blitt utsatt for overgre-

både i Drammen og resten av Norge.

pet eller krenkelsen. I relasjonsvoldssaker ser
en ofte en opplevelse av medansvar som vi

Vold i nære relasjoner er blitt et standardisert

objektivt sett vurderer som feilaktig. Denne

begrep hvor overgriper og offer er knyttet

opplevelsen er kjent bl.a. i arbeidet med

til hverandre ved nære familiebånd eller på

voldsutsatte kvinner. Flere av dem som er

annen måte betyr mye for hverandre i hver-

offer for æresrelatert vold, opplever nettopp

dagen.

et slikt medansvar. Gjennom sin handling,
f.eks. å få en kjæreste, er de klar over at de

«Vold er enhver handling rettet mot annen

bryter æresreglene. De vet også at et slikt

person som gjennom at denne handlingen

regelbrudd, om det blir offentlig kjent, krever

skader, smerter, skremmer eller krenker, får

en reaksjon fra familie eller nettverk for å

denne personen til å gjøre noe mot sin vilje,

gjenopprette tapt ære. Dermed mener noen

eller slutte å gjøre noe den vil» (Per Isdal,

at de selv er ansvarlig for volden de utsettes

2003). Tvangsgifte er gjennom en slik forstå-

for. Dette er spesielt viktig å kjenne til i et

else et overgrep som faller inn under vold i

behandlingsperspektiv.

nære relasjoner.
Æresvold handler svært ofte om vold mot
Det er erklært nulltoleranse for vold i Dram-

kvinner, da æresbegrepet ofte knyttes til kon-

men. I veilederen «Vold i nære relasjoner

troll av kvinnekroppen og kvinners seksuali-

– hva gjør vi?» utarbeidet av Drammen

tet. Æresvold utøves også mot bi- og homo-
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seksuelle. En slik legning anses i mange tilfel-

Vi legger til grunn for forståelsen den enkel-

ler fra religiøst, men også sosialt synspunkt,

tes opplevelse av ekteskapsinngåelsen. I en

for å være uakseptabelt og også skadelig for

eventuell tvang ligger en trussel om sanksjon,

kollektivets ære (Johansson, 2008).

som igjen forteller at dette er en voldssak.

Vi ser at vold motivert av ærestap ofte initie-

Om ektefeller benytter begrepet arrangert

res, planlegges og utøves av storfamilien eller

ekteskap, men det er knyttet vold, fysisk eller

nære nettverk, både lokalt og transnasjonalt.

psykisk, til arrangementet, skal hjelpeappa-

Det er ofte sterke forventninger fra storfami-

ratet vurdere om voldsutøvelsen er av en slik

lien og/eller nettverket om at brudd på æres-

art at anmeldelsesplikten etter straffelovens

regelen skal sanksjoneres, slik at familiens

bestemmelser inntrer.

og kollektivets ære gjenvinnes (Johansson,
2008).

Æresvold er ikke bare en trussel mot enkelpersoner, men hele samfunnet og demo-

Motivet for ekteskapsinngåelse er ulikt i ulike

kratiet. Ved å se spesielt fokus på æresvold

samfunn og innenfor hver familie. Noen ekte-

setter vi demokrati, menneskerettigheter og

skap er basert på følelser, andre ekteskap er

likestilling i fokus. Mennesker som utsettes

basert på materielle, sosiale eller praktiske

for æresvold, har rett på samme beskyttelse

hensyn. Ekteskapet inngås i noen tilfeller for

og hjelp som alle andre samfunnsborgere

å sikre økonomiske verdier innenfor familien

(Johansson, 2008).

eller nettverket.
WHO konstaterer at kvinner er spesielt utsatt
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Med tvangsekteskap forstår vi at en eller

i land med store brister i likestillingen, der det

begge ektefeller ikke fritt får velge om de

finnes aksept for at menn kontrollerer kvin-

ønsker å inngå ekteskap eller ei. At de har

ners bevegelsesfrihet, kropper og kyskhet og

fått påvirke valg av ektefelle, endrer ikke for-

der det er svake – om noen – sanksjoner mot

ståelsen av ekteskapsinngåelse under tvang,

menn som utøver vold mot kvinner (Johns-

om alternativene ikke innebærer friheten til å

son-Latham, 2005).

ikke gifte seg.
Denne bristen i likestillingen ser vi også i
Et arrangert ekteskap er et ekteskap der

enkelte minoritetsmiljøer i Norge, selv etter

foreldre har en sentral rolle i å finne ekte-

lang botid i et land der likestillingsarbeidet

felle til barna sine. Arrangerte ekteskap er

har kommet svært langt. Den 11. mars i år

en gammel tradisjon, som fortsatt er utbredt

kunne Drammens befolkning lese i sin lokala-

i store deler av verden. For ungdom kan det

vis, Drammens Tidende, at nestleder i Dram-

være ønskelig å få bistand fra sine foreldre til

men Innvandrerråd og et sentralt medlem i

å plukke ut ekteskapskandidater. Ektefellene

Det tyrkiske trossamfunn uttalte følgende:

selv har mulighet til å akseptere eller avslå

«Kvinner som kommer hit til landet, blir ofte

kandidaten, og de har også anledning til å

smittet av den norske kulturen, med fokus

velge å ikke inngå ekteskap.

på likestilling, alkohol, utfordrende klesstil

Det er viktig å være klar over at begrepet

mer i konflikt med de tradisjonelle verdiene.»

og rettigheter. Det er farlige greier og komtvangsekteskap er et begrep konstruert i

Videre refererer DT til samtalen der nestle-

vestlig kontekst, og derfor kan være ukjent

deren uttrykker en skepsis til krisesenterets

for personer med bakgrunn fra samfunn hvor

funksjon, og han mener kvinner må tåle

arrangerte ekteskap er vanlig. Vi kan opp-

krangling og å få kjeft uten å måtte søke ly i

leve at vestlig forståelse av partnervalg med

et krisesenter. «En gutteting kan ikke betrak-

bistand fra foreldre faller inn under betegnel-

tes som vold,» sier han. Uttalelsene skapte

sen tvangsekteskap, mens ektefellene selv

engasjement fra deler av den kvinnelige

ikke har innvendinger til arrangementet.

minoritetsbefolkningen, men kan likevel stå

som et eksempel på holdninger blant enkelt-

Det er konkrete eksempler, fra arbeidet i Dram-

personer i Drammen.

men, på gutter som til tross for ekteskap og
familiegjenforening, fortsetter samboerforholdet

Til tross for at det fokuseres sterkt på kvin-

med kjæresten, mens hans kone blir boende

ner utsatt for æresvold, er det viktig også å

hos svigerfamilien. Hun kan klage over sin

se på hvordan gutter både blir påvirket av og

manns oppførsel til svigerfamilien, men en slik

også blir offer for æresvold. Det er tidligere

kritikk kan bli møtt med at om mannen velger å

nevnt enkelte gutters pålagte oppgave med

ha en annen kjæreste, er det hun som ikke opp-

å kontrollere kvinnelige familiemedlemmer

fyller sine ekteskapelige plikter som kone. Hen-

med hensyn til  ærbarhet, men også gutter

nes egen familie kan også møte mannens

blir direkte utsatt for æresvold gjennom bl.a.

handling med kritikk av sin egen datter.

tvangsekteskap. Det er eksempler på gutter
i Drammen, som fordi de er kjæreste med

I andre tilfeller retter mannen sitt sinne over

en jente, blir truet av jentas familie. Det kan

å ha blitt tvangsgiftet mot sin kone. Sinnet

både være trusler om vold og gjennomført

og frustrasjonen utløses som vold mot konen.

vold. Slike hendelser kan også ende med at

Hun på sin side er fortsatt låst i dette fangen-

gutter utsettes for tvangsekteskap som sank-

skapet. Om hun forteller om volden, blir hun

sjon fra egen familie.

igjen møtt med at hun er årsaken til at mannen slår henne. Dette er ektefeller som er

I en av disse sakene hadde politiet en aktiv

fanget i ekteskapet. Selv om begge ektefeller

rolle. Saken ble etter hvert løst i Konfliktrå-

ønsker skilsmisse, blir ikke skilsmisse aksep-

det. Likevel måtte paret bo på skjult adresse

tert da dette bringer skam (tap av ære) over

i en lengre periode før de følte seg trygge nok

familien. Resultatet blir at mange kvinner

til å flytte tilbake til lokalmiljøet.

forblir «fanget» i volden.

I andre kjente saker fra Drammen har offeret

I en slik sak i Drammen startet volden straks

selv søkt trygg tilflukt andre steder i landet,

etter familiegjenforening med ektemannen.

uten involvering fra det offentlige hjelpeap-

Kvinnen ønsket i utgangspunktet ikke å ta

paratet.

initiativ til å bryte ut av ekteskapet, fordi hun
fryktet at hun skulle miste oppholdstillatelsen

Ytterligere en ung gutt valgte å bli tvangsgif-

i Norge. Hun ble informert om muligheten for

tet med begrunnelsen «… familiens ønsker

opphold etter utlendingsforskriften § 37 sjette

betyr mer enn mine ønsker. Jeg er en – de er

ledd. Likevel holdt hun ut med grov vold i

mange.» Denne gutten var også svært opptatt

nærmere to år. Hun fikk da kommunal leilig-

av at hans søstre skulle slippe å bli tvunget

het, og politiet utleverte voldsalarm. Kvinnen

til ekteskap. Han håpet at når han tok straf-

ble utstøtt fra store deler av sitt etniske miljø

fen for å ha hatt kjæreste uten foreldrenes

i Drammen, og hennes familie i hjemlandet la

aksept, så ville søstrene kunne velge ektefelle

alt ansvar for volden på henne.  

selv når de ble gamle nok. Det kan være vanskelig å forstå hvordan han resonerte, men
han håpet antakelig at søstrene skulle unngå

Utfordringer og tiltak

å få kjæreste på egen hånd, og forholde seg
til foreldrenes valg, altså arrangert ekteskap.

Kompetanseheving, samhandling og
rutiner

Gutter blir ofte svært overrasket når de

Handlingsplan mot tvangsekteskap

opplever å bli utsatt for tvangsekteskap, eller

2008–2011 fastslår at kompetanse og samar-

trusler om dette. Gutter har i mange tilfeller

beid skal styrkes.

mye større bevegelsesfrihet, og er ikke utsatt
for den samme strenge sosiale kontroll som

Drammen har fått tildelt midler for å arbeide

jentene.

med disse utfordringene i en treårsperiode.
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Prosjektet utvikler tiltak med bakgrunn i de

Tiltakskjede

erfaringer som finnes fra foregående år, og

Økt kompetanse på områder av betydning for

blant annet arbeid med saken som er kjent

å hindre relasjonsvold gjør det mulig å utvikle

som «Drammenssaken» – den hittil eneste

en tiltaksrekke som ivaretar alt fra forebyg-

straffesaken i Norge hvor noen er dømt etter

gende og holdningsskapende arbeid, via

tvangsekteskapsbestemmelsen i straffelo-

behandling og straffeforfølging til i ytterste

ven. I denne konkrete saken var det i en

konsekvens institusjonsplassering og eventu-

periode 40 ulike enkeltpersoner, som repre-

elt identitetsskifte.

senterte både det offentlige hjelpeapparatet
og frivillige organisasjoner, som alle mente

At «verden har blitt mindre» får også konse-

å ha behov for å møte jenta eller var pålagt

kvenser for hjelpeapparatet i Norge i de tilfel-

å møte henne ut fra bestemmelser hjemlet i

ler hvor herboende familiemedlemmer utset-

lov.

tes for æresvold. Barnevernet har anledning
til å arbeide med herboende familie, men når

Fokuset var altså på hjelpeapparatets behov

denne familien styres gjennom forventninger

for å kunne bistå og gjennomføre lovpålagte

og krav fra familie i opprinnelseslandet, van-

oppgaver mer enn på jentas behov i denne

skeliggjør dette hjelpeprosessen.

akutte situasjonen. En evaluering i ettertid
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synliggjorde at årsaken til dette uoversikt-

I tillegg er metodene som benyttes i hjel-

lige og lite organiserte hjelpearbeidet var

peapparatet, sjelden tilpasset andre sam-

manglende kompetanse i hjelpeapparatet om

funns- og familiestrukturer enn den indivi-

slike saker, manglende rutiner for samarbeid,

dualistiske. Ifølge lov om barneverntjenester

og manglende plasseringstilbud som dek-

er «barnets beste» et svært sentralt og

ket jentas behov for trygghet, behandling og

viktig prinsipp. Dette kommer i konflikt med

oppfølging.

den kollektivistiske samfunnsstruktur der
familien er minste enhet, og individet ikke

I det praktiske arbeidet viste det seg tyde-

har en selvstendig rolle ut over å handle til

lig at politiets lovverk, som styrer etterfors-

det som regnes som familiens beste. «Fami-

kningsarbeidet, og barnevernets lovverk, som

liens beste» er dermed avgjørende i en slik

skal ivareta barnets beste, medfører samar-

forståelse.

beidsutfordringer fordi både innfallsvinkel,
fokus og ikke minst agenda er forskjellig.

Tilsvarende utfordringer møter politiet i saker

Arbeidet i denne saken var utgangspunktet

og eventuell straffeforfølging.

der æresvold blir gjenstand for etterforskning
for de rutiner som nå utarbeides i Drammen.
De skal regulere både det tverrfaglige sam-

Utarbeidelse av tiltakskjede er avhengig av

arbeidet og virksomhetenes interne arbeid i

en helhetlig forståelse og tenkning i tråd med

slike saker.

«gode og tilgjengelige hjelpetiltak» i Handlingsplanen mot tvangsekteskap 2008–2011.

Det legges betydelig vekt på at ansatte i hjelpeapparatet skal få ny kunnskap, og i løpet

Konkrete tiltak i en slik tiltakskjede vil få

av 2008 blir det gjennomført kompetanse-

fokus i Drammensprosjektet i løpet av høsten

hevende seminar for ansatte i kommunale

08–våren 09.

tjenester og hos politiet. På denne måten
settes hjelpeapparatet i stand til å forstå det
de ser og blir fortalt. De blir tryggere i sin

Sosialisering og barneoppdragelse

yrkesutførelse og i å ivareta sine lovpålagte

Det finnes utallige sosialiseringsagenter i

oppgaver. Praktisk bruk og erfaringer det

samfunnet. Foreldre har en sentral og vik-

neste året vil vise i hvilken grad dette arbei-

tig rolle i barns identitetsutvikling gjennom

det gir resultater.

sosialisering og oppdragelse de første leveår.

Vestlig kultur og FNs menneskerettigheter

kratisering, likestilling og implementering av

forutsetter at barnet opplever at de får mulig-

menneskerettigheter.

het til å gjøre valg av verdier, ikke at de tvinges. Det er på denne måte barnet vil oppleve

Det er viktig at hjelpeapparatet og samfunnet

trygghet i sin hverdag.

rundt familien har kunnskap om de utfordrin-

Det er et kjent fenomen at migrasjon også

kan en bistå med adekvate hjelpetiltak.

ger en flerkulturell familie står overfor. Kun da
kan føre til at man sitter fast i den kultur man

I Drammen er det etablert et samarbeid mel-

reiste ifra. På grunn av manglende daglig

lom Introduksjonssenter for utlendinger og

tilstedeværelse påvirkes man ikke av utviklin-

Høgskolen i Buskerud for å utvikle et utdan-

gen i opprinnelseslandet. Barna som vokser

ningstilbud til tospråklige lærere, barne-

opp i Norge, vil erfare at de blir sosialisert/

verns-, helse- og sosialarbeidere, lærere

oppdratt etter normer og æresregler som var

og andre som møter minoritetsfamilier i sin

gyldig i opprinnelseslandet under foreldrenes

arbeidshverdag.

oppvekst. Disse normene er ikke gyldige i
Norge, og strider ofte mot både den allmenne
oppfattelse av hva som er akseptert, og også

Ferie

mot norsk lovverk.

Erfaring viser at mange tvangsekteskap
gjennomføres i familiens opprinnelsesland i

Det er allment kjent at jo større assimile-

forbindelse med ferieavvikling. Dette har ført

ringspress en familie utsettes for, jo større

til frykt blant unge som må tas på alvor. Når

er sjansen for at de blir verdikonservative

det ikke er akseptert i patriarkalske familier

og dermed opprettholder verdier og normer

at yngre sier imot eller diskuterer med eldre

som ikke er anvendelige eller akseptable i

personer, og at jenter skal innordne seg

Norge.

menn, er det sjelden mulig for den unge å
nekte å delta på feriereisen.  

Videre er det i enkelte familier manglende
forståelse og kunnskap om samfunnsutviklin-

I Drammen er det utviklet en egenerklæring

gen i Norge, som bl.a. er et resultat av demo-

som ungdom som frykter for tvangsekte-
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skap eller annen æresvold, kan fylle ut. Dette

len. Det er ikke fattigdommen i seg selv som

skjemaet inneholder informasjon om hvor

skaper volden, men mangelen på kontroll

familien skal på ferie, hvem de skal besø-

over egne livsmuligheter og manglende frem-

ke, hva som er hensikten med ferieturen,

tidsutsikter.

forventet hjemreisedato og en bekymring
fra ungdommen om hva de frykter kan skje

Deltakelse i arbeidslivet er viktig av økono-

mot deres vilje. Viljeserklæringen innehol-

miske og sosiale grunner, men er også en

der også lovteksten i straffeloven om forbud

viktig del av mangfoldsarbeidet i Drammen.

mot omskjæring og tvangsekteskap. Denne

I kommunens og politiets arbeidsgiverpoli-

erklæringen vil bli fulgt opp om ungdommen

tikk er det et spesielt fokus for å øke ande-

ikke har kommet hjem til Norge til planlagt

len ansatte med minoritetsbakgrunn. Dette

tid.

arbeidet har et inkluderende perspektiv og vil
gjenspeile mangfoldet i byen.

Dette lavterskeltilbudet har blitt benyttet i tre
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år, og har gjennomgått en utvikling.  Erfa-

Helhetlig tenkning betyr også samarbeid med

ringene med tilbudet er gode. I de tilfeller

frivillige organisasjoner, stiftelser og andre

saken er brakt til barnevernet, og når det er

lavterskeltilbud, som for eksempel minori-

relevant, kan også foreldre signere denne

tetsorganisasjoner som gjennom mange år

egenerklæringen. Det er foreldres ansvar å

har mottatt og fortsatt mottar økonomisk

hindre at barn utsettes for vold og overgrep,

støtte gjennom Handlingsplanen mot tvangs-

og derfor ønsker barnevernet å ansvarliggjøre

ekteskap. Riktig håndtering av volds- og

foreldrene.

overgrepssaker krever en ansvars- og rollefordeling mellom de offentlige instansene, og

Foreldre på sin side kan også ha nytte av

mellom det offentlige og de frivillige aktører.

denne egenerklæringen. Denne kan fremvises

Fordi hver enkelt sak er unik, er det nød-

storfamilien og vil dermed være et kjærkom-

vendig at det samhandles mellom de ulike

ment godt argument for å stå imot et even-

aktørene.

tuelt krav om inngåelse av ekteskap under
tvang.

Frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner og ulike stiftelser har en lang historie

Helhetlig fokus

som både kulturbærer og verdiformidler i det
norske samfunn. De frivillige sammenslut-

I tillegg til prosjektet «Æresrelatert vold i

ningene har egenskaper som velferdsstat og

Drammen» er det flere andre tilgrensende

næringsliv mangler, og det er lange tradisjo-

prosjekter og tiltak i Drammens-samfunnet.

ner for et samarbeid mellom det offentlige
og de frivillige organisasjonene. I tillegg til

I regi av Uteteamet i Drammen gjennomføres

samarbeidet med incestsentre og krisesentre

et prosjekt, «Delta i Drammen», som retter

er det offentlige avhengig av samarbeid med

seg mot minoritetsungdom og deres familier.

frivillige organisasjoner og stiftelser når det

Prosjektet ønsker å være en pådriver i en

gjelder forebyggende og holdningsskapende

prosess hvor samarbeid og aktiv deltakelse

arbeid.

(empowerment) er med på å øke målgruppens egenmestring og kontroll over egne liv

I Drammen har stiftelsen ATV (Alternativ til

ved å fremme sosial kompetanse.

Vold) et tilbud til byens befolkning, som både

Det er stor politisk vilje i Drammen til å satse

av. ATV er en av svært få organisasjoner som

på skole, læring og læringsmiljø.

har et godt tilbud også til voldsutøvere.

politi og kommunale virksomheter nyter godt

Ved å fullføre skoleløpet og ikke droppe ut
har ungdom større mulighet til å komme inn i

Mye av innsatsen i Norge for å hindre tvangs-

arbeidslivet og ikke bli fanget i fattigdomsfel-

ekteskap har vært kanalisert gjennom frivil-

lige organisasjoner. Dette har klare begrens-

som gir adekvat hjelp, slik at utøver endrer

ninger, særlig fordi disse ikke har lovpålagte

handlingsmønster og blir kjent med alterna-

oppgaver og dermed få sanksjonsmuligheter.

tive og aksepterte handlinger for å korrigere
og påvirke i sosialiseringen og oppdragelsen

Prosjektet i Drammen har fokus på tydelig

av sine barn.

rolle- og ansvarsfordeling mellom det offentliges ivaretakelse av lovpålagte oppgaver og

Totalt sett ser det ut som at begrepet æresre-

de frivillige organisasjoners bidrag i volds-

latert vold som motiv blir mer og mer benyt-

forebyggende arbeid.

tet, hvilket prosjektet i Drammen også mener
er riktig. Ved å ha fokus på ære, og spesielt

Oppsummering – konklusjoner

tapt ære som motiv for volden, vil man danne
et godt grunnlag for å endre holdninger, iva-

Arbeid med et så komplisert tema som

reta demokratiske verdier, menneskerettighe-

æresvold krever gode rutiner og samhand-

ter og likestilling. Dette medvirker til å hindre

ling mellom de ulike aktører som bidrar på

diskriminering av utsatte grupper og fremmer

området. Økt kompetanse gir hjelpeapparatet

et samfunn hvor forståelse danner grunnlag

kunnskap som gjør det mulig å forstå det de

for et menneskesyn der alle har like rettighe-

ser og blir fortalt. Dermed blir de trygge i sin

ter og krav på beskyttelse.

arbeidsutførelse, og de har større mulighet til
å gi et tilbud om bistand i tråd med de spesielle behov den utsatte og vedkommendes
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lom de ulike instanser som har lovpålagte
oppgaver og ansvar, og også tilbud til utsatte
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og utøver i voldssaker.  Ulike virksomheter
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kan utløse, og også hvem som har ansvar for
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dig handlingen, gir mulighet til å utvikle tiltak
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Intervju

Bruker alle sine erfaringer
Michael Cruz- Minoritetsrådgiver
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Alder: 30 år

– Jobben innebar å sjekke at det ikke var

Bakgrunn: Født og oppvokst i Sverige.

tvangsekteskap i bildet, at det ikke var pro-

Chilenske foreldre. Bodd i Norge i syv år.

formaekteskap eller tilsvarende. Jeg samar-

– Vi må tenke innovativt. Tvangsekteskap er

beidet en del med Kompetanseteamet mot

et følsomt tema, sier Michael Cruz.

tvangsekteskap, både med hensyn til spørsmål om bortføring og tvangsekteskap.

Michael har en variert bakgrunn. Han tror det
kan komme til nytte i jobben som minoritets-

Michael mener bakgrunnen hans, både fra det

rådgiver.

profesjonelle og det frivillige arbeidet, vil være

– Foruten utdanningen min har jeg jobbet

har opparbeidet seg de siste årene, vil bidra til

frivillig i Røde Kors, og med hiv- og aids-pro-

at han kan gjøre jobben på en god måte.

nyttig framover. Han tror også nettverket han

blematikken. Jeg satt også i styret i HivNorge.
Gjennom det arbeidet fikk jeg hospitere i Eng-

– Dette med å ha interkulturell erfaring tror

land, der jeg blant annet jobbet med hiv-positi-

jeg kommer godt til nytte i jobben som mino-

ve homoseksuelle somaliere. Det er en gruppe

ritetsrådgiver. Dette er mitt felt. Jeg har et

de fleste vet lite om. Jeg jobbet også med

godt nettverk i etater og institusjoner. Mye av

kvinner og omskjæring. Ja, i det hele tatt med

dette arbeidet vil handle om å bygge nettverk

minoriteter, seksualitet og de stigma mange

og arbeide oppsøkende mot andre som jobber

opplever. Jeg tror absolutt de erfaringene kan

innen feltet.

komme til nytte som minoritetsrådgiver.
Hvordan tror du det blir å starte arbeidet i
I tiden før han startet arbeidet som minori-

skolen?

tetsrådgiver, jobbet Michael i politiet, der han

– Jeg er spent på hvordan det blir. Det er

gjorde referanseintervjuer.

utfordrende å finne ut hvordan skolen og

Han mener samarbeidet med andre institu-

av dem har arbeidet i skoleverket i mange

sjoner blir en viktig del av arbeidet.

år, har masse erfaring og er veldig dyktige.
Utfordringen blir å jobbe sammen for å nå

– Mest av alt tror jeg det blir mye kontakt

felles mål.

med barnevernet, rådgivningstjenesten på
skolen, foreldrenettverk og innvandrerorga-

Mange tolker målene i Handlingsplanen ulikt,

nisasjoner. Disse blir de absolutt viktigste

sier han.

samarbeidspartnerne. Vi kommer til å måtte

Han presiserer at alle minoritetsrådgiverne

konkrete saker. Dessuten vil vi måtte ha et

Intervju

ledelsen jobber innen dette temaet. Mange

samarbeide tett hvis det skulle dukke opp
skal være del av et team og at de på den

tett samarbeid med integreringsrådgiverne i

måten også vil jobbe på tvers av skoler og

sånne tilfeller, sier han.

regioner.
Hva ser du mest fram til?
– Vi er et helhetlig team av både minoritets-

– Å ha menneskelig kontakt og jobbe med

rådgivere, integreringsrådgivere og kom-

det jeg brenner for. Det å gjøre noe kon-

petanseteamet. Målet er at vi skal støtte

struktivt og jobbe med konkrete ting ser jeg

hverandre. Det er mye å sette seg inn i. At

fram til. Vi kommer til å bli et supplement

vi jobber med et helt nyoppstartet prosjekt,

til rådgivningstjenesten. Vi som jobber som

betyr at vi må finne ut av ting etter hvert. Vi

minoritetsrådgivere, har svært ulik bakgrunn,

må være litt innovative, sier Michael.

så personlige egenskaper vil nok spille inn
for hvordan rollen vil løses. Jeg gleder meg

Tror du arbeidet blir mest å bygge nettverk

veldig til å få et større nettverk i skolen, både

eller mest å jobbe med konkrete saker?

blant elevene, rådgiverne og andre på skolen.

– Jeg tror det kan komme saker, men det
kommer nok til å bli mest forebyggende
arbeid. Jeg håper, for personenes skyld, at
det ikke blir saker. Mitt hovedanliggende blir å
jobbe med holdninger og endringer av disse.
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Kamp mot tvangsekteskap er kamp
for likestilling

Majoran Vivekananthan er initiativtaker og redaktør i Norges første
flerkulturelle avis Utrop.

Året var 2003 og hele min familie reiste på

kjønn uten foreldres velsignelse. Hadde jeg

ferie til Sri Lanka for første gang etter å

blitt observert med henne på gata, ville det

ha vært i Norge i 16 år. På grunn av krigen

nok blitt et tema i nabolaget.

hadde vi ikke hatt mulighet til å reise helt til
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hjembyen før nå. Min storesøster var gift og

Intensjonen til foreldrene var uten tvil å koble

hadde barn. Som nummer to i søskenrekken,

meg sammen med en jente som de mente

den gang 26 år, var jeg i full jobb, hadde egen

passet meg som ektefelle. Disse to episo-

leilighet, men var ugift. Etter avslappende

dene illustrerer hvordan voksne skaper rom,

dager på Sri Lanka ble jeg invitert til middag

mulighet og stimulerer til kontakt med den de

hos en familie jeg ikke kjente så veldig godt.

mener er passende. Når gutter som vokser

Min mor takket ja på vegne av meg. Familien

opp på Sri Lanka, med lite kontakt med jen-

«Suresh» hadde to døtre i slutten av tenår-

ter, plutselig får slike muligheter, er det også

ene. Moren i familien snakket ivrig med oss.

en sjanse for at de finner tonen, forelsker seg

Hun viste oss albumet og forklarte at døtrene

og eventuelt gifter seg. Er dette da arrangert

hadde deltatt og vunnet i ulike konkurranser.

ekteskap eller kjærlighetsekteskap? Når opp-

Hun gikk stadig tilbake til kjøkkenet og ble

står presset og tvangen?

borte i mange minutter. Det ble helt stille.
Jentene var sjenerte og snakket ikke så mye.
Jeg prøvde å snakke med dem for å være

Hvordan arrangeres et ekteskap?

høflig: Hvordan går det på skolen, hvordan er

Når en jente når slutten av tenårene og en

lærerne, hva gjør dere i fritida? Under midda-

gutt slutten av tjueårene, begynner de eldre

gen var det jentene som fikk servere maten.

i slekten å se seg om etter en ektefelle for

Moren var igjen «opptatt» med å hente mat

den unge, gjerne en i slekten som de mener

på kjøkkenet.

er passende. Dette foregår for det meste
i stor hemmelighet, slikt at ikke familiens

Bare én dag etter denne middagen inviterte

fiender ødelegger planleggingen. Å arrangere

søsteren til mormor meg på middag hjemme

ekteskap er en naturlig aktivitet i de fleste

hos henne. Det var bare jeg som var invitert.

hinduhjem på Sri Lanka. Selv om tradisjonen

Mine besteforeldre er døde, så det er søste-

har forandret seg betydelig gjennom tiden

ren til mormor som er den eldste i familien.

og er tilpasset det moderne samfunn slik at

Under denne middagen kom det «tilfeldigvis»

unge tillates å forelske seg i hverandre, spiller

en jente som er en litt fjern slektning, på

fortsatt foreldrene en avgjørende rolle.

besøk. Også her ble vi overlatt til oss selv,
og jeg måtte finne på ting å snakke om. Det

Det vanskeligste er å komme i kontakt med

er tabubelagt å ta kontakt med det motsatte

familien til bruden eller brudgommen, og

det er her det kan gå galt. Sosial status,

forsøk på å få økt medgiften mest mulig. I

økonomi, kastetilhørighet, bruden/brudgom-

dag er det ikke uvanlig at grådige foreldre

mens utdanningsnivå – alt er av interesse.

ikke bare krever et stort beløp i medgift, sær-

Svært ofte tas familiens nære tjenesteytere,

lig dersom sønnen deres har god utdannelse,

som handelsmenn og barberere, med på råd

men at de i tillegg forlanger en «gave» til seg

for å finne ut mer (sladder) om den familien

selv. Økonomi er med andre ord en sentral

som har en datter eller sønn. Disse under-

del av ekteskapet, og dette legger store byr-

søkelsene kan pågå i flere år før det blir tatt

der på jenta og jentas familie.

noen avgjørelse. Kaste spiller i dag en stor
rolle når foreldre velger partner til sin datter

Som regel er det meste avklart i forkant av

eller sønn. Selv om betydningen av kastetil-

dette møtet, gjennom mekleren eller med

hørighet blir mindre og mindre etter hvert,

direkte, men diskré kontakt. Det første møtet

er det fortsatt tabu å gifte seg med en fra en

har mer karakter av en «avtale» mellom

lavere kaste eller en annen religion. For ikke

familiene. Og samtidig blir «avtalen» offent-

å snakke om en annen legning.

lig. Når forhandlingsrunden er overstått, fastsettes endelig dato for tidspunkt for bryllupet.

Det er vanlig å utveksle bilder før ekteskap.
Ofte er det en «broker» (en mekler) som har

Ikke bare mor og far, men eldre medlem-

bilder og informasjon om jenter og gutter i

mer av familien på begge sider deltar så i

gifteklar alder. Og den lokale mekleren har

ekteskapsforberedelsene.

også kunnskap om familiens bakgrunn og
kastetilhørighet. Også blant tamiler som er
bosatt i vestlige land, foregår slik «mekling»

Når oppstår tvangen?

gjennom kjente og bekjente. Det utveksles

Mens nordmenn bare har én type ekteskap,

horoskop med aktuelle familier og astro-

nemlig kjærlighetsekteskap, opererer man nå

logen sjekker om paret passer sammen. Å

med ulike typer av ekteskap når det kom-

sammenholde horoskopene for å undersøke

mer til flere innvandrergrupper. Blant annet

om paret vil passe sammen, er avgjørende

kjærlighetsekteskap, med og uten foreldrenes

for om det blir bryllup eller ikke. Planetenes

samtykke, arrangerte ekteskap, uten og med

posisjon i fødselsøyeblikket spiller en viktig

press og til slutt rene tvangsekteskap. På

rolle.

denne ekteskapsskalaen er det mange ledd
og nivåer. Og det er vanskelig å plassere et

Når valget er gjort, er det guttens foreldre

ekteskap på ett sted i skalaen.

som tar kontakt med kvinnens familie formelt. Den dagen som velges for å etablere

Kjærlighetsekteskap med foreldrenes sam-

kontakt, må være gunstig, og her søker en

tykke er det ideelle for mange unge med

enten hjelp i en astrologisk almanakk eller

bakgrunn fra Sri Lanka. Dette kan kalles for

får hjelp av den lokale hindupresten. Det er

kjærlighetsekteskap som er blitt arrangert.

også vanlig at sønnen blir med sine foreldre

Problemet oppstår når kjærlighetsforholdet

på dette besøket, og at de unge får anledning

ikke blir akseptert av foreldrene eller slek-

til å treffe hverandre og komme med sine

ten. Siste utvei, som mange unge velger, er

egne meninger før den endelige avgjørelsen

å rømme fra familien, flytte langt unna og

treffes.

etablere familie for seg selv. Økonomiske
problemer, skamfølelse, trusler, vold eller

Det er også i dette møtet at jentas far infor-

frykt for dette kan være blant konsekvense-

merer de tilstedeværende om hva han akter

ne. Men det er også mange eksempler på til-

å gi sin datter i medgift. Medgiften består av

feller der familien gir etter og inkluderer de

penger, gull, sølv, eiendom eller andre verdier.

unge. Som regel skjer dette flere år senere

Det er alltid jentas far som gir medgift til det

når det for eksempel kommer et barnebarn

nye ekteparet. Guttens familie vil nok gjøre

i bildet.
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De fleste familier gir den unge som skal gifte

som målestokk for integrering. Med tanke på

seg, et visst forhandlingsrom. For eksempel

dette er det spennende å se hvordan utviklin-

kan han eller hun be foreldrene om å vente

gen vil være blant unge. Tendensen så langt

med ekteskap til utdanningen er ferdig, og

er at de unge selv velger hvem de gifter seg

de får ofte lov til å gi uttrykk for sine egne

med. Men flesteparten velger en annen som

ønsker og meninger om hvem de vil gifte

også er tamil bosatt i Norge. Problemene

seg med. Problemene med tvangsekteskap

oppstår når den unge vil gifte seg med en

oppstår når de unge ikke får gifte seg med

fra en annen kaste eller religion, eller hvis de

dem de er forelsket i. Flesteparten av første-

velger en ektefelle fra en familie som slekten

generasjonstamiler i Norge er gift gjennom

ikke liker. Jeg mener allikevel tendensen er at

arrangert ekteskap, mens et mindretall finner

foreldre til slutt aksepterer valget, dog etter

en kjæreste på egen hånd.

en lang kamp med barna.

Tilbake til de to episodene jeg beskrev i
jentene som var tiltenkt meg, allerede hadde

Medieperspektivet på tvangs
ekteskap

en kjæreste og ønsket å gifte seg med ham.

I 2000 viste TV 2 en dokumentar der en

Hvis hun ble gift med meg, ville det vært et

20-åring, Kadra, avslørte imamers holdning til

tvangsekteskap. Men den andre jenta ble

omskjæring med skjult kamera. Historien om

skuffet over at jeg ikke valgte henne.

18 år gamle Nadia, som ble kidnappet for å

innledningen; det viste seg at den ene av

bli tvangsgiftet i Marokko, vekket sterke reak-
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Tvangsekteskap oppstår altså når den unge

sjoner i det norske samfunnet. Det gjorde

ikke får gifte seg med den han eller hun vil.

også beretningen om hvordan åtte år gamle

Det er derfor uten tvil stor forskjell på arran-

Saynab ble omskåret i Somalia. 11. septem-

gert ekteskap og tvangsekteskap. Både gut-

ber-angrepet i 2001 og drapet på kurdiske

ter og jenter er ofre for tvangsekteskap. Det

Fadime i Sverige i 2002 er også blant hendel-

er likevel store forskjeller på hvordan gutten

ser som har skapt voldsomme diskusjoner i

og jenta takler problemene som oppstår, noe

norsk medier. Den såkalte Shabana-debatten

jeg ikke går inn på i denne artikkelen.

i 2002–2003 handlet om oppgjør med disse
«barbariske, føydale og patriarkalske»

Omfanget

strukturene i innvandrermiljøer generelt og i
muslimske miljøer spesielt.

Når det er vanskelig å definere hva tvang er
og hvor mye press eller tvang som utøves, er

Medier som før 2000 var varsomme med å

det også umulig å måle omfanget av tvangs-

omtale innvandreres diskriminerende tradi-

ekteskap. Det vi kan slå fast, er at tvangsek-

sjoner av frykt for å bli stemplet som rasister,

teskap finnes og at dette er et problem.

kunne nå ta opp disse temaene. Tvangsekteskap og omskjæring ble, og er fortsatt,

I Norge er andregenerasjonen tamiler svært

temaer som det skrives ofte og mye om.

unge og ikke i gifteklar alder. Det er vanske-

Disse fenomenene er blitt symboler på de

lig å spå hvordan de unge kommer til å velge

barbariske handlinger som «innvandrermenn»

partner. Den store frykten foreldrene har, er

og «mørke muslimske menn» står bak, og

at barna skal velge en etnisk nordmann til

samtidig symboler på mislykket integrering.

ektefelle. Et ekteskap som fort kan ende med

Politikerne reagerte med sterke medieutspill,

skilsmisse på grunn av kulturelle forskjeller,

egen handlingsplan mot tvangsekteskap kom

nordmenns holdning til ekteskap osv., ifølge

på plass og det ble bevilget store summer til

foreldrene. På integreringsskalaen skårer

arbeid mot tvangsekteskap.

tamilene høyt med tanke på sysselsettingsnivå, utdanningsnivå og representasjon på

Tvangsekteskap blir konstruert i norske

kriminalstatistikken hvis vi kan bruke dette

medier som et isolert fenomen, løsrevet fra

årsakene til problemet. Nyansene mellom

bare favner de få, sa Salimi. I Sverige har

ulike former for ekteskapsinngåelse vis-

dette fått en merkelapp: elitefeminisme. Da

kes bort. Tvangsekteskap er ikke lenger en

feministen og forfatteren Susanna Popova

konsekvens av noe annet, men er blitt selve

lanserte boken «Elitfeministerna. Ett spel för

årsaken, som skal motvirkes med høyere

gallerierna» i 2004, kritiserte hun venstresi-

alder for ekteskapsinngåelse, høyere krav om

dens feministiske politikere, akademikere og

inntekt, skjerping av lov osv.

ansatte i likestillingsindustrien for å være en
elite som bare ivaretar sine egne interesser

Hvor er likestillingsperspektivet?

(Aftenposten 25.09.2006).

I verdenserklæringen om menneskerettighe-

Kampen mot tvangsekteskap og kampen for

tene heter det at «ekteskap må bare inngås

likestilling foregår i to parallelle virkeligheter.

etter fritt og fullt samtykke av de vordende

Mens Likestillings- og diskrimineringsombu-

ektefeller». FNs konvensjon om å avskaffe

det tar seg av diskriminering på grunnlag

alle former for diskriminering av kvinner

av kjønn, religion, etnisk bakgrunn, funk-

pålegger også stater som har ratifisert kon-

sjonshemning og legning, har ansvaret for

vensjonen, å treffe alle egnede tiltak for å

gjennomføringen av handlingsplanene mot

avskaffe diskriminering av kvinner knyttet til

tvangsekteskap blitt plassert hos Integre-

ekteskap og familieforhold. Blant annet skal

rings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Den

myndighetene sørge for at kvinner og menn

avgåtte barne- og likestillingsminister Karita

har «samme rett til fritt å velge ektefelle og

Bekkemellem bidro til å opprette 36 nye

inngå ekteskap bare med sitt eget frie og fulle

stillinger knyttet til tvangsekteskap. Det ble

samtykke».

bevilget historisk store summer til arbeid mot
tvangsekteskap. Og ansvaret for dette arbei-

Her må det bemerkes at konvensjonen

det ble plassert hos IMDi; altså fra å være et

handler om å avskaffe alle former for diskri-

likestillingsproblem er nå tvangsekteskap blitt

mering, deriblant tvang når det gjelder valg

et «innvandrerproblem».

av ektefelle. Tvangsekteskap, omskjæring
og vold mot kvinner kan være resultater av

Det å se tvangsekteskap i et likestillingsper-

en mentalitet fra patriarkalske samfunn hvor

spektiv er ikke ensbetydende med å si at det

mannen har overtaket på kvinnen og hvor

bare er kvinner som utsettes for denne for-

kvinnen, gjennom sosialisering og interna-

men for tvang eller press. Kjønnslikestilling er

lisering, også bidrar til å opprettholde dette

en del av et større behov for likeverd mellom

overtaket. Dette overtaket blir ytterligere

individer, det være seg barn, kvinner, ulike

forsterket gjennom rettferdiggjøring av slike

religioner, kaster, klaner osv.

handlinger i kulturen eller religionens navn.
En far som er i stand til å tvinge sitt barn
Likestillingsdebatten i Norge handler i dag

til å inngå ekteskap på hans premisser, kan

i stor grad om likestilling mellom kvinne og

også tvinge barna i andre saker som berører

mann når det gjelder kamp om likelønn i

friheten til individet, som for eksempel utdan-

arbeidslivet, kvotering til styrer, kjønnsforde-

nings- og yrkesvalg, samfunnsdeltakelse og

ling på arbeidsplassen osv. Likestillingskam-

klesmåte.

pen er de siste årene redusert til en kamp
om styreverv. Det later til at likestillingskam-

Skal man da lage egne handlingsplaner for

pen stoppet opp i 1979 da likestillingsloven

alle mulige konsekvenser av manglende

ble vedtatt. Leder i MiRA-senteret kritiserer

likestilling mellom kjønn, uten å analysere de

etnisk norske feminister for å ha utelatt inn-

bakenforliggende årsakene til ulikhetene? Vi

vandrerkvinners rettigheter i likestillingskam-

snakker kanskje om et likestillingsproblem

pen. Hvis likestilling skal gjelde alle kvinner

snarere enn et «innvandrerproblem«? Det er

bosatt i Norge, er det langt igjen når debatten

en tankevekker at regjeringen har en egen
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handlingsplan mot tvangsekteskap, men at

noe som er vanlig for slike nettsteder i India,

den ikke har handlingsplan for likestilling for

selv om det er forbudt å forskjellsbehandle

innvandrerkvinner.

mennesker på grunn av kaste. Men forskjellen er at på «matrimonial»-nettsteder kan

Nettforum mot tvangsekteskap

den som registrerer, også være forelder. I
India er slike sider blitt svært populære.

Finnvenn.no tilbys av Norges første fler-

Shaadi.com er blant de desidert største

kulturelle avis Utrop, og er et flerkulturelt

dating-tjenestene og kan dokumentere at

kontaktforum hvor minoritetsungdom kan

mer enn 800 000 par giftet seg etter å ha

komme i kontakt med hverandre. Forumet ble

kommet i kontakt gjennom deres tjeneste.

etablert med støtte fra Barne- og likestillings-

Også i Norge eksisterer en liknende nett-

departementet og er ment som et tiltak for å

side der blant annet kaste er oppgitt som

forebygge tvangsekteskap ved at ungdom får

en variabel (Aftenposten Aften 17.11.06).

mulighet til å komme i kontakt med hveran-

Finnvenn.no har utelatt muligheten for å

dre i Norge.

registrere kastetilhørighet fordi dette er diskriminerende.

Det som er spesielt med finnvenn.no, er
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at man kan legge inn etnisk bakgrunn og

Det later til at tvangsekteskap for dem som

religion som variabler i tillegg til de vanlige

finner ektefelle på denne måten, er et mye

spørsmålene som fødselsdato, kjønn, bosted,

mindre problem, men fordommer som finnes

seksuell legning m.m. Nettportalen ble opp-

mot andre kaster og religioner, er derimot et

rettet i 2002, og er eneste kontaktpunkt på

større problem. For det er når de unge ikke

Internett i Norge mellom ulike innvandrer-

velger blant sine egne at problemet oppstår.

grupper, og mellom innvandrere og nord-

En kamp for likestilling mellom alle individer

menn. Kontaktforumet har mer enn 20 000

vil derfor gi bedre resultat enn å fokusere på

registrerte profiler fra hele Norge fra begge

én konsekvens av mangel på likestilling.

kjønn. Alderen på brukerne er fra 16–30 år.
Hittil har tiltaket mottatt svært gode tilbakemeldinger. Nettstedet har en forebyggende

Globalt perspektiv på tvangs
ekteskap

effekt ved at det utvider ungdoms muligheter

De fleste innvandrere opprettholder følelses-

til å komme i kontakt med personer fra det

messige bånd til familie og venner i opprin-

motsatte kjønn med samme etniske bakgrunn

nelseslandet. På denne måten viderefører

og religion som dem selv. Sjansen øker der-

man også sosiale normer, tradisjoner og

ved for både å finne og selv velge en kjæres-

kulturelle praksiser, som for eksempel mangel

te eller ektefelle i Norge som også foreldrene

på likestilling mellom kjønn, som blir reprodu-

kan akseptere. Enkelte unge skriver også

sert blant den nye generasjonen, og som kan

eksplisitt i sine profiler at det er ektefelle de

resultere i tvangsekteskap.

søker. Utrop har også mottatt tilbakemeldinger fra unge som har møtt hverandre på

En kamp mot tvangsekteskap må derfor også

forumet, og som senere har giftet seg.

være en kamp for likestilling i de landene som
ikke har en likestillingslov. Norske myndig-

Utrop er ikke alene om å tilby et slikt kon-

heter må legge politisk press på land som

taktforum, internasjonalt ser vi flere popu-

ikke praktiserer likestilling mellom kjønn,

lære «matrimonial»-sider der formålet er

som for eksempel Pakistan, Vietnam, Tyrkia,

å finne ektefelle. Det er liten forskjell mel-

Marokko, Somalia, India, Sri Lanka mfl. Og

lom tradisjonelle dating-tjenester og slike

norske myndigheter må legge press på land

«matrimonial»-sider. På begge steder regis-

som sosialt aksepterer rangering av individer

trerer man informasjon om alder, religion,

basert på kaste, klan, religion og annen grup-

utseende, utdannelse, kastetilhørighet osv.,

petilhørighet.

Ingen vei ut?
Ekteskap og tvang i et helseperspektiv

Arild Aambø er lege og fungerende direktør ved Nasjonal
kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI). Aambø opprettet i 1994
Primærmedisinsk verksted (PMV), et prosjekt i bydel Gamle Oslo for
utvikling av helsefremmende tiltak og dialogformer som kan oppleves
meningsfulle i flerkulturelle sammenhenger.

Siden tidlig på 90-tallet, da enkelte innvan-

prioritere slikt arbeid og hvilke innsatser som

drerkvinner begynte å stå frem i media og

kan tenkes å føre frem.

åpent fortelle om hva de hadde vært igjennom i forbindelse med sin ekteskapsinngå-

utøvd innenfor rammen av såkalte arrangerte

Lite forskning på helsemessige
konsekvenser av tvang i arrangerte
ekteskap

else, har ’tvangsekteskap’ blitt et begrep i
norsk integreringsdebatt. At slik tvang er blitt
ekteskap, har siden ført til at enkelte har

Pr. i dag ser det ut til å være forsket lite på

oppfattet begrepene som nærmest syno-

de helsemessige konsekvensene av bruk av

nyme. Forskere, som har studert tradisjonen

tvang i arrangerte ekteskap, men enkelte

i et likestillings- og/eller rettighetsperspektiv

studier antyder viktige sammenhenger.

(Bredal 2006, Thorbjørnsrud 2005, Wikan

Husain og medarbeidere (2006) beskriver i

2003), har imidlertid forfektet et langt mer

en oversiktsartikkel om selvskading blant bri-

nyansert syn, og «kollektivisme», «identi-

tiske kvinner med sørasiatisk avstamning en

tetsutvikling», «innflytelse» og «ære» (izzat)

betydelig høyere selvmordsfrekvens hos disse

er blitt sentrale begrep når en skal forsøke å

enn hos kvinner født i England eller Wales.

forstå hva dette egentlig dreier seg om.

Økningen finnes stort sett i den yngre aldersgruppen (15–34 år) og her var selvmordsfre-

Det er også initiert en rekke tiltak for å for-

kvensen mer enn dobbelt så høy som blant

hindre tvangsekteskap, og helsetjenesten i

dem med engelsk avstamning og opp til syv

kommunene, herunder skolehelsetjenesten,

ganger så høy som blant sørasiatiske menn

er flere ganger nevnt som en sentral aktør

(Bhugra og medarb. 1999). Ekteskapelige

(se f. eks. Handlingsplan mot tvangsekte-

problemer, hvorav majoriteten bunnet i en

skap 2008–2011 og Veileder – Tiltak mot

kulturkonflikt, ble angitt å være en viktig

tvangsekteskap). Dette synes rimelig, siden

utløsende faktor. I en studie om årsaker til

helsesøstre trolig er de av helsearbeidere

intox1 blant sørasiatiske kvinner (Merill og

som har den mest omfattende kontakten

Owens 1986) angav flere av de spurte at

med ungdom i risikosonen. Men helsesøstre

deres menn hadde krevd at de skulle oppføre

er allerede pålagt svært mange oppgaver og

seg mindre vestlig og/eller at deres sviger-

mangler dessuten trening, støtte og veiled-

mødre hadde blandet seg inn i hvordan de

ning når det gjelder å håndtere slike saker. Å

levde og hvordan de skjøttet sitt ekteskap.

tillegge dem nye oppgaver sånn uten videre

Sitat: «Slike faktorer, sammen med arran-

vil således kunne vise seg å være ineffektivt,

gerte ekteskap, avvisning av forespørsler om

og det synes derfor betimelig å se nærmere
på på hvilket grunnlag helsearbeidere bør

1 Intox er den medisinske betegnelsen for forgiftning.
Ofte dreier det seg om en overdose av medisiner.
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arrangerte ekteskap og andre ekteskapelige

familie. En uttrykte det slik: «Hvis min datter

problemer setter de sørasiatiske kvinnene

gifter seg i min familie, får jeg respekt! Ved-

under press og blir av deltakerne rapportert

kommende som kommer hit, vil få det bedre,

som utløsende årsaker.»

fordi det er mitt blod. Vi kjenner hverandre,

Ved Primærmedisinsk verksted (PMV) ble det

Betydningen av foreldrenes velsignelse av

og kan lettere forstå hverandre» (s. 20).
for noen år tilbake gjennomført et prosjekt

ekteskapet ble gjentatte ganger påpekt:

mot tvangsekteskap hvor hensikten var å

«Hvis du gifter deg uten foreldrenes velsig-

skape dialog mellom generasjonene om dette

nelse og uten foreldrenes hjelp, hvordan

emnet. Det ble arbeidet med to grupper, en

vil du klare å løse fremtidige problemer i et

gruppe med ti pakistansk-norske jenter i

ekteskap? Ekteskapsproblemer løses i storfa-

alderen 14–18 år og en annen gruppe med

milien. Uten deres velsignelse kan heller ikke

fem kvinner av pakistansk opprinnelse som

familien hjelpe!» Også jentene var innforstått

selv hadde døtre i gifteklar alder. Gruppene,

med at det å finne ektemake innen egen

som begge møttes tolv ganger, ble drevet

familie kunne bidra til å styrke familiebånd

parallelt, men var anonyme for hverandre.

og kontakten med storfamilien. De ønsket på

Gruppene stilte spørsmål til hverandre, og

ingen måte å såre sine foreldre, men var på

gruppelederne, en pakistansk kvinne og

sin side også klare i sitt budskap: «Mødrene

en norskutdannet psykolog, fungerte som

tenker ikke som oss. Hvis de er glad i oss, bør

budbringere mellom gruppene (Clark og Iqbal

de støtte oss også når vi velger selv. Vi kan

2002).

ikke leve sammen med noen som vi ikke er
glad i!» (s. 9)
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Det kom i denne dialogen frem at mødrenes
forståelse av hva tvangsekteskap innebærer,

Et forhold gav særlig grunn til bekymring

var noe videre enn de vanlige definisjonene .

blant jentene: «Jenta har også et ansvar

De mente at jentene ville oppleve det som

for å bli kjent med den personen (som hun

2

tvangsekteskap dersom mor eller far kun

skal gifte seg med) og familien, men får ikke

tenkte på at noen fra egen familie skulle få en

muligheten til det. Vi vil, men kan ikke! (s.

sjanse til å komme til Norge (s. 8). Dessuten

14)... Jeg må finne ut om han vil ha meg eller

var de klare på at dersom jenta ville gifte seg

ikke. Jeg må finne ut om det er en annen han

med en annen (for eksempel en i familien)

egentlig vil ha!» (s. 15)

og foreldrene nektet dette, så var også det
tvang. Med andre ord: Mødrene forstod tvang

For mødrene var det viktigste å kunne vise

som at ungdommenes egne behov og prefe-

til at de har gjort sin plikt som mor – dvs.

ranser ble satt til side. Samtidig mente de at

sørget for at jentene nådde gifteferdig alder

de gjorde barna en tjeneste ved å dra nytte

med sin jomfruhinne intakt. Om jenta ble

av egne erfaringer når datterens ektemann

overlatt til seg selv eller foreldrene ikke

skulle velges, og de mente at barna burde

visste hva hun drev med eller ble utsatt

vise takknemlighet for at de gjør denne job-

for, ville de tape ansikt. Når familiens

ben.

ære nærmest ble identisk med jentenes
«renhet», ble det dessuten vesentlig for

Mødrene så det videre som et stort ansvar

mødrene å unngå at de selv ble dratt med i

å ta kloke valg for døtrene. Ekteskap skulle

en utstøtningsprosess, noe som lett kunne

være lykkelige både for foreldrene og barna

skje dersom jentene ikke skikket seg bra.

og det var derfor viktig å spørre barna om de

Dette opplevde jentene som at mødrene

kunne godkjenne foreldrenes valg. Men det

valgte ære fremfor barna – at de ikke ville

var også viktig for kvinnene at deres jenter

ha døtrene gående hjemme, men få dem

giftet seg innad i familien, helst i deres egen

bort så fort som mulig for å bli ferdige med

2 For en gjennomgang av de ulike definisjonene, se
Bredal 2006, s. 33–38.

det slik: «Pakistanske gutter ligger med

sitt ansvar og unngå vanskeligheter. En sa

mange jenter før de gifter seg, men jentene
må være jomfruer. Dette er urettferdig.
Foreldrene er redde for at en gutt og en
jente som treffes før ekteskapet, kommer til
å ligge med hverandre. Om de skulle oppdage at de ikke liker hverandre, tenker ikke
mødrene på som truende!» (s. 15)
Mødrene var også klare på at jentene måtte
vise offervilje for å oppnå «et godt parti»,
og de vek ikke tilbake for å utøve emosjonelt press: «Vi har gitt dere alt vi har. Vi
har matet dere og vasket dere. Betyr det
at våre offer er forgjeves? ... Når vi bodde i
Pakistan, spiste vi restematen fra tallerkenen deres – vi var fattige, og vi tenkte mer
på dere enn på oss selv. At dere takker ja til
vårt valg av partner, er det eneste offeret vi
ber om!» Mødrene mente at de selv hadde
ofret alt for sine jenter, og forventet derfor
nå at også jentene ofret noe for dem. Et
offer er i seg selv ikke negativt. Det kan gi
både karakter og styrke. Jentene på sin side
så imidlertid det å gi avkall på egne følel-

•

hva du vil få ut av livet.

ser som et offer som de på ingen måte var
beredt til.

Kjenn deg selv. Ta deg tid til å tenke på

•

Gjør det du kan leve med. Ta hensyn til
både dine og foreldrenes erfaringer når
det er snakk om ekteskap og det å leve

Etter seks møter brøt dialogen mellom

videre med en partner.

jentegruppen og mødregruppen sammen.
Jentene uttrykte sin frustrasjon slik: «Det er

•

Fortell foreldrene dine det hvis det er noe

for mye fasitsvar. De sier ikke noe om hva

som plager deg og hvis du er uenig i noe

de mener selv, men om hva ’kulturen’ for-

de bestemmer for deg.

venter. De er blottet for egne meninger og

•

Ta ansvar for livet ditt. Fortell foreldrene at

de generaliserer til egen fordel fordi de vil at

de kan stole på deg og at du ikke kommer

jentene skal gå med på deres ønsker.» (s.

til å gjøre noe galt (med vilje). Overtal

13) En grunn til at dialogen brøt sammen,

dem til å vente med ditt ekteskap til du
selv er klar!

var at jentene opplevde mødrenes svar som
fullstendig forutsigbare. Når imidlertid psy-

•

La foreldrene kjenne deg bedre, slik at de

kologen utfordret dem på dette og bad dem

lærer mer om hvordan du er. Da blir det

tenke igjennom og skrive ned hva de trodde

lettere å diskutere med dem.

mødrene kom til å svare på enkelte av de

•

Hvis du gjør noe galt, ikke skjul det for

spørsmålene som de selv hadde stilt, viste

foreldrene dine. Hvis noen andre fortel-

det seg imidlertid at de tok feil. Mødrene

ler dem noe om deg, så kommer de til

svarte ikke slik de forventet. Jentene likte

å tenke at de ikke har noen verdi i ditt

ikke alltid mødrenes svar, men de hadde

liv. Da blir det ekteskap fordi de må vise

ikke kunnet gjette seg til dem. Dette satte i

makten sin!

gang en reflekterende prosess, og gav etter

•

Fortell foreldrene alltid sannheten og ikke

hvert jentene en ny forståelse som nedfelte

skjul noe eller gjør noe som sårer dem,

seg i råd til jenter i samme situasjon som

fordi da mister de troen på deg og lar deg

dem selv (tabell 1) (s. 15).
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•

ikke gjøre noe senere, og mistenker deg

utløse mer eller mindre akseptable sank-

hele tiden!

sjoner, i verste fall vold og drap. Også den

Tenk aldri at foreldrene dine er lite verdt

pakistanske gruppelederen, som var den

selv om de ikke kan snakke norsk eller

som hadde tatt initiativet til prosjektet, opp-

har lite utdanning. Prøv alltid å vise dem

levde et betydelig press: «Da jeg begynte

respekt og lære av deres erfaringer!

med denne gruppen, trodde jeg at jeg hadde
ødelagt ting. … Jeg var redd for å bli truet,

At jentene så klart hadde uttrykt sin mistil-

men ingen ting har skjedd. Jeg var til og

lit, fikk også mødrene til å tenke. De innså

med redd for å snakke med min mann. Jeg

at de hadde satt hensynet til «familiens

forstår nå hvor viktig det er. Det er måten

ære» foran jentenes behov og ønsker, og at

du snakker på, som teller, ikke hva du snak-

jentene var negative til at mødrene skulle

ker om!«(Clark og Iqbal 2002 s. 39)

bestemme over deres fremtid. At jentene
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så vel som mødrene på denne måten fikk

Siden helse synes å være sterkt knyttet til

insitament og hjelp til å reflektere over egne

så vel friheten til å leve et liv som en selv

uttalelser og holdninger, gjorde det mulig

har grunner for å verdsette (Sen 1999), som

å fortsette dialogen, og da gruppene ble

innflytelse over egen livssituasjon (Bandura

avsluttet, var samtlige deltakere positive til

2000, Aambø 2004 s. 76), vil helse også

at PMV fortsatte med slike grupper. Jentene

være knyttet til kommunikativ kompetanse

opplevde seg mindre hjelpeløse og ikke så

(Bakke og Søholt 1996).3 Eksemplet fra PMV

ensomme, og for mødrene var det nytt at

viser da også at gjennom å legge til rette for

de nå tenkte mer på døtrenes ønsker enn på

og stimulere til prosesser hvor deltakerne

familiens (Jensen og medarb. 2006).

kan reflektere over egne forståelsesrammer
og holdninger, kan helsearbeidere bidra til

Denne studien viser at det emosjonelle

konfliktløsning, fortsatt dialog og gjensidig

presset som ofte utøves for at barna (kan-

respekt mellom generasjonene.

skje særlig døtrene) skal innordne seg
foreldrenes vilje, kan bli så stort at kom-

Et slikt massivt sosialt press som er beskre-

munikasjonen mellom generasjonene bryter

vet ovenfor, er imidlertid ikke begrenset til

sammen. Bredal (2006) hevder at det svært

valg av livspartner. Et par kliniske vignetter

alvorlige psykiske presset som flere foreldre

vil illustrere dette:

legger på sine barn, kan virke nedbrytende
og «er en form for kulturbetinget emosjo-

Én for alle, alle for én!

nell utpressing som ikke kan fraskrives som

En kvinne, la oss kalle henne Huma, opp-

avvik … I denne sammenhengen er det en

søkte lege fordi hun var fortvilet, forvirret

del foreldre som begår overgrep uten å vite

og deprimert. Hun levde i et ekteskap hvor

det eller ville det».

mannen hadde mishandlet og terrorisert
henne over år, og nå holdt hun ikke ut

Det kan se ut som om enkelte innvandrer-

lenger. Imidlertid ville en skilsmisse ha

miljøer lukker seg til i møte med det norske

så store konsekvenser for hele familien

for å beskytte sine tradisjonelle praksiser,

at hun ikke klarte å tenke på det, og hun

og at dette i stor grad aksepteres i frykt for

følte seg helt låst. Når hun oppfattet at

konsekvensene. De som ønsker å åpne for

legen viste interesse for hennes situasjon,

dialog eller debatt, gjør ofte dette i frykt for

fortalte hun videre at hennes handlings-

sanksjoner som i verste fall kan bli starten

lammelse kom av at hennes søster og ene

på en voldsspiral: Det starter med under-

bror også var gift inn i den samme fami-

trykking av visse grupper. Når noen så tar
til orde for større åpenhet, vil det av andre
kunne oppfattes som protester mot den
etablerte orden, og protestene kan i sin tur

3 En svært nærliggende assosiasjon er her Jürgen
Habermas begrep «communicative rationality». Se
Wikipedia The Free Encyclopedia for aktuelle referanser.

lien. Deres ekteskap fungerte godt, men

kunne bli hjemsøkt av fedrenes ånder og

ifølge så vel skikk og bruk som ekteskaps-

straffet.

kontrakt ville også disse to andre ekteskanen gikk fra hverandre. Det ville ha store

Hva kan så en helsearbeider
foreta seg?

konsekvenser, særlig for kvinnene, som

Medisiner kan for noen være en hjelp, men

må leve videre i skam, isolert i sine egne

kun for et kortere tidsrom, og det løser ikke

familier, men også for barna som etter en

kvinnens problem. Viktigere er det at legen

skilsmisse ville miste kontakten med sine

skaper rom for at kvinnen kan fortelle sin

mødre.

historie – at hun får et vitne til sine lidelser, at

pene bli opphevet dersom hun og man-

noen vet om hva hun daglig går igjennom og
Etter hvert viste det seg at denne historien

kan anerkjenne hennes strev. I tillegg kan det

hadde røtter flere generasjoner tilbake: Da

hende at hun trenger en samtalepartner for

Humas bestefar, la oss kalle ham Moham-

å klargjøre sin situasjon overfor seg selv, en

med, og bestemor, Rehana, giftet seg

å diskutere ulike handlingsalternativer med,

for om lag 50 år siden, ble det besluttet

en som er interessert, men som likevel ikke

at også Mohammeds søster og Rehanas

kommer med lettvinte råd eller formanin-

yngre bror skulle gifte seg med hverandre,

ger om hva en kvinne i hennes situasjon bør

for på denne måten å styrke familiebånd

foreta seg, og fremfor alt, en som er under-

innad og ikke mindre viktig, øke familiens

lagt taushetsplikt. Etter at alternativene er

innflytelse utad. Imidlertid døde Moham-

klargjort, er det bare kvinnen selv som kan

meds søster før bryllupet. Hennes forlo-

vite hva som er det riktige valget for henne.

vede (Rehanas bror) giftet seg da med en

Men hun vil trenge støtte, uansett hva hun

kvinne fra en annen familie, men erklærte

måtte velge. Den neste vignetten illustrerer

til Mohammed at: «Siden din søster døde

en tredje form for tvang:

før vi kunne gifte oss, skylder du meg
en datter.» Mohammed og Rehana fikk

«Kalde føtter»

flere barn, også døtre, men på grunn av

En pakistansk gutt i 20-årene kommer

aldersforskjeller, passet det ikke for noen i

til sin far og forteller at han har funnet

brorens familie å gifte seg med dem. Imid-

en jente han vil gifte seg med. Jenta er

lertid passet det godt for hans to sønner å

hans niese, datter til farens søster, og bor

gifte seg med Mohammeds barnebarn, og

for tiden i Danmark. Faren er først sterkt

nå kunne også den påtenkte kontrakten

imot at gutten gifter seg inn i hans søsters

fullbyrdes – ikke bare dobbelt ekteskap,

familie, ettersom relasjonen til søsteren

men trippelt!

ikke har vært den beste. Imidlertid står
gutten på sitt, og til slutt gir faren seg. På

Slike ekteskapskontrakter forekommer ikke

sønnens vegne ber han om jentas hånd,

så sjelden i det pakistanske miljøet. Noen

og får ja. Familiene på begge sider støtter

ganger kan sågar fire par være involvert

opp om de unges valg og planleggingen

(Aambø 2004) og konsekvensene, i tilfeller

av bryllupet starter. Gutten inviteres til å

hvor ett av ekteskapene går i oppløsning,

besøke jenta og hennes foreldre, slik at

er det få forunt å holde ut. Selv når det ene

de skal kunne bli mer kjent. Samtidig går

ekteparet flytter til Norge og de andre forblir

det bud om bryllup til resten av familien

i Pakistan, vil familien påse at den inngåtte

som er spredt rundt i Pakistan, England og

ekteskapskontrakten oppfylles, og i tilfelle det

Skandinavia. De vil gjerne delta i bryllups-

blir brudd, se til at alle ekteskapene i avtalen

festen. Flybilletter kjøpes i god tid, og det

brytes. Noen ganger er avtaler om ekteskap

handles inn gull og andre passende gaver

inngått på fars eller mors dødsleie, og slike

til det vordende paret. Nå viser det seg

avtaler blir gjerne oppfattet som imperative:

at jentas familie er betydelig mer tradi-

Om de ikke oppfylles, vil etterkommerne

sjonsbundet enn guttens, og de insisterer
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ansikt. Ille blir det samme hva de velger, og
i deres miljø finnes ingen felles erfaringer
om hvordan slike situasjoner kan håndteres uten tvang. De gode fortellingene og de
aktverdige modellene savnes. Gode løsninger
finnes ikke og tilbake blir kun skuffelsen,
maktesløsheten og håpløsheten. I slike tilfeller vil det kunne være svært vanskelig å gå
til andre i familien for å søke råd og veiledning, ikke minst av frykt for både guttens og
familiens renommé. Spørsmålet er: Hva kan
den kommunale helsetjenesten tilby i slike
tilfeller?

Sosial kapital versus strukturell vold
Den helsemessige betydningen av en støttende familie og/eller et inkluderende og
aksepterende sosialt nettverk er vel dokumentert. Putnam (2000) hevder sågar at
det er den såkalte bundne sosiale kapitalen,
dvs. den nære familien og de tette nettver76

kene av samhandlende mennesker, som i
på at bryllupet må gjennomføres nøye i

denne sammenheng er av særlig betydning.

tråd med familiens tradisjoner. Dette var

Men i sosiale nettverk finnes også, som vi

gutten ikke forberedt på, og når bryl-

har sett i eksemplene over, forventninger

lupet nærmer seg og han står ansikt til

om innordning og offervilje, og det utøves

ansikt med alle reglene og forordningene,

sosial kontroll. I tilfeller hvor den sosiale

begynner han å angre. Han føler at han på

kontrollen utøves gjennom systematisk

ingen måte er klar til dette, og vil trekke

forskjellsbehandling og vedvarende overvå-

seg. Imidlertid er planleggingen kommet

king av spesielle grupper, og når dette skjer

så langt og investeringene blitt så store at

på en slik måte at den enkelte hindres i å

familien ikke uten videre ser seg i stand til

tilegne seg informasjon eller å gjøre egne

å kansellere bryllupet. Gutten blir fra seg

erfaringer, gir dette sterke assosiasjoner til

av fortvilelse. Han opplever ekteskapet

’strukturell vold’, et begrep som ble intro-

som et tvangsekteskap, og overveldes av

dusert av Johan Galtung på 1960-tallet

vedvarende gråt.

(Farmer 2006). Strukturell vold handler ikke
om intenderte handlinger, men om varige

Dette er en situasjon som kan oppstå også i

sosiale strukturer som i sin konsekvens

et tradisjonelt norsk bryllup, og det mangler

hindrer individer, grupper eller samfunn i

da heller ikke på historier om brudgommer

å realisere sitt potensial, og som legitime-

som har uteblitt, eller bryllup som er blitt

res gjennom samfunnets institusjoner og

kansellert i siste liten. Problemet får imid-

normaliseres gjennom hverdagens gjentatte

lertid et langt større omfang i den «inter-

erfaringer. I litteraturen vises det til sam-

nasjonale» familien, hvor investeringene i

menhenger mellom strukturell vold og andre

forbindelse med selve bryllupsseremonien

former for voldshandlinger og selvskading

kan være betydelige. Foreldrene legger

(James og medarb. 2003) og systematiske

press på gutten for at han skal ta ansvaret

forskjeller i helsetilstanden mellom ulike

for sitt valg. Selv opplever de presset fra

subgrupper blir oppfattet som et sterkt

familien, og gjør hva de kan for ikke å miste

indisium på strukturell vold. Innledningsvis

ble det referert til undersøkelser som viser

veldende og i noen tilfeller stå overfor valg

en betydelig forskjell mellom sørasiatiske

hvor ethvert alternativ blir like ille.

menn og kvinner når det gjelder forekomsten av selvskading. Her i Norge har Dalgard

Somme reagerer positivt på slike stressende

og Thapa (2007) påvist betydelige ulikheter

situasjoner og kommer styrket ut av det

i selvrapportert helse mellom ikke-vestlige

hele. Men for mange vil slikt stress kunne

innvandrerkvinner og -menn, og minst like

virke ødeleggende og ha store helsemes-

viktig, at mens helseforskjellene mellom

sige konsekvenser. For noen kan det sågar

ikke-vestlige innvandrermenn og etnisk nor-

bli nødvendig å forlate den gruppen en har

ske tenderer til å bli borte når de etter hvert

tilhørt. I slike tilfeller må storsamfunnet både

blir integrert i storsamfunnet, ser en ikke

kreve at vedkommende kan forlate sin gruppe

samme beskyttende effekten av integrering

uten at det legges hindringer i veien for det,

hos kvinner. De antyder at en mulig årsak

og legge til rette for at vedkommende kan

kan være at sosial integrering for kvinner i

etablere seg på nytt. Når krisen er et faktum,

noen tilfeller blir møtt med sanksjoner fra

vil helsetjenesten kunne være det stedet

menn i deres egen etniske gruppe, men her

vedkommende først henvender seg, og da vil

kan også en rekke andre forhold spille inn,

et samarbeid med andre kompetansemiljøer

og pr. i dag har vi ikke kunnskap nok til å

som for eksempel Selvhjelp for innvandrere

trekke entydige konklusjoner.

og flyktninger eller Kompetanseteam mot
tvangsekteskap kunne være nødvendig for å

Eksemplene over viser imidlertid at også i

finne frem til gode løsninger. Men som vi har

det pakistanske miljøet kan intensjonen om

sett, omfatter helseperspektivet langt mer

å utvikle sosial kapital, respekt og innflytelse

enn tvangen til å gifte seg mot sin egen vilje.

fordreies og få karakter av «strukturell vold».

Det handler også om sosial kapital og om i

Som drivkraft i dette sosiale maskineriet kan

hvilken grad en person har innflytelse over

en skimte økonomiske hensyn så vel som

egen livssituasjon (Bredal 2006). Slik innfly-

et renhetsideal som synes uløselig knyttet

telse varierer imidlertid fra situasjon til situa-

til ære. Ryktedannelse, frykt for represalier,

sjon og over tid. Selv om somme miljøer eller

og i noen tilfeller grov vold eller trusler om

subgrupper har omfavnet norske verdier når

utstøtning med all den smerte det innebærer,

det gjelder individets autonomi og valgfrihet,

fungerer som homøostatiske mekanismer,

vil de likevel i møte med andre som er mer

med andre ord bidrar til å opprettholde sta-

tradisjonsbundet og regelstyrt, kunne oppleve

tus quo.

problemer og begrensninger som de ikke har
kunnet forutse. Videre kan det oppstå situa-

Men vi må også her ta i betraktning minori-

sjoner hvor konsekvensene av egne valg kan

tetsgruppenes økte sårbarhet med hensyn

være svært vanskelig å leve videre med. I

til storsamfunnets krav til innordning. Jiwani

slike tilfeller vil folk kunne ha behov for å dis-

(2005) argumenterer for, på bakgrunn av en

kutere saken med en utenforstående, og en

undersøkelse utført i Canada, at unge kvin-

kan på dette området tenke seg at helsetje-

ner med innvandrerbakgrunn er i en spesielt

nesten og ikke minst familekontorene kunne

vanskelig situasjon: «Situated at the inter-

spille en viktig rolle.

sections of race, class, gender and age, these
young women walk a tightrope between the

I denne sammenhengen er det viktig å

violence of racism they experience from the

merke seg at mens et likestillings- eller

host and/or dominant society and the pres-

rettighetsperspektiv stiller spørsmål om en

sures to conform imposed from within their

gitt praksis er i tråd med gitte normer, vil

communities.» Og som allerede nevnt: Også

helsearbeidere stille spørsmål om hvilke

mødre eller andre som er tillagt et spesielt

helsemessige konsekvenser en slik praksis

ansvar for at det inngås gode og vellykkede

har for individ eller samfunn, og i hvilken

ekteskap, kan oppleve situasjonen som over-

grad og på hvilken måte en kan arbeide for
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feltet, og fraværet av relevant forskning. En
grunn kan være at temaet er gitt lite oppmerksomhet i utdanningssystemene. Slik
sett kan leger i dag med god grunn hevde
at: «Dette er ikke vår jobb!» Samtidig er
det klart at «samproblemer» og «samsykdommer» – begreper som Peter Hjort
introduserte allerede tidlig på 1980-tallet
(Hjort 1981, Forskningsrådet 2000) som en
samlebetegnelse for medisinske tilstander
sprunget ut av problemer i forholdet mellom mennesker – omfatter også den form
for maktens patologi som vi her står overfor.
Dette burde medføre at problemkomplekset
rundt arrangerte ekteskap og tvangsekteskap ble satt på dagsordenen både i forskningen, i utdanningsinstitusjonene og i
helsetjenesten.
Takk til Tahirah Iqbal, Kubra Ifzal, Torunn
Arntsen Sørheim, Anja Bredal og Lucy Williams for fruktbare diskusjoner og innspill
under forarbeidene til denne artikkelen.
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å forhindre skader eller utbedre disse dersom de allerede er oppstått. Denne form for
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Nesten som å oppleve det selv
Ubah Abduqadir- Minoritetsrådgiver
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– Jeg har ikke tidligere jobbet direkte med

ting som gjør at livet snus på hodet, fortel-

tvangsekteskap, men jeg har gode ven-

ler Ubah.

ner som er blitt utsatt for det. For meg blir
det nesten som å oppleve det selv. Jeg vet

I NAV trygd jobbet hun med å holde motiva-

hvordan de har hatt det. Jeg søkte jobben

sjonskurs for somaliske aleneforsørgere, og

fordi jeg tenkte dette arbeidet var noe for

som flyktningkonsulent i Bærum arbeidet hun

meg, ettersom jeg har erfaring fra å jobbe

også i et prosjekt rettet mot somaliere.

med ungdom, folk med innvandrerbakgrunn,
foreldre og alenemødre, sier Ubah Abduqa-

– Begge steder var målet å gi opplysninger

dir. Hun har fått jobb som minoritetsrådgi-

om hvordan de kan forholde seg til det offent-

ver ved Lambertseter videregående skole.

lige systemet. I Bærum var hensikten med

Tidligere har hun jobbet med arbeidsrettede

prosjektet å bedre dialogen mellom offentlig

tiltak, i NAV Intro og som flyktningkonsulent

tjenester og somaliere. Jobben innebar at jeg

i Bærum.

reiste mye rundt og holdt foredrag.

– Før jeg startet i IMDi, jobbet jeg i Uni-

Hvordan tenker du å legge opp arbeidet ved

kum. Det er en arbeidsmarkedsbedrift som

Lambertseter skole?

bidrar med å finne gode arbeidsplasser til

Jeg skal jobbe på en multinasjonal skole

yrkeshemmede arbeidssøkere. Det innebar

og skal jobbe med alle nasjonaliteter. Jeg

blant annet å avklare og avdekke eventu-

synes det er viktig å involvere elevene og

elle hindringer hos den enkelte, hindringer

forhøre seg om hva de mener om dette og

for å gå tilbake til arbeidslivet. Å jobbe

hvilke alternative muligheter de har. Forel-

med mennesker som plutselig var blitt

drenettverk er alfa og omega når det gjelder

syke, fikk meg faktisk til å verdsette livet

samarbeidet med skole og hjem. Jeg har

jeg lever enda mer. Plutselig kan det skje

større tro på empowerment enn å fortelle folk

i Norge. De kommer fra krigsområder, har

drene at de har muligheten til selv å påvirke.

traumer knyttet til det og sliter med å komme

Hvordan tror du kompetansen du har vil

av disse kan bli svært utfordrende. Det er nok

komme til nytte?

viktig å kartlegge hva slags motivasjon de har

På mange måter. Jeg tror utdanningen min,

for framtiden slik at de ikke påtar seg opp-

som innholder jus, økonomi og kunnskap om

gaver de ikke klarer, men at de kommer seg

organisasjoner og saksbehandling, vil være

gjennom skolen med en klar plan for framti-

svært nyttig. Dessuten mener jeg jobbene jeg

den, sier hun.

seg gjennom en del fag. Jeg tror oppfølging
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hvordan de skal gjøre ting. Vi må vise forel-

tidligere har hatt, har gitt meg god erfaring i
hvordan å møte mennesker.

Ubah trekker også fram det høye fraværet
som et problem. Hun tror mange elever får

Hvordan ser du på arbeidet med tvangsekte-

dårlig rådgivning når det gjelder studie-

skap?

valg, mens andre velger studieretning ut fra

– Tvangsekteskap er bare en del av proble-

foreldrenes ønsker og ikke ut fra hva de har

met med skolefrafall, sier Ubah

mulighet til å klare.

Hun mener det viktigste er arbeidet med

– Noen elever har nok for høye ambisjoner

foreldre, elever og med offentlige og private

ut fra hva de kan klare. En av mine oppgaver

organisasjoner. Ubah tror at man kan forhin-

blir å hjelpe disse elevene til å finne ut hva de

dre både skolefravær og tvangsekteskap hvis

ønsker å gjøre framover, hvilke planer de har

disse tre vinklene slås sammen.

for framtiden, sier hun.

– Med hensyn til foreldre tror jeg vi må jobbe

Hva gleder du deg til?

med ydmykhet og respekt. Med elevene tror

Jeg gleder meg aller mest til å jobbe med

jeg først og fremst vi må jobbe med trivsel og

1.-klassingene. De er ferske på skolen, slik

motivasjon. Trivsel må komme i første rekke.

som jeg er fersk i jobben. I tillegg kommer

Trives du ikke på jobben, produserer du heller

jeg til å følge disse i hele min prosjektperiode

ikke godt. Man blir ikke effektiv. Blir det for

ved skolen. Jobben vil innbære at jeg får en

ille, kan man bytte jobb. Men elevene kan

unik mulighet til å kunne påvirke og være

ikke bare bytte skole. Da kan løsningen for

med i skole- og opplæringssystemet. Jeg gle-

mange bli å skulke og oppsøke andre are-

der meg til å jobbe som mellomledd mellom

naer. Men mange minoritetsjenter har bare

det offentlige apparatet på den ene siden,

to arenaer. Den ene er på skolen, den andre

og elevene, skole og foreldre på den andre.

er hjemme. Og trives de ikke på skolen, blir

Alt i alt blir det et spennende og utfordrende

de hjemme. Da kan det lettere skje at de blir

prosjekt, sier Ubah.

tvangsgiftet, sier Ubah.
Hva tror du blir mest utfordrende?
På Lambertseter har de også en klasse med
bare fremmedspråklige. Noen av disse ungdommene er også enslige og har kort botid
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Sikre barns beskyttelse og styrke
voksnes kompetanse
– om tiltak mot tvangsekteskap i barnevernet
og familievernet

Ann-Marit Sæbønes er direktør i Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet (Bufdir).
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Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Informasjon til barn og unge

(Bufdir) har ansvar for gjennomføringen

Barn og unge selv er en viktig målgruppe for

av flere tiltak i regjeringens handlingsplan

tiltak og informasjon om tvangsekteskap.

mot tvangsekteskap. Blant annet skal Bufdir

Kommunikasjonsarenaer hvor de både kan

bygge opp kompetanse knyttet til tvangsek-

stille spørsmål og sette ord på sine tanker

teskap sentralt og regionalt i Barne-, ung-

og følelser rundt temaet, er avgjørende for å

doms- og familieetaten (Bufetat). Tiltakene

bygge kunnskap og bryte uheldige tradisjo-

skal gjennomføres i nært samarbeid med

ner.

andre aktører, blant annet de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og

Nettstedet ung.no som er det offentliges

selvmordsforebygging (RVTS) og Helsedirek-

informasjonskanal til barn og unge mellom

toratet.

14 og 20 år, driftes av Bufdir. Utgangspunktet
for innholdet på ung.no er FNs konvensjon

Bufdirs arbeid med temaet tvangsekteskap

om barns rettigheter. Artikkel 13 om ret-

følger flere linjer: Tiltak rettet direkte mot

ten til å få informasjon, og artikkel 17 om at

barn og unge, informasjon, opplæring og

staten skal sikre barn tilgang til informasjon

veiledning av foreldre, og styrking av kompe-

fra et mangfold av nasjonale og internasjo-

tansen i barnvernet og familievernet. Denne

nale kilder, er spesielt vesentlige i denne

artikkelen presenterer Bufdirs tiltak mot

sammenhengen. Satsingen på aldersgrup-

tvangsekteskap, med særskilt fokus på det

pen 14 til 20 år er bevisst valgt fordi dette

forebyggende arbeidet.

er en periode som særlig preges av valg og
endring. Mange beslutninger skal tas, blant

Direktoratet har også ansvar for å gjennom-

annet om utdanning, arbeid og personlig

føre tiltak i handlingsplan mot kjønnslemles-

utvikling. De unge blir mer selvstendige og

telse og handlingsplan mot menneskehandel.

frigjør seg fra hjemmet, samtidig som de gjør

Tiltakene har på noen områder overlappende

nye erfaringer knyttet til vennskap, kjærlighet

utfordringer når det for eksempel gjelder sik-

og utvikling av egen identitet. Ungdomstiden

kerhets- og trusselvurderinger. Det vil derfor

gir også et møte med roller som det å være

være naturlig å se disse utfordringene i sam-

forbruker, arbeidstaker, politisk velger eller

menheng.

selvvalgt medlem av trossamfunn. Informasjon er nødvendig for å kunne ta informerte
og riktige valg, og ungdom har et annet og på

noen områder større informasjonsbehov enn

Barne-, ungdoms- og familieetaten er

andre aldersgrupper.

underlagt Barne- og likestillingsdepartementet og arbeider innenfor områdene:

Tvangsekteskap er et eget tema på ung.no,

•

barnevern

med flere artikler som opplyser om fakta,

•

familievern

lover og rettigheter. Brukerne finner informa-

•

adopsjon

sjon om hva man kan gjøre om man selv eller

•

ekteskapssaker

noen man kjenner, er utsatt for eller blir truet

•

billighetserstatning

med tvangsekteskap. Enda viktigere er det

•

tilskuddsforvaltning

at brukerne kan diskutere og stille spørsmål

•

ungdomsutveksling

om tvangsekteskap. Ung.no samarbeider

•

ungdomsinformasjon

også på kampanjesiden om tvangsekteskap
og tilgrensende områder som nå etableres på

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

regjeringen.no under Barne- og likestillings-

(Bufdir) har etatsstyringsansvar for regio-

departementet.

nene i Bufetat.

Det kan også nevnes at Informasjonstele-

Bufetat er organisert i fem regioner: nord,

fon om tvangsekteskap er et sted ungdom

Midt-Norge, vest, øst og sør. Kontakten med

selv kan henvende seg for hjelp, i tillegg til

kommunene er blant annet ivaretatt gjen-

for eksempel pårørende og helsepersonell.

nom regionenes 26 fagteam for barnevernet,

Informasjonstelefonen er drevet av Oslo Røde

plassert over hele landet. Fosterhjemstje-

Kors på oppdrag fra Barne- og likestillingsde-

nestene, familie- og nærmiljøbaserte barne-

partementet og er en nyttig samarbeidspart-

verntiltak, statlige barnevernsinstitusjoner og

ner for Bufdir for utveksling av kunnskap om

familievernkontorer er alle tiltak som inngår i

tvangsekteskap.

Bufetat.

Foreldres kunnskap og forståelse

Bufetats hovedoppgave er å se til at barn,
ungdom og familier får hjelp, støtte og god

Bufdir har ansvar for å implementere og

informasjon innenfor etatens ansvarsområ-

videreutvikle foreldreveiledningsprogram-

der.

met. Foreldreveiledningen bygger på ICDPprogrammet (International Child Develop-

i hovedsak på deltakernes morsmål og ledes

ment Programme), utviklet av professor

av to veiledere; én som tilhører samme

Karsten Hundeide og professor Henning Rye

minoritetsgruppe som deltakerne, og én

ved Universitetet i Oslo. Målet med forel-

veileder med norsk bakgrunn.

dreveiledningsprogrammet er å støtte og
styrke foreldre i deres rolle som oppdragere

Tema relatert til tvangsekteskap skal inngå

og omsorgspersoner for egne barn. Dette

i opplæringen til trenere og veiledere for

er igjen med på å forebygge psykososiale

foreldreveiledningsprogrammet. Dette er

problemer blant barn og unge. I program

tenkt som en del av en større helhet med

for foreldreveiledning legges det til rette for

hovedfokus på kjønn, autoritær oppdragelse,

å møte andre foreldre, dele erfaringer og

familier og kultur. Bufdir skal arrangere kurs

drøfte gleder og utfordringer når det gjelder

med oppdatering av sertifiserte veiledere og

forholdet mellom barn og foreldre. Målet er å

trenere. I tillegg skal direktoratet utarbeide

finne frem til universelle forhold mellom barn

skriftlige veiledere og gi opplæring til hjel-

og foreldre og å bevisstgjøre foreldrene om

peapparatet. Dette betyr at 300 veiledere og

barnas behov. Det er utviklet en modul av

trenere rundt om i landet vil få en bedre kom-

programmet tilpasset familier med minori-

petanse på temaet tvangsekteskap, noe som

tetsbakgrunn. Foreldrene samles i grupper

igjen vil gjøre det lettere å komme i dialog

for å utveksle erfaringer. Samtalene foregår

med foreldrene. Veilederne er ansatt i større
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kommuner som helsepersonell på helsesta-

torene i landet. Kursopplegget var av en halv

sjoner, pedagogisk personell i barnehager

dags omfang og var forberedt i samarbeid

og skoler, samt som ansatte i barnevernet

mellom UDI og Bufdir.

og i introduksjonsordningen for nyankomne
innvandrere.

Ved Aker familiekontor i Oslo ble det våren
2006 startet et forprosjekt om tvangsekte-

Familievernet – en ressurs

skap, kalt Brobyggerprosjektet. Aker fikk
ressurser som pilotprosjekt til Brobygger-

Som et gratis lavterskeltilbud kan familie-

prosjektet fra august 2007, med støtte til

vernkontorer komme i kontakt med fami-

en prosjektstilling i 50 prosent. Støtten går

lier hvor tvangsekteskap er et tema. Dette

videre også i 2008. Prosjektet har som mål

kan for eksempel skje i forbindelse med

å bygge systematisk kompetanse på feltet

ekteskapsmekling, hvor det kan komme frem

gjennom møter, litteratursøk og studiereiser.

at ekteskapet er arrangert med mer eller

Dette skal tas videre i form av en anbefaling

mindre grad av tvang. Gjennom Regnbu-

om hvordan familievernet kan arbeide videre

eprosjektet, et fireårig utviklingsprosjekt ved

på dette området. Aker-kontoret skal brukes

familievernkontorene i Oslo overfor minori-

som ressurs i kompetansebygging for familie-

tetsetniske miljøer, er kunnskapen økt om

vernet for øvrig.

familievernkontorets mulige bistand, også via
forebyggende tiltak og rådgivning.

84

Botilbud og støtte for ungdommer

Familievernet møter også storfamilier der

Bufdir arbeider med å etablere nye bo- og

foreldre tar kontakt etter at de har «mistet»

støttetilbud til utsatte for tvangsekteskap.

barnet sitt, når han eller hun har rømt etter

Vi skal etablere plasser til ungdom over 18

snakk om giftermål. Også ungdom som skal

år med tilpassede botilbud for jenter/gutter

giftes bort, har tatt kontakt med familievern-

og unge par. Vi skal også etablere tilpas-

kontoret.

sede botilbud til unge under 18 år i regi av
det statlige barnevernet. Erfaringer – blant

Mange familievernkontorer har fast kontakt

annet fra Sverige1 – viser at det å etablere

med kommunale instanser som har ansvar for

botilbud til disse målgruppene er utfordrende

oppfølgingen av familier med minoritetsetnisk

og ressurskrevende. Det reiser organisato-

bakgrunn (innvandrerråd, flyktningkonsu-

riske, juridiske, økonomiske og barnevern- og

lenter mv.), og bidrar med orienteringer om

sosialfaglige problemstillinger og særskilte

familievernets tilbud i ulike sammenhenger.

utfordringer knyttet til sikkerhets- og trusselvurderinger. Sakenes kompleksitet vil kreve

Familievernet har god kompetanse på å

stor innsats og godt samarbeid på tvers av

møte mennesker, par og familier i livskriser.

etatsgrenser.

Tjenesten har også en høy grad av bevissthet rundt dette temaet. Som eksempel på

Det er i dag flere botilbud til målgruppen over

familievernets fokus på voldsfeltet kan vises

18 år, som kommunale boliger til familier, pri-

til et spesialnummer i Fokus på familien (nr.

vate som tilbyr husly, krisesentre, bokollektiv

4/07) om vold i nære relasjoner, hvor alle

og kriseboliger. Tilbudene har ulik organisato-

artiklene er skrevet av fagpersoner i familie-

risk forankring og ulike finansieringskilder.

vernet. Likevel har de som har jobbet spesielt
med voldsfeltet, uttrykt ønske om å få mer
kompetanse på temaene æresrelatert vold og
tvangsekteskap.
I 2007 ble det gitt opplæring i temaet tvangsekteskap for lederne ved alle familievernkon-

1 Se for eksempel «När man krockar»– ett handlingsstöd for socialtjänsten om hedersrelaterad våld og
generationskonflikter kring traditioner, seder og bruk.
Länsstyrelsen i Uppsala län och Uppsala kommun.
(2008). Maren Baks: «Utvärdering av Grynings skyddade boende for personer som risikerer att utsättas för
hedersrelaterad våld». www.o.lst.se Rapport 2007:58.

Vi vet at gruppen mennesker det her er snakk

Bufdir har ellers startet et arbeid med å

om, er ulike og har av den grunn behov for ulik

utrede muligheten for etablering av spesiali-

grad av hjelp og støtte. Noen utsatte unge kan

serte beredskaps- og fosterhjem. Opplæring,

klare seg alene i en krisebolig på hemmelig

kunnskaps- og kompetanseutvikling vil være

adresse, mens andre vil ha behov for hjelp og

sentrale elementer det må tas hensyn til i den

støtte fra et bemannet tilbud. Andre og relevan-

videre utredningen.

te spørsmålsstillinger er også hvilke støttetiltak
målgruppen trenger utover bolig, og hvordan
inntaket til boligene rent faktisk bør være.

Barnevernets oppgaver
Barnevernets oppgave er å gi nødvendig

Myndighetene har øremerket statlige midler

hjelp og omsorg til barn og unge som lever

til de nye botilbudene, og det er et klart ønske

under forhold som kan skade deres helse eller

om større grad av offentlig forankring av

utvikling. I hver kommune skal det være en

tilbudet.

administrasjon med en leder som har ansvar

Det tilpassede botilbudet til unge under 18

mennene har ansvaret for å føre tilsyn med

for oppgaver etter barnevernloven. Fylkesår skal etableres i perioden 2008–2011.

barn og unge i institusjoner og med kom-

Barnevernet har i dag akuttberedskap ved

munenes forvaltning av barnevernloven.

barnevernvaktene i de største byene i landet.

Gjennom tilsynet skal de påse at tiltak og

I tillegg har Bufetat en godt utbygd akutt-

tjenester utformes etter kravene i lovverket.

beredskap i alle regioner, som en del av det

Kommunene skal oppnevne tilsynsførere for

statlige barnevernet. En god, fleksibel og

barn i fosterhjem.

faglig innrettet akuttberedskap er viktig for
alle barn og unge, men kanskje særlig for den

Barneverntjenesten har et selvstendig ansvar

sårbare målgruppen vi her snakker om. Bufdir

for å hjelpe ungdom som trues med eller

vil arbeide for å tilpasse eksisterende inntaks-

utsettes for tvangsekteskap. Oppgavene

struktur til dem under 18 år som står i fare for

består i å gi beskyttelse mot overgrep, yte

å bli tvangsgiftet.

hjelp i form av frivillige tiltak og samarbeide
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med andre instanser som jobber for barnets

handlinger. Å sørge for kontakt mellom

beste. Barnevernet kan ved særskilte behov

politi, førstelinjetjeneste og øvrige deler av

beskytte unge ved å benytte akuttparagra-

hjelpeapparatet er en viktig del av teamets

fene i barnevernloven (§4-6, 4-25, jf. 4-24).

funksjon. Teamet kontakter barneverntje-

I tillegg til barnevernets egen akuttberedskap

nesten i alle saker som gjelder mindreårige,

ved barnevernvaktene i de største byene i

dersom dette ikke har skjedd. Utvikling av

landet, kan Bufetat tilby institusjonsplasser,

veiledningsmetodikk og formidling av team-

beredskapshjem og fosterhjem. Som nevnt

ets erfaringer til andre instanser herunder

over er disse tilbudene foreløpig ikke spesi-

myndigheter og oppdragsgivere, er viktige

altilpasset den aktuelle målgruppen.

oppgaver for teamet.

Gode arbeidsmodeller

Barnevernets arbeidsmetoder

Bufetat jobber med å utarbeide gode

Barnevernets kontakt med familien i tvangs-

arbeidsmodeller for barnevernet og dets

ekteskapssaker skjer i samarbeid med bar-

samarbeidspartnere i møtet med familier

net. Det er viktig at man informerer barnet

hvor det foreligger mistanke om fysiske eller

om taushetsplikten. Mange unge er redde, og

seksuelle overgrep. De regionale ressursmil-

opptatt av hvem som får vite om samtalen. I

jøene/ressurssentrene for vold, traumatisk

tillegg er en stor andel av dem som kontakter

stress og selvmord (RVTS) er viktige aktører i

barnevernet for å bli beskyttet mot tvangs-

arbeidet med utvikling av gode arbeidsmodel-

ekteskap, lite vant med å ta selvstendige

ler.

avgjørelser. Dette stiller krav til barnevernet
om å begrense den unges opplevelse av å

Videre skal det lages tilpassede veiledere

bære ansvar for å ha kontaktet barnevernet

rettet mot det kommunale barnevernet med

og bedt om hjelp.

relevant og oppdatert informasjon, gode
rutiner og nettverksoversikter for hvordan

Med tanke på at barnet kan være i en akutt

barnevernet i samarbeid med andre etater

faresituasjon, er det viktig å få alle persona-

skal håndtere saker som omhandler tvangs-

lia og kontaktinformasjon til viktige personer

ekteskap.

i den første samtalen. I de tilfeller det ikke
dreier seg om en akuttplassering, må det

Nasjonalt kompetanseteam mot tvangsek-

lages avtaler om hvordan videre kontakt med

teskap ble etablert i 2004 som et samar-

barnet skal foregå (tekstmeldinger, ringetider

beid mellom UDI, politiet og Norges Røde

etc.). Det bør avtales kontaktmåter som ikke

Kors. Bufdir har deltatt i temaet siden 2005

avslører for familien at barnet har tatt kon-

med en ½ stilling knyttet opp mot særlige

takt med barnevernet. Ved behov for akutt

barnefaglige problemstillinger. Teamet skal

beskyttelse kan barneverntjenesten benytte

blant annet gi råd og veiledning til første-

hasteparagrafen i barnevernloven og plassere

linjetjenesten på bakgrunn av utlendings-

barnet på en barneverninstitusjon eller i et

rettslige opplysninger som finnes i saken,

beredskapshjem. Dersom det er nødvendig,

personers tidligere forhold til politiet og

vil barnevernet fatte vedtak om bruk av sper-

generelle opplysninger fra lignende saker.

ret adresse, slik at foreldrene ikke får vite

Andre ressurser trekkes inn fra sak til sak.

hvor barnet bor.

Analyse av migrasjonsmønstre i familien og
kunnskap om opprinnelseslandet og aktuelt

Sikkerhet er politiets ansvarsområde. Dersom

hendelsesforløp kan ofte gi gode indikasjo-

det er nødvendig, vil barnevernet be politiet

ner om hva som er situasjonen for den som

om hjelp til beskyttelse. Det er familievolds-

trenger hjelp. Teamet trekker inn politiet i

koordinatorene i etterforskningsavdelingene

alle saker hvor det er utøvd vold, fremsatt

som skal ta seg av disse sakene. Politiet vil

trusler eller anført andre typer kriminelle

foreta en trusselvurdering og vurdere even-

tuelle sikkerhetstiltak. Ved behov for beskyt-

•

Kartlegging av barnets psykiske helse,

telse over lang tid vil barneverntjenesten

psykosomatiske plager, selvskading,

fremme forslag for Fylkesnemnda om at

endringer i skoleprestasjoner og fremtids-

barnet over en lengre periode kan bo borte

planer.

fra familien.

•

Nettverkskartlegging som inkluderer hvem
i familie og slekt som bestemmer over
barnet, i tillegg til bruk av trusler, vold og

Betydningen av sikkerhet
Sikkerhet er et av de viktigste spørsmålene

kontrollstrategier overfor den unge.
•

der seg i frykt for å bli tvangsgiftet, eller

Kartlegging av hva som har gjort at barnet
mener et ekteskap er nær forestående.

barnevernet må avklare når barn henven•

Avklaring av familiens kulturelle bakgrunn

har rømt fra et tvangsekteskap. Barnet kan,

gjennom samtaler med den unge og gjen-

ved å be om hjelp, ha brutt med familiens

nom å innhente informasjon på nettsiden

normer for ære. Noe som igjen kan føre til

landinfo.no.

sanksjoner i form av for eksempel trusler,
drap eller sending til familiens opprinnelsesland. Sperret adresse gir ingen garanti for

Samarbeid avgjørende for å lykkes

sikkerheten. Ved plassering på institusjon

Tvangsekteskap er et tema som involverer

eller beredskapshjem med sperret adresse,

mange etater og mennesker, og som forhol-

kan for eksempel de andre ungdommene

der seg til flere regelverk. Innsatsen som de

plassert samme sted utgjøre en sikkerhets-

frivillige organisasjonene driver på dette fel-

risiko. Ved valg av plasseringssted må dette

tet, er også viktig. Det er egne tilskuddsord-

derfor tas med i sikkerhetsvurderingen. Også

ninger og mange aktører som mottar støtte

andre sikkerhetsrisikoer må kartlegges.

for å gjennomføre tiltak. Vi må avklare hva vi

Det har for eksempel vist seg at mange av

skal samarbeide om og finne gode løsninger

familiene i disse sakene har gode kontakter i

med forankring på alle nivåer. Bufdirs mål er

drosjemiljøene, og bruker disse til å oppspore

å bidra til strukturer for samarbeid som tåler

ungdommen. Man må derfor vurdere om

utskiftninger. Det er viktig å lykkes med gjen-

drosje er et egnet transportmiddel dersom et

nomføringen av tiltakene våre. Det er videre

oppholdssted skal holdes skjult for familien.

viktig med god samordning av tiltak mellom

Det må også vurderes om trusselsituasjonen

de ulike hjelpeinstansene, slik at de som tren-

gjør at det blir nødvendig å skifte skole.

ger det, får et godt faglig og tilpasset tilbud.

Kartlegging av situasjonen
Arbeidet i disse sakene krever særskilt kompetanse både når det gjelder vurdering av
den unges situasjon og valg av beskyttelsestiltak. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap kan bistå med rådgivning. Under følger
noen praktiske råd som kan lette vurderingen
av ungdommens situasjon, hans eller hennes egen oppfattelse av situasjonen og hvilke
barneverntiltak som er nødvendige.
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Politiets ansvar, arbeid og erfaringer
i forbindelse med tvangsekteskap og
annen æresrelatert vold.

Gunnar Valentin Svensson er politioverbetjent ved Oslo politidistrikt
og politiets representant i Kompetanseteamet mot tvangsekteskap.

Politiets arbeid med tvangsekteskapssaker

dingsmyndighetene, men også med frivillige

er sterkt knyttet opp mot æresrelatert vold.

organisasjoner.

Tvangsekteskap i seg selv er et utslag av
æresrelatert vold. Det kan enten benyttes
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Både trusselvurderinger og etterforskning i

som eget kontrolltiltak eller være målet for de

disse sakene skiller seg fra andre volds- og

kontrolltiltak som settes inn. Alle tvangsekte-

trusselsaker da det ofte involverer et større

skapssaker inneholder elementer av æresre-

antall personer, med stor grad av medvirkning

latert vold, fysisk eller psykisk. Med æresrela-

fra andre enn den aktuelle gjerningsman-

tert vold menes overgrep som er sanksjonert

nen. Erfaring tilsier at når et individ setter

av familien/storfamilien mot et individ som

seg opp mot den patriarkalske kulturen som

har vanæret eller som de frykter skal vanære

råder i familiene hvor disse sakene har sitt

familien. I tillegg til straffelovens § 222, 2.

utspring, utløses kontrolltiltak eller represa-

ledd, angående tvangsekteskap, må en derfor

lier, som ikke er forenlig med at fornærmede

ta med i betraktning lovteksten som omfatter

blir boende hos familien. Det er derfor viktig

fysisk og psykisk vold, trusler, frihetsberø-

at politiet har kunnskap om æreskodeks og

velse/kidnapping og drap.

reaksjonsmønstre ved brudd på denne.

Dette kommer da inn under politiets arbeid

Aktuelle sikkerhetstiltak kan da være å flytte

med familievoldssaker, som er en del av eta-

vedkommende innen kommunen eller relo-

tens totale virksomhet for å redusere volds-

kalisere til en annen kommune, samt å koble

kriminaliteten. Politiet skal i disse sakene

vedkommende opp mot en adressesperre i

bestrebe seg på å gjennomføre en rask og

Folkeregisteret (kode 6). I den forbindelse er

effektiv taktisk og teknisk etterforskning,

det vanlig å utstyre vedkommende med en

bruke tvangsmidler målrettet, foreta en rask

mobil voldsalarm i en periode. Hvis vedkom-

og planmessig avgjørelse og bidra til hurtig

mende bor på en kjent adresse, kan den eller

iretteføring. Ved anmeldelse eller annen mel-

de som utgjør en trussel, bli pålagt et besøks-

ding om æresrelatert vold, som ved annen

forbud, jf. straffeprosessloven § 222a.

familievold, skal politiet vurdere bruk av nødvendige beskyttelsestiltak og sørge for at ofre

Straffeprosessloven § 222a om besøksforbud:

for vold og trusler settes i kontakt med etater,

«Påtalemyndigheten kan forby en person å

institusjoner og organisasjoner som kan tilby

oppholde seg på et bestemt sted, forfølge,

adekvat hjelp. En god kvalitativ behandling

besøke eller på annet vis kontakte en annen

av saksfeltet forutsetter et godt tverretatlig

person, hvis det på grunn av særlige forhold

og tverrfaglig samarbeid, både innen utlen-

antas å foreligge risiko for at den forbudet

vil rette seg mot, ellers vil begå en straff-

setter inn kontrolltiltak eller utøver press.

bar handling overfor, forfølge eller på annet

Andre utløsende faktorer kan være «feil»

vis krenke den andres fred. Overtredelse av

venner eller klesstil. Vi har opplevd at både

besøksforbudet rammes av straffelovens §

jenter og gutter har fått reaksjoner hvis de

342, som gjør det mulig å aksjonere overfor

har hatt venner som ikke oppfyller familiens

gjerningsmenn med pågripelse og eventuelt

krav til status, religion, kaste eller andre ting

varetektsfengsel.»

som kan bidra til å vanære familien. I saker
Kompetanseteamet mot tvangsekteskap har

Noen personer skifter også navn. Dette kan

hatt til behandling, ser vi at jenter generelt

enkelt gjøres ved å sende melding til Folkere-

ikke har hatt lov til å ha omgang med – eller

gisteret. Det kan i ekstreme tilfeller gis fiktiv

være venner med gutter. De har også hatt

identitet, som også innebærer nytt person-

forbud mot skoleaktiviteter som gymnastikk

nummer. Det er bare Kripos som kan anbefale

og svømming, samt overnattingsturer. En

dette.

del jenter har strenge regler om klesstil og
tildekking av kroppen. Hvis noen rapporterer

Hvilke tiltak som settes inn, er avhengig av

til familien om brudd på dette, kan dette også

trusselvurderingen, og i hvilken grad politiet

utløse lignende reaksjoner.

vurderer at klienten vil ha nytte av et slikt
tilbud. I saker angående tvangsekteskap
og annen æresrelatert vold har erfaring vist

De mest vanlige reaksjonene

at disse sakene er lite egnet i forhold til de
omfattende tiltakene som en fiktiv identitet

Psykisk vold

medfører. Spesielt når det gjelder å unngå

De fleste ungdommene har gjennom oppdra-

kontakt med familie og venner, har det vist

gelsen blitt kjent med hva slags reaksjoner og

seg at mange tar kontakt etter en stund og

represalier som kan bli utløst hvis de begår

på den måten har avslørt nytt oppholdssted,

handlinger eller viser atferd som bryter med

eller har utsatt seg for press fra familien.

familiens vilje eller bryter æreskodeksen.
Dette i seg selv gjør at mange har en kon-

Årsaker til æresrelatert vold

stant frykt for å bli oppdaget, til tross for at
de oftest bare har en sosial atferd lik annen

Når et familiemedlem i en patriarkalsk fami-

norsk ungdom. De er også påført skyldfølelse

lie motsetter seg familiens vilje og denne

gjennom oppveksten slik at de føler at de

familien forholder seg til en æreskodeks, kan

er skyld i familiens eventuelle problemer. Et

dette utløse reaksjoner/represalier mot den

annet eksempel kan være at familien truer

som har foretatt individuelle valg. Ca. 90 pro-

med represalier mot søsken, for eksempel

sent av sakene angår kvinner eller jenter, og

hjemsendelse til opprinnelseslandet hvis ikke

det er spesielt handlinger som er knyttet til

utbryteren velger å følge familiens vilje.

deres ærbarhet, som kan utløse æresrelaterte represalier eller trusler om dette. Rykter
angående deres seksuelle eller sosiale atferd

Fysisk vold

kan utløse konflikt på lik linje med fakta. Det

Vi har sett at både far, mor og brødre kan

synes overordnet at det ikke skal kunne stil-

være voldsutøvere i denne type saker, og at

les spørsmål om en jentes ærbarhet før hun

brødres rolle, og spesielt eldste brors rolle, er

blir gift, da ekteskapet er den eneste aksep-

å passe på sine søstre. Det har medført at i

terte rammen for samvær mellom kvinner

mange saker så er jenter ofte reddere for sine

og menn. Dette synes i mindre grad å gjelde

brødre enn sin egen far når det gjelder fysisk

gutter og menn.

vold. Det er likevel klart at det er far som
bestemmer og sanksjonerer volden, enten

Kjærester, eller rykter om kjærester, kan

alene eller sammen med andre medlemmer

ofte være en utløsende faktor til at familier

av storfamilien. Mor har i flere saker hatt en
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aktiv rolle både i forbindelse med psykisk og

Utstøtelse

fysisk vold. I 2007 ble for eksempel ti mødre

Utstøtelse betyr at familien, også storfa-

anmeldt for trusler med kniv. Volden består i

milien, kutter all kontakt med jenta og hun

alt fra ørefiker til slag med sko, paraplyer og

anerkjennes ikke som et medlem av familien

lignende, til rene avstraffelser i form av mis-

lenger. Mange sier også at hun anses som

handling ved slag og spark, brudd på neser,

død. Noen har opplevd å møte familiemed-

m.m.

lemmer på gata, som mor eller far, uten at de
hilser. Noen har også opplevd at de har blitt

Frihetsberøvelse
I mange saker har en sett at familien utøver

utstøtt mens de ennå bor med familien, hvor
ingen snakker til dem og de må kjøpe sin
egen mat.

en kontroll overfor ungdommene, som går
langt ut over grensen for hva vi oppfatter
som vanlig oppdragelse. Noen har vokst
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Oppfordring til selvmord

opp med denne typen kontrollregime, mens

Dette har fått en del oppmerksomhet i Sve-

andre først har blir utsatt for dette når

rige, i de mye omtalte sakene om «Balkon-

familien har mistanke om at de har en atferd

gjentene». Det vil si at jenter som har vist

som kan skade familien. Mange unge har

uønsket atferd eller har vært i konflikt med

ikke noe sosialt liv utenom tiden de har på

familien, over tid har vært isolert og har blitt

skolen. Selv der kan mange bli kontrollert av

oppfordret til å hoppe fra balkongen. Vit-

brødre eller fettere, eller andre familiemed-

nesbyrd fra jenter som har overlevd dette,

lemmer som kommer innom skolen for å se

viser imidlertid at de har blitt dyttet utfor.

hvem jentene er sammen med i skoletiden.

Det har også vært vitner til dette i enkelte

Vi har også blitt fortalt at ansatte i skole-

andre konkrete saker som politiet har hatt til

verket, med samme etniske bakgrunn som

etterforskning. Det har vært en viss økning

«offeret», har rapportert til familiene om

i denne typen saker etter at familiemedlem-

uønsket atferd.

mer er blitt dømt til strenge straffer. Særlig
etter æresdrapene på Pela Atroshi og Fadime

Enkelte kan også hindres i å forlate hjemmet

Sahindal. Mange av jentene har opplevd at

med mindre de er i følge med andre familie-

familien gir uttrykk for at de heller vil se dem

medlemmer.

døde, enn at de gjør ting som kan vanære

En annen form for frihetsberøvelse består i at

familien.

foreldrene, mot ungdommenes ønske, sender
dem tilbake til opprinnelseslandet for kortere
eller lengre perioder, enten for å korrigere

Eksil

uønsket oppførsel eller for å gjennomføre

Personer som har brakt vanære over fami-

ekteskap. Enkelte må i slike tilfeller vise til

lien, kan bringes i eksil og dermed unngå å

at de er gravide før de kan få lov til å reise

bli drept. Det vil si at verken familien eller

tilbake til Norge.

andre ser eller hører om vedkommende.
Svenske Fadime fikk leve så lenge hun holdt

Vi har også eksempel på at foreldre har leid

seg langt vekk fra slekten, men trosset til

personer for å kidnappe datteren etter at hun

slutt det familiære samværsforbudet og ble

har rømt fra familien.

drept.

Tvangsekteskap

Drap

Tvangsekteskap kan være en direkte reak-

Drap er den mest brutale formen for æresre-

sjon på uønsket atferd. Det å få en jente

latert vold. Ære kan gjenopprettes ved drap

gift vil beskytte både jentas og familiens

på den personen som har vanæret familien.

ære.

Trusler om drap er vanlig i saker hvor perso-

ner unndrar seg tvangsekteskap og er selvfølgelig en stor psykisk belastning for offeret.

Hvem blir utsatt for tvangsekteskap?
Personer bosatt i Norge utgjør en vesentlig
del av sakene, men mange blir også hentet
fra opprinnelseslandet for ekteskap med herboende personer. I saker hvor den som har
blitt hentet, er en kvinne, har enkelte opplevd
å bli hushjelp for hele storfamilien, utsatt for
grov vold, seksuelt misbruk, frihetsberøvelse
og nektet all form for integrering. I de sakene
hvor kvinnene er herboende og familien har
hentet en ektemann fra opprinnelseslandet,
har flere opplevd at ektemannen, som ofte
har et patriarkalsk syn på kjønnsrollene, har
funnet det nedverdigende å være avhengig
av kona både praktisk og økonomisk. Dette
sammen med behovet for å kontrollere henne
sosialt, m.m., har i flere tilfelle ført til vold og
i enkelte saker voldtekter.
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Omfang av vold, press og trusler

Strl. § 219, 1. ledd:

Alle saker angående tvangsekteskap og æres-

«Den som ved å true, tvinge, begrense

relatert vold har elementer av vold, press eller

bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller

trusler. Det er imidlertid vanskelig å mene noe

på annen måte krenke, grovt eller gjentatt

konkret om dette på grunnlag av de anmeldte

mishandler

sakene som foreligger. Saker som registreres
som vold eller trusler, skiller ikke mellom vold

a) sin tidligere eller nåværende ektefelle,

og æresrelatert vold. Erfaring fra politiets del-

b) sin tidligere eller nåværende ektefelles

takelse i Kompetanseteamet mot tvangsekte-

slektninger i rett nedstigende linje,

skap viser imidlertid at det er en viss motvilje

c) sin slektning i rett oppstigende linje,

mot å anmelde egne familiemedlemmer, men

d) noen i sin husstand, eller,

av 196 saker som teamet arbeidet med i

e) noen i sin omsorg

2007, ble ca. 70 forhold anmeldt, hvorav 50
var for vold og trusler.

Hvilke straffebestemmelser rammer
æresrelatert vold?
Alle bestemmelser i straffeloven som regule-

straffes med fengsel inntil 3 år.»
Denne bestemmelsen rammer både fysisk og
psykisk vold, og omtaler omsorgssvikt. Den
vil således også kunne ramme flere av de
tidligere nevnte handlingene.

rer fysisk og psykisk vold, vil kunne ramme
æresrelatert vold.

Straffelovens kapittel 21 omhandler forbrytelser mot den personlige frihet.

Straffelovens kapittel 20 omhandler forbrytelser med hensyn til familieforhold. Vi
viser her til noen bestemmelser hva gjelder
forbrytelser knyttet til familieforhold:

De mest aktuelle bestemmelsene er:

Strl. § 222, 1. ledd

Strl. § 227

«Med bøter eller med fengsel inntil 3 år straf-

«Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Aar

fes den, som ved rettsstridig adferd eller ved

straffes den, som i Ord eller Handling truer

å true med sådan tvinger nogen til å gjøre,

med et strafbart Foretagende, der kan

tåle eller undlate noget, eller som medvirker

medføre høiere Straf end 1 Aars Hefte eller

hertil. Under særdeles skjerpende omstendig-

6 Maaneders Fængsel, under saadanne

heter, jf. § 232 tredje punktum, kan fengsel

Omstændighæder, at Truselen er skikket til at

inntil 6 år idømmes.»

fremkalde alvorlig Frygt, eller som medvirker
til saadan Trusel. Under særdeles skjerpende
omstendigheter, jf. § 232 tredje punktum,

Strl. § 222, 2. ledd

kan fengsel inntil 6 år idømmes.»

«For tvangsekteskap straffes den som ved
vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press eller

Kanskje den mest vanlige korrigeringsmeto-

annen rettsstridig atferd eller ved å true

den, trusler, rammes av denne bestemmel-

med slik atferd tvinger noen til å inngå ekte-

sen.

skap. Straffen for tvangsekteskap er fengsel
inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme

Straffelovens kapittel 22 omhandler for-

måte.»

brytelser mot liv, legeme og helbred. Fysiske
voldsutøvelser vil rammes av en eller flere

Bestemmelsen i 2. ledd er den eneste

paragrafer i dette kapitlet.

bestemmelsen i straffeloven som spesifikt
omhandler æresrelatert vold. Bestemmelsen
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ble innlemmet i straffeloven i 2004.

Handlinger i utlandet
Hva skjer dersom det straffbare forholdet

Det foreligger kun en domfellelse etter denne

skjer i utlandet? Av straffelovens § 12 frem-

bestemmelsen, den såkalte Drammenssa-

kommer det at straffeloven får anvendelse for

ken (Høyesterett, 2006), hvor far og bror

en rekke straffbare forhold begått i utlandet

ble dømt til fengsel i henholdsvis 2 år og 6

av norske statsborgere og personer som er

måneder og 2 år, for forsøk på å tvangsgifte

hjemmehørende i Norge. Dette gjelder blant

datter og søster.

annet forhold som rammes av straffelovens
kap. 20 og 22 som nevnt ovenfor.

Strl. § 223

Grunnen til at problemstillingen er spesielt

«Den som ulovlig berøver en anden Friheden

aktuell når det gjelder tvangsekteskap og

eller medvirker til saadan Frihedsberøvelse,

æresrelatert vold, er nettopp fordi mange

straffes med Fængsel indtil 5 Aar.

som utfører slike handlinger, har tilknytning
til opprinnelseslandet, hvor sjansene for å bli

Har Frihedsberøvelsen varet over en Maaned,

utsatt for straffeforfølgelse er mindre. Det er

eller har den voldt nogen ualmindelige Lidel-

ikke uvanlig at tvangsekteskapet blir inngått

ser eller betydelig Skade paa Legeme eller

i foreldrenes opprinnelsesland. Tvangsekte-

Helbred eller medført nogens Død, idømmes

skap skjer i kulturer som har tradisjon for at

Fængsel i mindst 1 Aar.

foreldrene/slekten arrangerer ekteskapet.
Erfaring tilsier at faktorer som ønske om

Den som inngår forbund med noen om å begå

migrasjon, religion, kaste, klan, slektsfor-

handling som nevnt i annet ledd, straffes med

hold og økonomi veier tyngre enn frivillighet

fengsel inntil 10 år».

i mange arrangerte ekteskap. Selv om de
involverte betegner et ekteskap som arran-

Frihetsberøvelse og det at man blir tatt med

gert, er det ingen garanti for frivillighet,

til et annet land mot sin vilje, vil kunne ram-

da ordningen kan bidra til press fra mange

mes av denne bestemmelsen.

aktører. Mange av de arrangerte ekteskapene

som inngås i utlandet, vil kunne straffeforføl-

egen situasjon for å kunne bidra til en even-

ges i Norge.

tuell straffesak.

Politiets arbeid i konkrete saker

Politiet har gjennom flere år høstet erfaring
og bidratt til å løse mange saker ved sin

Familievoldskoordinatorene ved politidistrikte-

deltakelse i Kompetanseteamet mot tvangs-

ne har et viktig ansvar i denne type saker. De

ekteskap. Dette tverretatlige og tverrfaglige

skal påse at det blir igangsatt etterforskning

teamet startet som et samarbeid mellom

og koordinere sikkerhetstiltak. De skal også

politiet og Utlendingsdirektoratet, men er i

bidra med sikkerhetstiltak i saker hvor det

dag utvidet til et formelt samarbeid mellom

ikke foreligger anmeldelse.

nevnte etater, Barne-, ungdoms- og familieetaten og Integrerings- og mangfoldsdirekto-

Selv om forholdene ikke er anmeldt, kan

ratet. Teamet har bidratt med rådgivning og

likevel en person som er utsatt for æresrela-

koordinering i vanskelige saker både i Norge

tert vold, få innvilget voldsalarm og/eller få

og utlandet. Sakene har krevd samarbeid

innvilget besøksforbud hvis de fyller kriteri-

med politi, Utlendingsdirektoratet, barnevern,

ene. Familievoldskoordinatoren skal også

sosialetaten, skolevesen, utenriksstasjonene,

vurdere eventuell offentlig påtale i samar-

Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet,

beid med ordinære etterforskere og påtale-

psykiatrien innen helsevesenet, helsesøstre

ansvarlig.

i skolene og frivillige organisasjoner. Dette
viser hvor viktig det tverretatlige og tverrfag-

Familievoldskoordinatoren skal også bistå

lige samarbeidet er for å løse disse sakene.

fornærmede i forbindelse med relokalisering,
og skal i tillegg sørge for at det blir igangsatt
nødvendige beskyttelsestiltak og sette ved-

Mekling

kommende i kontakt med etater, institusjo-

På spørsmålet om saker angående tvangsek-

ner og organisasjoner som kan tilby adekvat

teskap og annen æresrelatert vold kan løses

hjelp. Det er erfart at det er viktig for et offer

ved mekling, er det nødvendig å påpeke at

å føle trygghet og en viss forutsigbarhet i

dette ikke bare dreier seg om familiekon-
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flikter, men familiekonflikter med en straffe-

på en rekke felt og vi mener vi kan trekke

rettslig side. Sakene kan som tidligere nevnt

veksler på dette. Politimestrenes styrings-

inneholde grove trusler, fysisk og psykisk

rett regulerer mye av hvordan man lokalt

vold, tvang, tvangsekteskap, frihetsberøvelse,

ønsker å organisere distriktet. St.prp. nr. 1

voldtekt eller drap. I saker hvor det er begått

2008–2009 sier imidlertid at familievoldsko-

straffbare handlinger, har politiet ikke tradi-

ordinatorene skal ha hundre prosent stillinger

sjon for å mekle.

i hvert distrikt og dette er nå pålagt gjennom
retningslinjer fra Politidirektoratet. Retnings-

Det vil også være en vesentlig sikkerhets-

linjene for familievoldskoordinatorene er

risiko hvis en skulle mekle med en familie

således utvidet til også å gjelde seksuelle

med tanke på at en jente skal vende tilbake

overgrep. I de største politidistriktene skal

til familien. Hvis hun i utgangspunktet har

det opprettes egne team.

vanæret familien, vil det være lite sannsynlig
at æren gjenopprettes ved mekling. Politiet

Tiltak 2: Oppdatere håndbok for familie-

vil ikke kunne bidra aktivt til at en person

voldskoordinatorer

vender tilbake til en familie hvor han eller hun

«Politidirektoratet skal opprette en arbeids-

tidligere har blitt utsatt for lovbrudd. En vil da

gruppe som skal revidere håndboken for

på ingen måte ha kontroll over vedkommen-

familievoldskoordinatorer.»

des sikkerhet.
Arbeidsgruppen er etablert og en tar sikte på
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Erfaring fra mekling/dialogmøter viser også at

å kunne gjennomføre kompetanseheving for

ungdommene i disse sakene er en særdeles

familievoldskoordinatorene på Politihøgskolen

svak part. De er på ingen måte en likeverdig

høsten 2008 med en oppfølging våren 2009.

meklingspart.

Dette arbeidet knyttes også opp mot Handlingsplanens tiltak 21: «Utarbeide veiledere

Det er likevel viktig for politiet å ha en dialog

og gi opplæring til hjelpeapparatet.» Gjen-

med familien både med tanke på etterfors-

nom deltakelse i Kompetanseteamet mot

kning, trusselvurdering og eventuell mulighet

tvangsekteskap bidrar politiet med utarbei-

til å påvirke holdninger til temaet på lang

delse av veilednings

sikt.

tatlig kompetanseheving.

materiell og tverre-

Tiltak 3: Etablere en sentral kompetanse-

Regjeringens Handlingsplan mot
tvangsekteskap 2008–2011

gruppe i politiet

Politiet har primært fått tildelt ansvaret for de

gruppe for erfaringsutveksling i saker som

tre første tiltakene i Regjeringens Handlings-

gjelder tvangsekteskap.»

«Det skal etableres en sentral kompetanse-

plan mot tvangsekteskap.
Tiltak 1: Styrke kompetanse og organisering i politidistriktene

Kompetansegruppen er til vurdering hva gjelder omfang og størrelse. Politiet må se noen
av disse handlingsplanene i sammenheng og

«Politidirektoratet skal kartlegge om politidis-

vurdere om det er tjenlig å ha en kompetan-

triktene har en organisering og kompetanse

segruppe som spenner over feltene kjønns-

som gjør dem fullt ut rustet til å håndtere

lemlestelse, seksuelle overgrep og tvangsgif-

saker om tvangsekteskap. Instruks for fami-

te, da saker angående æresrelatert vold kan

lievoldskoordinatorene skal gjennomgås og

inneholde momenter fra alle disse områdene.

revideres.»
Kartleggingen er i gang. Bemanningsprosjektet i Politidirektoratet har spurt samtlige
driftsenhetsledere i politiet om kompetansen

Giftet bort som 16-åring
Av Hina Aslam, Journaliststudent ved Høyskolen i Oslo

Rukhsana Kausar, Foto: SCANPIX

Rukhsana Kausar (46) ble giftet bort da hun

– Å komme til Norge var en utfordring. Norge

var 16 år gammel med en person hun ikke

er et modernisert samfunn i forhold til Pakis-

hadde sett før bryllupet.

tan, forteller Rukhsana Kausar.

Hun er litt usikker på om det kan kalles tvangs-

Problem med skilsmisse

ekteskap eller arrangert ekteskap. Alt gikk

Rukhsana forteller at ekteskapet var vanske-

så fort og hun var ikke helt klar over det som

lig. Etter om lag 20 år valgte hun å skille seg,

var i ferd med å skje. Som familiens yngste i

noe som ikke gikk smertefritt for seg. Det var

en søskenflokk på syv var hun den som siste

å bryte en kulturell barriere.

som giftet seg. Hun reagerte ikke på avgjørelsen foreldrene hennes tok, siden det var

– Å skille seg var å bryte med tradisjoner,

den tradisjonen hun hadde vokst opp med. Da

både i det samfunnet jeg vokste opp i og

storesøsteren kom til Pakistan på ferie, ville

i mitt miljø i Norge. Skilsmisse anses som

hun at Rukhsana skulle gifte seg og bli med til

utenkelig og absolutt siste utvei, forteller hun.

Norge. Det var derfor alt gikk så fort. Mannen
hun skulle gifte seg med, bodde i Norge og var

Rett før skilsmissen hadde hun begynt å

en yngre bror av svogeren hennes.

jobbe som SFO-assistent. Hun var glad for å

– Jeg tror moren og søsteren min tenkte at

barn. Heldigvis fikk hun hjelp av venner til å

hvis jeg giftet meg med han, kunne jeg og

takle situasjonen.

ha en inntekt ettersom hun ble alene med tre

søsteren min bli hverandres støttespillere,
forteller Rukhsana Kausar.

– Det var mange i miljøet mitt som så ned på
meg på grunn av skilsmissen. Men samtidig

Hun tror foreldrene gjorde det de mente var

fikk jeg virkelig vite hvem som var mine ven-

best for henne. Samtidig opplevde hun det

ner fra miljøet mitt, mener Rukhsana.

som vanskelig å bli giftet bort som 16-åring.
Etter giftermålet levde hun ett år hos ekte-

Hun påpeker at ikke alle i det pakistanske

mannens familie i Pakistan. Deretter flyttet

miljøet var imot at hun skulle skille seg. Islam

hun til Norge.
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gir lov til skilsmisse hvis det er spesielle grunner til det.
– Det ideelle er jo å leve i et familiekonsept
der man er gift og har barn, men noen ganger går ikke det. I etterkant har jeg tenkt at
jeg hadde skilt meg tidligere hvis jeg hadde
vært eldre da jeg giftet meg. Men samtidig
vet jeg om eksempler der arrangert ekteskap
har fungert, sier hun.
Rukhsana forteller at hennes barn har friheten til å velge ektefelle selv. Hennes eneste
krav er at personen skal være ordentlig og
muslim. I tillegg mener hun det er viktig at
hun får møte familien til den utvalgte.
– Jeg vil ikke at det som skjedde meg, skal
skje med barna mine. Jeg tror alle foreldre vil
være sikre på at barna velger riktig. Rådet
jeg vil gi til andre flerkulturelle foreldre, er å
ikke ønske flere medlemmer fra familien hit.
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Ikke press barna til å gifte seg med en de

Rukhsana Kausar, Foto: SCANPIX

ikke liker og en som ikke passer for dem. Jeg
har sett tilfeller av arrangert ekteskap der en

Norge. Etter hvert finner mannen og konen

av partene kommer fra ikke-vestlige land og

ut at de to har helt ulik tankegang. Dette kan

gifter seg med en som er født og oppvokst i

skape problemer, avslutter Rukhsana Kausar.

Fakta:
•

Tilbøyeligheten til å skille seg er betinget

•

Ektefeller der begge har ikke-vestlig bak-

av en rekke forhold, herunder kulturell og

grunn, skiller seg sjeldnere enn andre.

religiøs bakgrunn. Migrasjon kan gi ekstra

Prosenten er særlig lav i ekteskap mellom

belastninger på ekteskapet i form av blant

to personer med pakistansk og irakisk

annet økonomisk utrygghet, endrete

bakgrunn, samt hos personer med bak-

kjønnsroller og at ektefellene tilpasser seg

grunn fra Bosnia-Hercegovina. Dette til

det nye samfunnet på forskjellige måter.

tross for at alle gruppene har høye ande-

Det kan forklare noen skilsmisser. I grup-

ler som er gift. Ekteskap mellom en med

per hvor mange er gift, skulle en kunne

majoritetsbakgrunn og en innvandrer går

forvente tilsvarende høye andeler som er

oftere i oppløsning enn gjennomsnittet

skilt. I innvandrerbefolkningen stemmer
•

denne antakelsen for noen grupper.

(Kilde: St.meld. nr. 49 (2003–2004) fra

Andelen skilte er høyere blant innvandre-

Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

re totalt enn i befolkningen ellers, men
variasjonene er store mellom gruppene.
Andelen som er skilt, gir imidlertid et dårlig bilde av skilsmissehyppighet. Botid har
en del å si for skilsmissehyppigheten i de
ulike gruppene.

Tiltak 17 i Handlingsplan mot
tvangsekteskap:

Fakta

Fakta:
Frivillige organisasjoner mobiliseres
i arbeidet mot tvangsekteskap
nere. Tre kurdiske foreninger får støtte. De
vil jobbe direkte mot kurdere med samlinger,
hvor de tar tak i temaet og bruker personer

Øke støtten til frivillige organisasjoners

miljøet har tillit til, som endringsagenter,

holdningsskapende arbeid.

samt seminarer rundt sentrale temaer som

I tillegg til støtten som i dag gis, skal det

sirkler inn tvangsekteskapsproblematikken.

etableres en ordning i regi av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI),

Paraplyorganisasjonen Innvandrernes Lands-

hvor frivillige organisasjoner kan søke

organisasjon (INLO) skal arrangere et nasjo-

om støtte til arbeid mot tvangsekteskap.

nalt seminar vedrørende tvangsekteskap,

Gjennomføring:2008–2011

samt ha oppfølgingsseminarer fylkesvis for

Ansvarlig: AID

å mobilisere innenfor egne rekker og skape
debatt internt i medlemsorganisasjonene.

IMDi har ansvar for oppfølging av tiltak 17 i

Andre organisasjoner som MiRA, Primær-

Handlingsplanen, som går ut på å øke

medisinsk verksted, Internasjonalt Hus og

støtten til frivillige organisasjoners hold-

Skeiv Verden får støtte til mer sammensatte

ningsskapende arbeid mot tvangsekteskap.

prosjekter, som inkluderer nettverksgrup-

Regjeringen har satt av ti millioner kroner i

per, dramagrupper, empowermentkurs og

årets statsbudsjett til dette arbeidet. Det

produksjon av informasjonsmateriell.

skal gis støtte til forebyggende/holdningsskapende arbeid, herunder informasjonstildialog og kontakt rettet mot unge med

De 11 organisasjonene som får
prosjektstøtte, er:

innvandrerbakgrunn og deres foreldre.

•

tak, nettverksbygging og andre former for

INLO/Det Felles Innvandrerråd i Hordaland

IMDi har nå avgjort hvilke organisasjoner

•

Norge

som har søkt, har 11 fått støtte. De får til
sammen vel fem millioner kroner som skal

•

RKR – Kvinneutvalget i Det norske

•

Internasjonalt Hus/Rogalandsprosjek-

rådet for kurdernes rettigheter

brukes til ulike prosjekter. De resterende
midlene skal brukes til ytterlige prosjekter

tet mot tvangsekteskap

og tiltak som IMDi ønsker iverksatt.
Det er en blanding av små og store prosjek-

•

Minhaj Konfliktråd

•

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og
flyktningkvinner

ter som får støtte – fra produksjon av korte
informasjonsfilmer til ungdom og foreldre til

IKAF – Den irakiske kurdiske asylsøker- og flyktningorganisasjonen i

som skal få støtte. Av de 18 organisasjonene

•

OMOD – Organisasjonen Mot Offentlig
Diskriminering

mer omfattende og sammensatte prosjekter
med seminarer, temakvelder, kurs, teaterfo-

•

PMV – Primærmedisinsk verksted

restillinger med mer.

•

SDKK – Selvstendig Demokratisk Kur-

Prosjektene retter seg mot ulike innvandrer-

•

Skeiv Verden

grupper, men primært kurdere og pakista-

•

Utrop

disk Kvinneforening
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Et stykke humanitært arbeid i praksis!

Monica Berge er master i sosialt arbeid og leder for
Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap. Telefonen er landsdekkende
og gir informasjon og hjelp om tvangsekteskap, omskjæring og annen
æresrelatert vold.

«Jeg er familiens fjes utad, jeg må alltid
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av ære, at en kvinne bryter med seksuelle

tenke på hva som er best for familien.»

normer. Seksualitet gis ofte en vid definisjon.

Sitatet er hentet fra en samtale med ei jente

For eksempel har vi erfart at det kan være

på 19 år som satte ord på hvorfor det var så

tilstrekkelig at det går rykter om at ei jente

vanskelig å ta et valg basert på eget ønske. I

er sett sammen med en gutt i skolegården,

2007 omhandlet 45 prosent av henvendelse-

for at familien utsetter jenta for sanksjoner.

ne mennesker som opplevde at de stod i fare

Å utøve vold mot noen for å hindre brudd

for å bli tvangsgiftet. 16 prosent var allerede

mot æreskodeksen eller som straff mot den

tvangsgiftet (Berge 2008). Våre erfaringer er

som har forbrutt seg, har Røde Kors valgt å

at konsekvensene av tvangsekteskap ram-

kalle æresrelatert vold. Denne definisjonen

mer individet lenge før ekteskapet inngås.

samsvarer med blant annet Wikan (2005)

Det vises i den forbindelse til at 37 prosent

og Bremer, Brendler-Lindquist og Wrangsjö

av henvendelsene til Røde Kors-telefonen om

(2006). I dette perspektivet vil voldsutøveren

tvangsekteskap i 2007 handlet om personer

bruke vold for å hindre at han selv og æres-

som var utsatt for æresrelatert vold som sek-

gruppen mister æren. Volden kan også være

suelle overgrep, kjønnslemlesting, fysisk og

motivert av å vinne tilbake tapt ære.

psykisk vold, påføring av skyld og skam, kontroll og frihetsberøvelse, dumping i hjemland,

Kjennetegnet ved den æresrelaterte volden

utstøtelse og trusler om vold og drap.

er at det gjerne er flere personer involvert i
beslutningen om å utøve og gjennomføre vol-

En forutsetning for å forstå hvorfor og hvor-

den. I etterkant av volden vil voldsutøveren/e

dan dette rammer enkelte mennesker, er

ofte bli møtt med anerkjennelse fra miljøet

kjennskap til forståelser og betydninger av

(Rikspolisstyrelsen 2007). Omfanget av

ære i kulturer hvor tvangsekteskap forekom-

volden ser ut til å være knyttet til graden av

mer. I samfunn hvor en kollektivistisk tan-

vanære. I ytterste konsekvens kan det være

kegang er rådende, settes familien, klanen

drap. For mannen å avstå fra forventningene

eller storfamiliens interesser foran personlige

om å råde, kontrollere og straffe er her ens-

interesser. I slike kulturer forstås ære som

betydende med å forbli vanæret. Dette får

noe alle medlemmene i kollektivet deler.

betydelige sosiale og økonomiske konsekven-

Wikan (2005) benytter begrepet æresgruppe

ser for familien (Wikan 2005, Raja 2008).

om dem som har felles ære, og anerkjenner
hverandre for det. Hvis et av medlemmene i

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap

en gruppe mister æren, vil dette gå ut over

hadde i 2007 kontakt med mennesker fra

alle i gruppa. Hva som er æreskodeksen,

totalt 35 land. Dette mangfoldet gjenspeiles

vil variere fra æresgruppe til æresgruppe.

også gjennom andre Røde Kors-aktiviteter.

Ut fra Røde Kors’ erfaring er det likevel ett

For eksempel har vi gjennom leksehjelp,

forhold som gjennomgående medfører tap

kvinnekafé og ungdomsklubb erfart at de

fleste unge og voksne fra ulike minoritets-

selsituasjon. Å finne ut hva som er grunnen

grupper stimuleres til frie valg og selvbe-

til at personen tok kontakt akkurat denne

stemmelse.

dagen, er ofte et nyttig utgangspunkt for
den videre samtalen. Erfaringen vår tilsier at
jenter og gutter sjelden tar kontakt før de er

Røde Kors-telefonen om tvangs
ekteskap

se av frihet eller en reise til hjemlandet for

Røde Kors’ oppdrag er å oppdage, hindre og

giftermål er nær forestående. At hjelpeap-

sterkt presset med vold, trusler og frarøvel-

lindre menneskelig nød og lidelse. Arbei-

paratet ikke involveres før situasjonen er så

det baserer seg på Genève-konvensjonen,

tilspisset, må ses i sammenheng med at det

«retten til humanitært initiativ» og de syv

å søke hjelp for problemer innad i familien

Røde Kors-prinsippene: humanitet, upartisk-

blir sett på som å vanære den og følgelig

het, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet,

utsettes i det lengste. For Røde Kors og det

enhet og universalitet. Røde Kors-telefonen

offentlige hjelpeapparatet medfører dette at

om tvangsekteskap er tuftet på Røde Kors’

omfattende tiltakskjeder må settes i verk,

prinsipper, visjon og hovedprogram.

forebygging og hjelp på dette tidspunktet er
ikke tilstrekkelig for å ivareta jenta/gutten.

Den nasjonale Røde Kors-telefonen om
tvangsekteskap er fullfinansiert av Barne-

Valgmulighetene kartlegges ved at vi spør

og likestillingsdepartementet og har vært i

personen hva slags løsninger hun/han ser

drift siden april 2000. Informasjonstjenes-

for seg. Hvem er det som bestemmer i fami-

ten er knyttet til temaet tvangsekteskap

lien? Bor vedkommende i Norge? Har hun/

og æresrelatert vold. Telefonen er beman-

han forsøkt å snakke med familien? Hva vil

net alle hverdager fra kl. 09.00–17.00, og

eventuelt skje om hun/han gjør det? Er det

man kan ta kontakt via e-post eller SMS. I

noen i familien som vil støtte henne/han?

tillegg gis det tilbud om samtaler på konto-

Er det noen som kan skade han/henne? Er

ret. Alle som ringer til Røde Kors-telefonen

ekteskapet et resultat av en avtale inn-

om tvangsekteskap, kan være anonyme,

gått for lenge siden? Hva skal til for å løse

ansatte har selvfølgelig taushetsplikt. Når en

henne/han fra denne? Underveis må man

innringer ønsker ytterligere bistand ut over

hele tiden ha med seg sikkerhetsaspektet.

en telefonsamtale, må de gi en fullmakt.

Jo flere i familien som kjenner til jenta/gut-

Denne gir ansatte i Røde Kors anledning til å

tens motstand mot et ekteskap, jo større

bistå med å forankre deres sak i det offent-

er faren for at de havner i situasjoner som

lige hjelpeapparatet. Sentrale samarbeids-

skader deres fysiske og psykiske helse. Etter

parter i det offentlige er Kompetanseteamet

samtykke drøfter vi derfor situasjonen med

mot tvangsekteskap i Integrerings- og

politiet. I de situasjonene hvor personen

mangfoldsdirektoratet, politiet, krisesen-

ikke ser andre løsninger enn å flykte, må

trene, sosialtjenesten, advokater og det

politiet involveres. Dette for å vurdere hvor

psykiske helsevernet. Ved henvendelser som

det er trygt å bo, hva som trengs av sik-

omhandler barn, videreformidles opplysnin-

kerhetstiltak, og for å formidle til familien at

gene til barneverntjenesten, slik at de kan

jenta/gutten er i god behold.

gjøre nødvendige vurderinger. Når personen
befinner seg i utlandet, er samarbeid med

Til tross for at de som kontakter oss, frykter

norske ambassader, Utenriksdepartementet,

et tvangsekteskap om de blir med familien

Utlendingsdirektoratet og andre organisasjo-

til hjemlandet for å besøke et sykt fami-

ner avgjørende for utfallet.

liemedlem eller for å reise på ferie, velger
mange likevel å reise. I disse situasjonene

Sentralt i dialogen med dem som tar kon-

tilbyr vi vedkommende å inngå en avtale

takt, er å få et bilde av personens rett til

med oss. Avtalen gir Røde Kors fullmakt til

selvbestemmelse, valgmuligheter og trus-

å kontakte politiet dersom hun/han ikke har
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kommet tilbake til Norge til angitt tid, even-

finner i sin forskning at det i hovedsak er

tuelt er gift ved tilbakekomst. Det presiseres

ikke-statlige organisasjoner som har fått

at avtalene ikke er en garanti for personens

hovedansvar for problematikken knyttet til

sikkerhet, men gir personen visshet om at

tvangsekteskap. Offentlig sektor er invol-

noen melder fra til politi og ambassade om

vert i relativt få saker. De mener dette er en

at personen kan ha blitt utsatt for alvorlige

urovekkende indikasjon på hvor lite syste-

kriminelle forhold.

met fanger opp. Ut fra Røde Kors’ erfaring er
det liten grunn til å anta at vår statistikk gir

Informasjonen Røde Kors gir, tar utgangs-

grunnlag for å si noe om hvor mange som

punkt i den delen av norsk lovverk som

utsettes for tvangsekteskap. Økningen gir

omhandler tvangsekteskap. I det videre vil

snarere en indikasjon på et hjelpebehov enn

de mest sentrale lovparagrafene bli belyst

et klart bilde av omfanget av tvangsekte-

og satt i sammenheng med de erfaringer

skap i Norge. Det vises i den forbindelse til

Røde Kors har gjort seg.

en rapport som nylig utkom i Storbritannia.
Mens regjeringens enhet mot tvangsekteskap i Storbritannia behandler 300 saker

«Alle mennesker er født frie og like
i verdighet»

årlig, viste rapporten at 3000 jenter utsettes

(FNs internasjonale erklæring om menneske-

2008).

for tvangsekteskap hvert år (The Guardian

rettigheter, artikkel 1)
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Hva man legger i ekteskap som samlivsform,

Regjeringens Handlingsplan mot tvangsekte-

varierer fra land til land. Variasjonene til

skap 2008–2011 understreker at håndhevel-

tross så har nærmere 150 land underskre-

se av loven er ment å ha en preventiv effekt

vet på at «Intet ekteskap må inngås uten de

(BLD 2007). Å anmelde nær familie oppleves

fremtidige ektefellers frie og uforbeholdne

å være en ekstra belastning, ofte fordi man

samtykke» (FNs konvensjon om sivile og

føler seg medansvarlig for den fysiske og

politiske rettigheter, artikkel 23). I Norge

psykiske volden man utsettes for (Axelsen

omhandles retten til selv å velge ektefelle i

1997, Råkil 2002). Ut fra blant annet Sta-

lov om ekteskap § 1: «Kvinner og menn har

tistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse

samme rett til fritt å velge ektefelle. Ekte-

anslås det at kun 10–15 prosent av all vold

skap skal inngås av egen fri vilje og med et

anmeldes, og at antallet anmeldelser trolig

samtykke» (Flock & Lassen 2007). Et annet

er enda lavere når det gjelder vold i nære

vilkår som oppstilles, er kravet om å ha fylt

relasjoner (SSB 2007). I saker som omhand-

18 år. Å utsette noen for et ufrivillig ekteskap

ler æresrelatert vold og tvangsekteskap, er

er etter norsk lov en alvorlig straffbar hand-

trusselbildet en ytterligere kompliserende

ling som kan gi inntil seks års fengsel, dette

dimensjon. Majoriteten av dem som hen-

fremkommer i straffeloven § 222, 2. ledd.

vender seg til Røde Kors, har vært utsatt for
grov vold og mottatt alvorlige drapstrusler. Å

Siden oppstarten i 2000 har Røde Kors-tele-

anmelde egen familie virker for mange derfor

fonen om tvangsekteskap opplevd en jevn

helt uoverkommelig og det er sjelden politiet

økning i antall henvendelser. For eksempel

tar ut offentlig tiltale. Dette gjenspeiles også

var det 314 nye henvendelser i 2006, mens

i rettspraksis. I Norge finnes det kun en dom

tallet var økt til 460 i 2007 (Rohden 2007,

hvor straffelovens § 222, 2. ledd har kommet

Berge 2008). Henvendelsene omfattet alt fra

til anvendelse (HR 2006). Det er således et

å gi informasjon av forebyggende karakter

stort avvik mellom omfanget av tvangsekte-

til barn, voksne og det offentlige hjelpeap-

skap og i hvilken grad rettssystemet brukes

paratet til behov for akutt intervenering i

som et virkemiddel til å sikre disse ytterst

inn- og utland, samt bistand til å oppløse

sårbare menneskene grunnleggende men-

ekteskap. Røde Kors er én av flere aktører

neskerettigheter.

på dette feltet. Bredal og Skjerven (2007)
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«Jeg skjønner ikke hvordan pappa
kan si at han skal drepe meg, jeg er
jo barnet hans?»

Sommerferien kom og hele familien reiste til
hjemlandet på ferie. Her fikk Aisha vite at hun
skulle gifte seg med fetteren sin. Aisha fortel-

Aisha er 17 år. Hun forteller hvordan brø-

ler at hun først nektet. Hun så på fetteren sin

drene hennes hadde rapporteringsplikt til

som en bror, noe som gjorde det vanskelig

faren om hvem hun snakket med på skolen,

å tenke på ham som ektemann. Etter mye

og at faren gjennomgikk telefonen, lommer

juling og trusler gav Aisha etter. Begrunnel-

og veske når hun kom hjem. En ettermiddag

sen hun gav, var:

hun kom hjem fra skolen, hadde faren sagt

«Én ting var at far sa han skulle drepe

at hun brakte skam over familien. Han viste

meg, en annen ting var at han sa at søs-

til at hun hadde snakket med en norsk gutt i

trene mine skulle bli straffet for den skam-

skolegården. Aisha fikk husarrest. De gan-

men jeg brakte over familien. Da forstod

gene hun fikk gå ut etter skoletid, måtte hun

jeg at jeg måtte gjøre som han sa.»

ha følge av brødrene eller moren sin. Aisha
var på dette tidspunktet 15 år. Hun forteller

Aisha er en av jentene som har hatt lang

at hun begynte å føle seg forfulgt av egen

kontakt med Røde Kors-telefonen om tvangs-

familie.

ekteskap. Historien til Aisha er ikke unik; den

har store likhetstrekk med det andre fortel-

klær, venner og fritid, kommer nå forbud og

ler oss. Det å ha blitt utsatt for omfattende

kontroll. Det kan se ut til at denne endringen

kontroll og fysisk avstraffelse av egne foreldre

i foreldrenes og slektningenes atferd ikke tar

og søsken setter preg på dem. Utsagn som

utgangspunkt i barnets mentale modenhet,

«jeg kan aldri være meg selv, jeg spiller alltid

men kun er knyttet til pubertetens fysiske

skuespill» og «jeg tror de har plantet avlyt-

fakta. Barnet får ingen gode forklaringer på

tingsutstyr på meg», sier noe om relasjo-

endringene og fortsetter å lete etter forkla-

nen de har med sine foreldre og den øvrige

ringer etter at barnevernet har tatt hånd om

familie. Som Aisha strever mange også med

dem.

å forstå hvordan foreldrene kan true dem
med utstøtelse og drap. For mange resulte-

Lojalitet er en av de grunnleggende egenska-

rer denne stressituasjonen i problemer som

pene i æreskulturer (Bremer, Brendler-Lind-

selvskading, selvmordstanker og selvmords-

quist og Wrangsjö 2006). Når barn gjennom

forsøk, magesår, konsentrasjonsvansker,

oppdragelse internaliserer æreskulturens syn

søvnproblemer og spiseforstyrrelser.

og verdier, blir lojaliteten til familiemedlemmene integrert i barnet. Det å være lojal mot
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35 prosent av de ikke-anonyme henvendelse-

familien blir like selvklart som å være lojal

ne til Røde Kors i 2007 omhandlet barn under

mot seg selv, selvstendighet er nært knyt-

18 år (Berge 2008). Det vises også til Dagsa-

tet til familien, helheten. Barnet kan være

visens artikkel (20.09.2007) som viser at det

et «jeg» selv om det tilhører helheten. Det

en måned etter skolestart fortsatt stod 101

å være sikret en trygg omsorgssituasjon

pulter tomme i grunnskolen i Oslo. Røde Kors

gjennom barnevernet vil derfor for mange av

har blitt kontaktet av flere barn som holdes

disse barna fortsatt være en løsning full av

i opprinnelseslandet mot sin vilje. Grunnene

utfordringer.

til at barna ikke får komme tilbake etter endt
ferie, varierer; foreldrene ønsker å gi dem et

Lojalitet overfor foreldre fører også til at barn

innblikk i kulturen, barna har blitt vestlige,

ikke på eget initiativ tar kontakt med hel-

eller de skal giftes bort. Mange forteller at de

sestasjon, barnehage, skole eller barnevern

bor hos slektninger, mens foreldrene er igjen i

for hjelp (Bunkholdt & Sandbæk 1998, Killen

Norge. Dette viser at mange barn utsettes for

2004). Røde Kors ser behovet for å utfordre

press og/eller fullbyrdelse av ekteskap lenge

voksne til å tørre å stille spørsmål om hva

før de fyller 18 år. I Norge er barns rett til

som er grunnen til diffuse magesmerter og

en trygg og god oppvekst forankret i lov om

andre «vondter», konsentrasjonsvansker

barneverntjenester (Lindboe 2003). Tvangs-

og selvskading hos barn. Andre relevante

ekteskap, kjønnslemlestelse og andre former

spørsmål kan være om barnet får leke med

for æresrelatert vold står i sterk kontrast til

andre barn av begge kjønn. Får barnet delta

disse rettighetene og utløser rett til hjelp fra

på fritidsaktiviteter? Har barnet mulighet til

barnevernet.

å påvirke eget liv? Hva er fremtidsplanene?

Barnevernet på sin side formidler at saker

Hvis svarene barnet gir, vekker bekymring

som omhandler tvangsekteskap, er spesielt

hos deg som voksen, bør du drøfte saken

utfordrende, særlig fordi barna er så ambiva-

med kolleger, barnevern og politi, eller ta en

lente. I det ene øyeblikket kan barn som bar-

uforpliktende telefon til Røde Kors for å få

nevernet har tatt vare på, gi uttrykk for sterk

innspill på videre fremgangsmåte.

Blir barnet utsatt for kontroll, vold og trusler?

redsel for familien sin, for så å spørre om å
få reise hjem på besøk. Ambivalensen er et
resultat av flere forhold. For barn som vokser

Mer enn bare en informasjonstelefon

opp i familier som praktiserer en streng ære-

I utgangspunktet var Røde Kors-telefonen om

skodeks, kan det å komme i puberteten opp-

tvangsekteskap ment å kun være en informa-

leves som et sjokk. Fra å få lov til å velge sine

sjonstjeneste. Etter kort tid så man at dette

ikke var tilstrekkelig for de hjelpebehov man

Mange av de aktuelle kandidatene hadde en

stod overfor.

ustabil bosituasjon, mens andre hadde et
så omfattende hjelpebehov at det ikke var

Røde Kors blir ofte kontaktet når situasjonen

forenlig med deltakelse i gruppa. En annen

mellom familiemedlemmene er konfliktfylt og

erfaring var at barnevernet etter hvert fikk

trusselbildet skjerpet. Å flykte fra familien blir

et økt fokus på sikkerhet, slik at botilbudet

derfor av mange oppfattet som den eneste

som ble gitt, oftere var utenfor Oslo, noe som

løsningen, en løsning som ofte er ensbety-

vanskeliggjorde deltakelse i gruppa. Gruppa

dende med et liv på flukt og i frykt. Tilbake

ble derfor avviklet i 2006. På bakgrunn av

står en familie som har mistet et barn, et søs-

de positive erfaringene ser Røde Kors beho-

ken, et barnebarn eller et søskenbarn. Røde

vet for et lignende tilbud. Men med tanke på

Kors åpnet derfor i 2002 for å holde dialog-

jentenes omfattende problematikk og gjenta-

møter mellom den unge og familien, med mål

gende flyttinger kan det ses som nødvendig

om å redusere konfliktene mellom partene.

at det offentlige påtar seg dette for å sikre et

De ble avholdt hos Røde Kors, og begge

terapeutisk innhold og at tilbudet er nasjo-

parter ble invitert. Politiet ivaretok sikkerhe-

nalt.

ten på møtene. En forutsetning for dialog og
megling er likeverdighet mellom partene, noe

I 2007 bistod Røde Kors-telefonen om

som dessverre ikke var tilfelle her. Røde Kors

tvangsekteskap tre personer under 18 år

erfarte heller at dialogmøtene ble en ny arena

og 28 personer over 18 år som var i akutt

for familien til å utøve press, samt påføre

behov for nytt bosted. Ved utgangen av april

ytterligere skyld og skamfølelse på den unge.

2008 er tallet åtte personer. Mennesker på

Dialogmøtene ble derfor avviklet i 2005.

flukt fra sin familie er i krise. De har ofte

Røde Kors er en humanitær organisasjon

vært utsatt for systematisk psykisk og fysisk

som har forpliktelser til å bistå mennesker

vold over tid. Sentralt i den psykiske volden

som er i nød og som lider. Hvordan organi-

står kontroll, påføring av skyld/skam og

sasjonen kan bistå med hjelp til alle parter

grove trusler. Dette betyr at de har behov for

i en æresrelatert konflikt, er fortsatt ikke

mye hjelp og støtte, både av økonomisk og

avklart. I Danmark har Landsorganisation af

materiell karakter, ivaretakelse av sikkerhet

Kvindekrisecentre (LOKK) utviklet en metode

og psykisk helse, samt noe å fylle hverdagen

kalt «Tverrkulturell konfliktmegling» (Nielsen

med. Akutte botilbud for dem over 18 år er

2007). Metoden mener å ivareta de forutset-

krisesentre, Bokollektivet i regi av Oslo Kri-

ninger som må være til stede, gjennom et

sesenter, samt boligprosjektet til Husbanken,

bredt tverrfaglig samarbeid. En evaluerings-

hvor Røde Kors i samarbeid med Selvhjelp for

rapport skal foreligge sommeren 2008, og

innvandrere og flyktninger (SEIF) har tilgang

vil forhåpentligvis gi viktige innspill til videre

på ti boliger fordelt på fire byer i Norge. Røde

forskning.

Kors opplever flere utfordringer knyttet til
dagens botilbud.

Med jenter på flukt fra familien sin som
målgruppe ble det etablert et gruppetilbud i

Krisesenteret kan ivareta sikkerhetsbehovet

2003. Tanken var å styrke det enkelte individ

til personen, men er ikke tilstrekkelig til å

gjennom den kollektive styrken en gruppe

ivareta personens behov for tett oppfølging

kan representere (Heap 2006). Jentene som

med hensyn til psykisk helse, stabilitet og

deltok, ga positive tilbakemeldinger på det å

trygghet. For våre mannlige brukere finnes

ha noen å dele erfaringer med. For enkelte

det kun to krisesentre i Norge. Noen av våre

ble også gruppa en arena for å bygge nye

mannlige brukere har uttrykt bekymring

relasjoner. Å rekruttere nye jenter til gruppa

over dette, da de mener det vil være lett for

viste seg å bli en utfordring, fordi deltakelse

familien å finne ut hvor de befinner seg. Å

krevde at man kunne være med over tid, for

være en nasjonal informasjonstelefon inne-

å sikre stabilitet og trygghet internt i gruppa.

bærer å motta henvendelser fra hele Norge.
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utgjør en stor sikkerhetsrisiko, blant annet
har hjemflytting, psykoser og selvskading
forekommet. Røde Kors har derfor sett det
som nødvendig å gå inn i slike situasjoner
som en brobygger mellom individ og det
offentlige hjelpeapparatet, med mål om at
det offentlige tar sitt ansvar med hensyn
til personens sikkerhet og grunnleggende
behov som bosted og mat.

Veien videre
Gjennom telefonen om tvangsekteskap har
Røde Kors i årenes løp opparbeidet seg bred
erfaring og kunnskap om tvangsekteskap og
andre former for æresrelatert vold. Statistikken vår viser en økning i henvendelser fra år
til år. Tallene viser konturene av et landskap
hvor mye fortsatt må gjøres for at mennesker
sikres rett til å bestemme over egen kropp
og sitt eget liv. Å nå ut med kunnskap og
informasjon av både forebyggende og mer
104

Det å bistå menn med å finne en boløsning i

handlingsorientert karakter til individ og hjel-

en akutt situasjon er således krevende, også

peapparat er derfor like sentralt i vårt arbeid i

med tanke på transport. Boligtilbudet i regi av

dag som det var ved oppstarten i 2000. Røde

Husbanken er et utmerket tilbud til personer

Kors mener regjeringens nye handlingsplaner

som kan mestre livssituasjonen sin uten sys-

mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er

tematisert oppfølging og støtte fra andre. Det

sterke bidrag til at disse temaene igjen er satt

har vist seg at Husbankens ti boliger er for

på dagsordenen.

lite i forhold til den pågangen SEIF (Selvhjelp
for innvandrere og flyktninger) og Røde Kors

Røde Kors ser det som viktig å belyse et sær-

opplever. Vårt syn støttes av funnene Bredal

lig utviklingsområde: det muligens særnorske

og Orupabo (2008) fant i evalueringen av

ved norsk forvaltning. Med dette menes å

eksisterende botilbud for unge som bryter

kunne identifisere for lite tverrfaglig samar-

med familien sin på grunn av tvangsekteskap.

beid og en for stor tro på egen yrkesprofe-

Et av deres hovedfunn er at bo- og støt-

sjon. Innenfor tvangsekteskap møter vi et

tetilbudene til denne gruppa bør utvides og

bredt spekter av multiproblematikk og men-

styrkes.

neskelig lidelse. Forvirring rundt taushetsplikt
og ansvarsområde samt manglende koordi-

Å sikre mennesker på flukt fra tvangsek-

nering kan av og til bli et hinder. Utfordrin-

teskap tilpasset og koordinert hjelp fra

gene ligger på alle nivå i forvaltningen. For

det offentlige, har vist seg å være en stor

eksempel har åtte departement fått ansvar

utfordring. Mange opplever å bli avvist av

for mange av de samme tiltakene i handlings-

hjelpeapparatet. Det kan således se ut til at

planene. Våre erfaringer så langt er at ulike

det lave saksomfanget av tvangsekteskap

fagfelt løser de samme tiltakene hver for seg

i offentlig sektor fører til manglende kunn-

med sine faglige innfallsvinkler. Røde Kors

skap om hva disse menneskene trenger

undrer seg over hvordan dette på sikt skal

(Bredal og Skjerven 2007, Bredal og Oru-

komme jenter og gutter utsatt for æresrela-

pabo 2008). Røde Kors har erfart at mange-

tert vold til gode.

len på oppfølging og hjelp fra det offentlige

I motsetning til tidligere planer hvor frivil-

Bredal, A. og Orupabo, J. (2008): Et trygt

lige organisasjoner ble gitt mye ansvar for

sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbu-

å løse denne problematikken, er det denne

det til unge som bryter med familie på grunn

gangen den offentlige forvaltningen som har

av tvangsekteskap. Institutt for samfunns-

fått hovedansvaret. Røde Kors mener dette er

forskning

avgjørende for at mennesker som utsettes for
æresrelatert vold, skal få den hjelpen de har

Bremer, S., Brendler-Lindqvist, M. og
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Tvangsekteskap kan forebygges

Attia Mirza Mehmood er norsk, med pakistanske foreldre. Fra hun var
13-14 år, har hun jobbet med likestilling og diskrimineringsspørsmål, og
vært knyttet til organisasjonslivet. I dag er hun rådgiver, konsulent og
foredragsholder i minoritetsspørsmål ved MiRA-Senteret.

I Norge er likestilling og valgfrihet to viktige

Fremmedgjøring og generalisering

demokratiske prinsipper som det vernes

Tvangsekteskap forekommer i forskjellige

godt om i Grunnloven. Derfor er det viktig

grupper og samfunnslag, og hvordan tvan-

at det raskt slås ned på handlinger som

gen utøves, kan variere. Ofte ser vi i sam-

truer den enkelte samfunnsborgers selvbe-

menheng med tema som tvangsekteskap at

stemmelsesrett. Tvangsekteskap er en slik

enkelte medieoppslag, fagfolk og politikere

handling.

fremmedgjør problemstillingen og har en
etnosentrisk holdning til tema. Jenter med
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MiRA-Senteret har alltid betegnet tvangsek-

minoritetsbakgrunn gjøres til offer for en

teskap som overgrep på lik linje med mis-

kulturell skikk.

handling, voldtekt og psykisk og fysisk vold
i nære relasjoner. Vi har siden opprettelsen

Det gis en oppfattelse av at tvangsekteskap

av vårt senter i 1989 jobbet for at problem-

er en hyppig praksis i bl.a. sørasiatiske og

stillinger som angår unge minoritetsjenter

arabiske samfunn, og derfor er skikken også

og -kvinner, likestilles med andre kvinne-

vanlig i de respektive miljøene i Norge. Dette

relaterte spørsmål i det norske samfunnet.

synet preger tvangsekteskapsdebatten i dag,

Dette innebærer at storsamfunnet må slutte

og er ikke gunstig for å oppnå et godt inte-

å karakterisere denne gruppens utfordrin-

grert samfunn.

ger som et innvandringsproblem. Faren i
det er at kultur blir brukt som påskudd for

At unge jenter med minoritetsbakgrunn ikke

ikke å gripe inn, og dermed marginaliseres

er en homogen gruppe eller at ikke alle mino-

minoritetskvinners rett til vern og konkrete

ritetsforeldre tvangsgifter sine døtre, ser ut til

hjelpetiltak.

å være mindre viktig å presisere for enkelte
aktører i samfunnsdebatten. Det foreligger

Uten politisk bevissthet om overgrep som

heller ikke god nok forskning på området som

tvangsekteskap er det vanskelig å få bukt

kan bekrefte hvor utbredt fenomen tvangsek-

med problematikken. Frivillige organisasjo-

teskap er i de aktuelle miljøene

ner som jobber med minoritetsspørsmål,
spiller en viktig rolle når det gjelder å sette

Dessverre ser vi at faren for en ensidig

tvangsekteskap på den politiske dagsorde-

presentasjon av tvangsekteskapsproblema-

nen. Men det er myndighetenes oppgave

tikken i mediene skaper et negativt bilde av

å sette i kraft hjelpetiltak og lovendringer

minoritetsgruppene overfor storsamfunnet,

som beskytter alle i samfunnet mot over-

og medfører at minoriteter blir generalisert

grep av en slik art.

og uglesett. Minoriteter risikerer dermed å
bli mer svekket og fremmedgjort siden de
allerede er en svak gruppe i samfunnet som

ofte generaliseres bl.a. i mediene som pådri-

organisasjoners og det offentlige hjelpeap-

vere av «grusomme skikker». Særskilt får

paratets håndtering av tvangsekteskapspro-

dette konsekvenser for unge minoritetsjenter

blematikken synliggjøres. For det andre er

og -gutter som føler at de får et forklarings-

debatten med på å avdekke motstridende

behov når de velger å gifte seg arrangert,

holdninger om tvangsekteskap i og uten-

siden deres valg sidestilles med tvangsekte-

for de relaterte miljøene i samfunnet. Men

skap og settes opp mot det vestlige idealet

det mest sentrale med en debatt er at den

om kjærlighetsekteskap. For å unngå dette

setter politisk dagsorden, og dermed legger

mener vi at det bør vises varsomhet med å

et press på ansvarlige myndigheter om å

stemple enkelte minoritetsgrupper i samfun-

styrke sitt arbeid mot tvangsekteskap.

net som forsvarere av tvangsekteskap. Derfor
vil holdningsendrende arbeid alltid være et
viktig at medienes dekning av tvangsekte-

Tvangsekteskap og arrangert
ekteskap må skilles

skap og arrangert ekteskap blir mer nyansert

Et flertall av den norske befolkningen tar

og tilfører debatten nye perspektiver. MiRA-

sterkt avstand fra utøvelse av tvang ved

Senteret kommer hele tiden til å slå ned på

ekteskapsinngåelse. Mens begrepet tvangs-

unyanserte holdninger gjennom å delta aktivt

ekteskap, tilsynelatende, er av nyere art

sentralt satsingsområde for oss. Det er også

i tvangsekteskapsdebatten.

i Norge, er arrangert ekteskap et begrep
som har en fortid i norsk historie. I dagens

Alvorlig samfunnsproblem

tvangsekteskapsdebatt ser vi en tendens til
at begrepene sammenblandes altfor ofte.

Ikke alle overgrep skjer åpenlyst, og tvangs-

Enkelte mener at det er vanskelig å se hvor

ekteskap er intet unntak. Når det gjelder

grensen går mellom disse to ekteskapsfor-

denne problemstillingen, har MiRA-Senteret,

mene. Det inngår i vårt arbeid mot tvangs-

i likhet med flere frivillige organisasjoner,

ekteskap å informere om skillelinjene mellom

jobbet lenge med å få satt tvangsekteskap

tvangsekteskap og arrangert ekteskap.

på dagsordenen. Det var gjennom mediene,
i begynnelsen av 1990-tallet, at tvangsek-

Vi mener at skillet går ut på at tvangsek-

teskap ble et allment kjent begrep. Dette

teskap inngås ufrivillig. I de fleste tilfeller

betyr ikke at problematikken ikke har eksis-

av tvangsekteskap er det foreldrene eller

tert før den tid. Blant annet har vår organi-

familien som utøver forsettelig, fysisk eller

sasjon i mange år, før tvangsekteskap kom

psykisk press og tvinger den unge til å gifte

på folkemunne, håndtert henvendelser fra

seg. Emosjonell utpressing relatert til bl.a.

unge jenter med minoritetsbakgrunn relatert

spørsmål om ære, plikt, forventninger og tra-

til denne problematikken. I de siste årene

disjoner, er bare noen av faktorene som kan

har vi sett en tendens til at pågangen av

karakteriseres som psykisk tvang. I tillegg

henvendelser knyttet til tvangsekteskap har

til psykisk tvang kan ungdommene utsettes

økt i takt med en tilbakevendende tvangsek-

for fysiske represalier, trusler og i verste fall

teskapsdebatt.

drap. Dette innebærer for mange en så stor
psykisk og fysisk påkjenning at de til slutt

Det økte fokuset på tvangsekteskap i norsk

aksepterer forholdet og ikke klarer å bryte ut

offentlig debatt velger vi å tolke i to retnin-

av tvangsekteskapet. Det er ingen tvil om at

ger. Først og fremst mener vi at en offent-

tvangsekteskap er et lovstridig overgrep som,

lig debatt, om norske jenter og gutter som

i tillegg til å være regulert i internasjonale

tvinges til å inngå ekteskap, er viktig fordi

konvensjoner som Menneskerettighetskon-

den er med på å synliggjøre problemet over-

vensjonen og FNs kvinnekonvensjon, også er

for samfunnet. Gjennom en samfunnsde-

regulert i ekteskapslovens § 16 (siden 1994),

batt tydeliggjøres forskjellige synspunkter.

og straffelovens § 222.

Og myndighetenes, politikernes, frivillige
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Derimot er det valgfrihet i arrangerte ekte-

om tvangsekteskap også noe som tiltrekker

skap. Ungdom kan velge å si nei til et gifter-

minoritetsungdoms interesse. Dette skaper

mål. Det utelukkes heller ikke at det utvikles

diskusjon rundt temaet, og ungdom med

solide relasjoner som inkluderer kjærlighet i

minoritetsbakgrunn bevisstgjøres i problema-

arrangerte ekteskap. Men også i arrangerte

tikken.

ekteskap kan det forekomme indirekte press
fra familien, som spiller på følelser og moral.

La meg snakke! – Unge jenters nettverk

Derfor er det viktig å presisere at hvis de

Allerede i 1996 opprettet vi et eget nett-

berørte opplever ekteskapsinngåelsen som

verk for jenter mellom 12 og 23 år som

påtvunget, er det tvangsekteskap.

fortsatt i dag er godt etablert og fungerer

Unge jenter med minoritetsbakgrunn som

nettverket er en plattform for jenter med

aktivt under mottoet: La meg snakke! Dette
velger å gifte seg arrangert i en eller annen

minoritetsbakgrunn som fungerer etter hjelp

form, føler ofte at deres valgevne undervur-

til selvhjelp-prinsippet. Vår tanke bak en

deres og foreldrenes motiv mistenkeliggjøres

egen nettverksgruppe for unge jenter er

av majoritetssamfunnet. Det eksisterer en

å gi jentene et møtested hvor de, fritt for

oppfattelse om at jentene «ikke vet sitt eget

fordommer, kan snakke om problemer de

beste» når de velger å følge en såkalt under-

møter i hverdagen, både i og utenfor hjem-

trykkende og utdatert skikk. Praksisen med

met. Samtidig synliggjør de problemer og

arrangert ekteskap motstrider også stor-

sin erfaringsrike kunnskap ved å holde semi-

samfunnets syn på kjærlighetskriteriet som

narer om aktuelle tema som berører dem,

grunnlag for inngåelse av ekteskap.

bl.a. tvangsekteskap.
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Et slikt nettverk er selvutviklende og bevisst-

Tvangsekteskap kan forebygges

gjørende for jentene, fordi de deler erfarin-

Engasjementet rundt tvangsekteskapspro-

ger og hjelper hverandre med å finne egne

blematikken er økende i storsamfunnet.

løsninger. Vi har opp gjennom årene hatt

Henvendelsene MiRA-Senteret får, er ikke

mange dyktige og bevisstgjorte jenter som

bare fra unge jenter som søker hjelp, men en

har vært aktive i MiRA-Senterets unge jenters

stor del er også fra det offentlige hjelpeap-

nettverk, og det kommer hele tiden nye. I

paratet, bl.a. skole, barnevern, helsestasjon,

dag er mange av jentene viktige ressursper-

sosialkontor, helsepersonell og krisesentre,

soner. Dessverre ser vi at samfunnet ikke

som søker råd og veiledning i hvordan de skal

benytter seg godt nok av den opparbeidede

håndtere tvangsekteskapsproblematikken.

kunnskapen som allerede finnes blant minoritetsjenter og -kvinner, bl.a. i arbeidet mot

Informasjon og holdningsskapende

tvangsekteskap.

arbeid
I vårt forebyggende arbeid mot tvangsekte-

Skolekampanje

skap er informasjon og holdningsskapende

Det er viktig å gi ungdom med minoritets-

arbeid viktige elementer. Vi har utarbei-

bakgrunn kunnskap om lover, konvensjoner

det mye litteratur og ressursmateriell om

og generelle rettigheter som støtter dem til

tvangsekteskap. Spesielt skal nevnes et

å hevde sine meninger. Like viktig er det å

temahefte om tvangsekteskap, som dekker

informere dem om krisetiltak og hvor de kan

hele spekteret av tvangsekteskapsproblema-

henvende seg for hjelp dersom mistanke om

tikken i Norge. Dette temaheftet er ment til

tvangsekteskap er til stede. Gjennom vår

bruk for elever og lærere i den norske sko-

skolekampanje mot tvangsekteskap er målet

len. Sammen med informasjons- og opp-

at tvangsekteskap skal settes på dagsor-

lysningsbrosjyrer om lover, rettigheter og

denen i skolen på alle nivåer. Kampanjen

hjelpeinstanser, er audiovisuell informasjon

er et tilbud som mange skoler, i og utenfor

Oslo, har benyttet seg av. Å møte ungdom i

videregående skole i Oslo ved at vi har hatt

deres egne omgivelser gir dem trygghet til å

en fast minoritetsrådgiver utplassert her. Å

snakke åpent om problematikken. Derfor har

møte ungdommene i deres egne trygge omgi-

skolen en viktig oppgave og er den viktigste

velser på skolen hjelper dem til å åpne seg

arenaen for forebyggende arbeid mot tvangs-

og snakke om sine problemer. Mange unge

ekteskap.

har skolen som sitt fristed der de har mulighet til å leve ut sine ønsker og får utløp for
sine tanker og ideer. Siden det er på skolen

Individuell veiledning og minoritets

at ungdommene tilbringer mye av sin tid, er

rådgiver i skolen

det enklere for dem å søke hjelp dersom det

MiRA-Senteret tok initiativ til tilbudet om

er en minoritetsrådgiver tigjengelig for dem

minoritetsrådgiver i skolen pga. en økende

på skolen. Minoritetsrådgiverens oppgave har

pågang av henvendelser fra flere grunnsko-

vært å følge opp ungdom med minoritetsbak-

ler og videregående skoler i Oslo og omegn.

grunn i skoletiden og tilby individuelle sam-

Skolene uttrykte behov for å få støtte til å

taler og oppfølging av elever som sliter på

håndtere problemer relatert til skolenes mino-

skolen og på hjemmebane. Minoritetsrådgi-

ritetsspråklige elever. Mange unge jenter med

veren fungerer også som støttespiller mellom

minoritetsbakgrunn som tok kontakt med sko-

skolen og foreldre i f.eks. tvangsekteskaps-

lens rådgivere angående forskjellige problem-

saker. Oppgaven går også ut på å informere

stillinger, som bl.a. familiekonflikt, tvangsek-

elevene om tiltak mot tvangsekteskap.

teskap, diskriminering, identitetskriser etc.,
ble henvist videre til oss. Jentene etterlyste et

En årsak til at dette tiltaket har fungert godt,

tillitsfullt og trygt rådgivningstilbud på skolen,

er at Sandaker videregående skole tar sine

og en rådgiver som har kompetanse på områ-

elver med minoritetsspråklig bakgrunn på

der som angår minoritetsungdom.

alvor. Skolens velvilje til å innhente ekstern
kompetanse, i dette tilfelle en minoritetsråd-

Behovet for individuell veiledning har økt,

giver fra MiRA-Senteret, har vært svært nyt-

særskilt blant ungdom. Derfor har vi over

tig. Elever med minoritetsbakgrunn har i stor

flere skoleår samarbeidet med Sandaker

grad benyttet seg av vår rådgivningstjeneste
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på skolen, og vi kan vise til mange positive

i tvangsekteskapstilfeller, falle helt utenom

tilbakemeldinger fra elevene og skolen. Vår

systemet og ikke bli fanget opp. Vår kursvirk-

oppfølging av jentene bl.a. ved å tilby indivi-

somhet rettet mot relevante instanser i det

duelle samtaler, jentenettverk, samtalegrup-

offentlige og private hjelpeapparatet, er et

per, selvutviklende aktiviteter osv. har hjulpet

ledd i arbeidet for å øke kunnskapen og sko-

mange av dem til å holde motivasjonen oppe

lere hjelpeapparatet til å gi best mulig hjelp

og å fullføre skolegangen.

til ungdom med minoritetsbakgrunn bl.a. ved
krisetilfeller og oppfølging.

Vi kan også vise til at elevene er blitt mer
bevisste på sine rettigheter og flinkere til å
stille krav til både skolen og hjemmet. At

Stå på krava! – Bevisstgjøring av unge

MiRA-Senteret er en organisasjon som mange

jenter

minoritetsgrupper allerede har et tillitsfullt

For unge jenter med minoritetsbakgrunn

forhold til. Dette gjør det lettere for ungdom-

arrangerer vi en rekke bevisstgjøringskurs,

men å ta kontakt med vår minoritetsrådgiver.

i bl.a. tale- og skrivekunst, hersketeknikker og selvforsvar, slik at jentene skal bli
selvsikre og kunne klare å stå imot tvang og

Kursing av hjelpeapparatet

andre vanskelige problemer i livet. Vårt mål

MiRA-Senteret registrerer at det er kompe-

er at unge minoritetsjenter og -kvinner som

tansesvikt i deler av det offentlige hjelpeap-

trenger hjelp, råd, veiledning og informasjon,

paratet, spesielt i førstelinjetjenesten. Vi ser

skal finne det hos oss. På den måten arbeider

med bekymring på at minoritetsungdom,

vi også med holdningsendrende tiltak innad i

som tar steget og søker hjelp hos det offent-

minoritetsmiljøer.

lige hjelpeapparatet, risikerer å ikke få den
hjelpen de har krav på, pga. mangelfull kompetanse når det gjelder å håndtere tvangsekteskapsproblematikken. Dette kan få alvor-

Ny handlingsplan mot tvangs
ekteskap og veien videre

lige konsekvenser for den enkelte ungdom. I

MiRA-Senteret har vært en pådriver i arbei-

enkelte tilfeller kan ungdom som søker hjelp

det mot tvangsekteskap, derfor har vi med

stor interesse fulgt nøye med på regjerin-

påpeke at myndighetene bør vurdere å ta i

gens arbeid på dette området. Vi ser positivt

bruk tiltak som de frivillige organisasjonene

på at norske myndigheter har lyttet til de

har å tilby, i form av utvikling av ressursma-

frivillige organisasjonenes forslag, og tatt

teriell, samt opplæring, kurs- og foredrags-

tvangsekteskapsproblematikken alvorlig.

virksomhet til minoritetsrådgivere, hjelpeap-

Det foreligger nå en ny handlingsplan mot

paratet mfl.

tvangsekteskap med 40 konkrete tiltak.
Blant de nye tiltakene er det ikke vanskelig

En evaluering av tiltakene i Handlingsplanen

å finne mange fellestrekk med vårt forebyg-

ser vi på som nødvendig for å se om tiltakene

gende arbeid.

holder sine mål. Denne oppgaven mener vi
at myndighetene ikke kan gjøre selv, da den

Sett i forhold til regjeringens første hand-

bør foretas av eksterne aktører. De frivillige

lingsplan mot tvangsekteskap som forelå i

organisasjonene kan, som utenforstående,

1998, vektlegger den nye handlingsplanen,

evaluere myndighetenes tiltak mot tvangs-

utgitt av BLD i 2007, det forebyggende arbei-

ekteskap. De besitter den kunnskapen som

det mye sterkere. Det er klokt av regjeringen

trengs og kan se om hvert tiltak er i samsvar

at de har valgt ikke å videreføre den kom-

med de internasjonale menneskerettighetene

promissløse linjen fra 2002, da 30 krisetiltak

og likestillingsprinsippet i Norge.

mot tvangsekteskap satte det forebyggende

Også i vårt fremtidige arbeid mot tvangsekte-

arbeidet i skyggen. I tillegg ser vi at, fra et

skap har vi som målsetting å satse på fore-

sterkt fokus på dialog, samhandling og kon-

byggende arbeid, fordi vi ser at det nytter. Vi

flikthåndtering i den gamle handlingsplanen,

kommer til å forsette diskusjonen om hvilke

har regjeringen denne gangen lagt vekt på

metoder og virkemidler som gir resultater i

effektiv håndheving av lovverket, kompetan-

arbeidet mot tvangsekteskap.

seheving og internasjonal innsats og samarbeid.

MiRA-Senterets likestillingsperspektiv vil alltid
være en integrert del av organisasjonens

Vi synes det er alvorlig at satsingsområdene

politiske arbeid. Dette gjelder også tvangs-

forskning og dokumentasjon ikke er kommet

ekteskapsproblematikken. Ved å klassifisere

mye lenger siden 1998. På dette området

tvangsekteskap sammen med andre former

mener vi at frivillige grasrotorganisasjoner,

for overgrep og mishandling som jenter og

som MiRA-Senteret, har vært lite vurdert

kvinner utsettes for, presiserer vi at tvangs-

av regjeringen som kilde. Frivillige organi-

ekteskap ikke kan betraktes som et kulturelt

sasjoner, deriblant MiRA-Senteret, besitter

dilemma. Ikke alle foreldre med minoritets-

både kompetanse, mulighet til kartlegging og

bakgrunn tvangsgifter sine døtre.

grundig dokumentasjon på området tvangsekteskap.
I Handlingsplanen er frivillige organisasjoner
presisert som viktige kilder til informasjon
om rettigheter og lover til ungdom, foreldre
og hjelpeapparatet. Dette gir grunnlag for å
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Frivillig inngåelse av ekteskap er en
primær menneskerettighet

Kamil Ahmed er leder i Den irakisk-kurdiske asylsøker- og
flyktningorganisasjonen (IKAF) og vara til Kontaktutvalget mellom
innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM).

Frihet er ikke bare det at man kan ytre seg

begynt med en annen type arbeid etter at

fritt om de aktuelle politiske sakene uten å

vi har blitt kjent med at det er mangel på

bli truet. Frihet eksisterer når en kvinne kan

kompetanse i det offentlige hjelpeapparatet.

snakke om sin kjæreste uten å bli drept.

Årlig har vi arrangert seminarer og konfe-

(Siud Al-Sabah sitert fra Kamguian 2000: 89,

ranser med stadig økende deltakelse fra

oversatt fra persisk)

kommuner, sosialkontor, barneverntjeneste,
politi, helsesøstre, skoler og ikke minst andre
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Kort om organisasjonen og arbeidet
mot tvangsekteskap

frivillige organisasjoner. Jeg ledet mesteparten av aktivitetene med hjelp og støtte fra
andre i styret og fra medlemmene. Vi har

Den irakisk-kurdiske asylsøker- og flyktnin-

sendt ut brosjyren «Nekt å bli tvangsgiftet»

gorganisasjonen i Norge ble dannet i 1999.

på kurdisk, arabisk og norsk språk to ganger.

Organisasjonen ble dannet som følge av

I første omgang ble brosjyren sendt til alle

at antallet kurdiske asylsøkere som kom

kommuner i Norge, politistasjoner, deler av

til Norge, økte. Tanken bak å opprette en

barneverntjenesten og sosialkontorene, krise-

organisasjon var todelt: for det første å sikre

sentrene og til en del skoler. I andre omgang

kurdiske asylsøkeres rettigheter i Norge og

sendte vi den til alle videregående skoler i

for det andre å jobbe for å hjelpe dem med

Norge og til en stor del av ungdomsskolene.

å tilpasse seg et nytt samfunn, dvs. gjennomføre tiltak som leder til integrering i det

Fordi vi har vært aktive i vårt eget miljø har

norske samfunnet. Integrering er et veldig

en del kvinner kontaktet oss og bedt om

bredt felt og vi har prøvd å jobbe med det på

hjelp. Vi har vært en brobyggende organisa-

en best mulig måte. Selvfølgelig har det ikke

sjon i de tilfellene vi har jobbet med, der vi

vært lett med frivillig innsats og små tiltak. Vi

har gitt råd om å kontakte det offentlige eller

har imidlertid jobbet aktivt i miljøet for bedre

frivillige organisasjoner som er etablert på

integrering, og vi tror at det å forebygge

feltet. For mange er det positivt at det finnes

tvangsekteskap også er et viktig tiltak for

en organisasjon som de kan snakke med på

bedre integrering.

sitt eget språk, slik at de kan uttrykke seg
på en best mulig måte. At jeg som mann er

Vi begynte vårt arbeid mot tvangsekteskap

opptatt av disse sakene, har skapt et posi-

etter drapet på Fadime Sahindal i Sverige i

tivt bilde av meg og organisasjonen hos dem

2002. Vi startet med seminarer og bevisst-

som er utsatt for denne brutale handlingen.

gjøring i vårt eget miljø. Frem til 2004 var

De er ikke vant til at menn står ved siden av

det meste av vårt arbeid rettet mot kurdiske

dem og støtter dem når de ikke vil akseptere

familier. Fra 2004 har vi imidlertid også

å bli tvangsgiftet og utsatt for æresrelatert

vold. De unge jentene og kvinnene ser at det

som blir tatt av kvinner. Det er å stå imot

finnes menn som er mot tvangsekteskap og

alle de reglene som de mektige har blitt enig

som ønsker at ekteskap skal inngås frivillig og

om. Det er et angrep mot alle de skrevne og

med deres vilje. Det betyr ikke at det er bare

uskrevne hellige regler som ble dannet av

menn i familien som står bak tvangsekteskap.

mennene. Hvem står bak at mennene blir

Det finnes også mange mødre som presser

skeptiske og utålmodige og føler seg skam-

døtrene sine til tvangsekteskap på samme

løse? Jo det er jenta, og verre enn det er det

måte som fedrene og brødrene, enten fordi

om en gift dame velger å rømme for å følge

de selv tror på det eller det er fremtvunget

sin kjærlighet».

for å godta de kulturelle kodene.
Et punkt det er veldig viktig å nevne, er at
Det er ikke bare jentene som utsettes for

jentene ikke bare blir utsatt for forbannelse

tvangsekteskap, også guttene kan utsettes

og fordommer fra mennene i klanen, men

for det. Men det et mindre problem blant gut-

også fra  kvinner i klanen som er oppdratt i

tene, fordi det er jentene som bærer famili-

patriarkalsk tankegang. De har blitt påvirket

ens ære og har ansvaret for å bevare den.

av den mannsdominerte tankegangen. Det

Hvorfor eksisterer denne æreskodeksen i et

er dermed både menn og kvinner som deltar

moderne samfunn? Hvordan kan det være

i kampen mot dem som har valgt å rømme

plass til denne anti-kvinne- og reaksjonære

fra familiene sine. Mange av disse histori-

kulturen i det norske samfunnet? Denne

ene har endt med drap, og ofrene er nesten

artikkelen prøver å svare på disse spørsmå-

alltid kvinner. Det gjelder også i de tilfellene

lene.

der familiene til dem som har rømt, går til
mekling. En «løsning» for å gjenopprette den
tapte æren til jentas familie kan nemlig være

Tvangsekteskap i Kurdistan

at mannens familie «gir» en av søstrene hans

Tvangsekteskap er et fenomen i Kurdistan.

til jentas familie – for å giftes bort med en av

Det har en historisk bakgrunn og har kom-

hennes brødre.

met som følge av den undertrykkelsen som
kvinner er utsatt for i et patriarkalsk samfunn

I den kurdiske litteraturen er brudd på regle-

hvor kvinner ikke har noen frihet og hvor

ne sammenliknet med historien om Adam og

de kontrolleres av menn som dominerer i

Eva. De ble dømt til å bli kastet ut av para-

samfunnet. Gjennom historien har mange

diset, fordi de har spilt det samme spillet om

kvinner valgt å rømme fra familiene sine eller

frihet. Historien til de unge jentene gjentar

ektemennene sine, fordi de ikke har hatt

seg om enn på en annen måte. De vil bevege

mulighet for å inngå ekteskap basert på sitt

seg fritt og de står mot sin fars, brors eller

eget frivillige valg. Når en kvinne eller en

klanens vilje. Da begynner hevnepisodene, og

ung jente står mellom to valg, enten å følge

de tror at den eneste måte å rense familien

sine følelser og sin kjærlighet eller famili-

eller klanens ære på er å drepe og ta jente-

ens krav, velger mange å flykte. Man kan se

nes liv. Som Hassan (s. 18) sier: «Mange av

på radokawtin (rømming) [elopement] som

parene må leve hele sitt liv på et skjult sted

kvinners protest mot kulturell og patriarkalsk

med trusler og undertrykkelse. Mange kan

undertrykkelse. Historien om kvinners nei til

aldri komme seg tilbake til familien eller det

undertrykkelse og bortgifting mot sin vilje har

stedet de er født eller oppvokst på.»  

røtter langt tilbake i tid. Gjennom tusenvis

Også i dag blir tusenvis av kvinner drept

av år har mange kvinner gjort opprør mot

for ærens skyld. De uoffisielle tallene sier

en moral som er basert på mannens ære

at rundt 35 000 kvinner i Kurdistan har blitt

og makt. Sherzad Hassan, som har skre-

drept, tent på seg selv eller forsvunnet på

vet forord til Nuraddens bok om rømming

grunn av ære i løpet av de siste 15 årene.1

(s. 16–17), sier «rømming viser en type av
individualisme. Det er et veldig modig valg

1 http://www.bopeshawa.com/pdf2006/01-33hazarzankurdistan.pdf
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Æresrelatert vold er et fenomen som i mange

rapportering kommer de fleste henvendelsene

tilfeller ender med drap. I det kurdiske miljøet

fra pakistanere, etterfulgt av kurdere.3

betyr ære enormt mye for mennesker; man
er ingenting i samfunnet uten ære. Begre-

I et kollektiv må alt gjøres for å tilfredsstille

per som «en mann av ære» og en «ærbar

slekten og familien. Alt skal ofres for famili-

kvinne» vitner om dette. Menn representerer

ens skyld. Folk lever mer for familien og

familien utad og opererer tett med æren,

slekten rundt dem enn for seg selv. Det betyr

mens kvinnene alltid er en trussel mot famili-

at individer preges av slektsfelleskap og at

ens ære og kan bringe skam over familien.

dette har stor betydning for hvem de er som

Æresbegrepet henger sammen med kvin-

individer. I en kollektiv livsoppfatning har alle

ners seksuelle atferd. Med andre ord ligger

bestemte roller og står i en hierarkisk relasjon

hele familiens ære mellom bena til kvinnene i

til hverandre. Øverst står klanen, besteforel-

familien eller slekten.

dre, foreldre (særlig far) og brødre. Jentene
i familiene må følge dette hierarkiet for å bli

Tvangsekteskap i det kurdiske
miljøet i Norge
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oppfattet som gode og lydige.
Mange familier har bodd i Norge i et tiår eller

Selv om det har bodd mange kurdere i

to, men tenkemåten er fremdeles den samme

Norge helt siden 1980-tallet, har de fleste

som da de kom hit for mange år tilbake. Det

kurdere fra Irak kommet etter 1998. Mange

kurdiske samfunnet i opprinnelseslandet har

av dem som kom til Norge, hadde forlatt

forandret seg, men likevel står foreldrene for

familiene sine i hjemlandet, men mange

de samme verdiene som da de kom til Norge.

har fått familiegjenforening med sine kjære

De glemmer at to tiår er en lang periode med

etter hvert. Mange har barn, noe som betyr

stor utvikling i et dynamisk samfunn. Likevel

at det er mange kurdiske barn som har vokst

står mange fast ved de holdningene de hadde

opp her i Norge, som går på norsk skole og

for 20 år siden. De ønsker å pålegge døtrene

oppdras i et norsk system. For dem som har

og sønnene sine å være slik en gutt eller

født barna sine her, blir hele oppdragelsen

jente ideelt sett skulle være i hjemlandet for

påvirket av det norske systemet og samfun-

20 år siden. Raja (2008: 38) skriver: «Ingen

net. Dette er noe familiene ikke er glade for,

kulturer er statiske og uforanderlige.» Han

og som de prøver å motarbeide ved å utsette

mener at hjemlandets kultur er i konstant

barna sine for press. Det blir en kollisjon mel-

endring. «Men når man flytter til et annet

lom de to oppdragelsene. Den ene tar hele

land, får man ikke alltid med seg de kulturelle

tiden utgangspunkt i kollektivitet, mens den

endringene og moderniseringen som foregår i

andre tar utgangspunkt i individualitet. Sta-

hjemlandet.»

tistikk fra SSB viser at irakere nå er den nest
største gruppen (med ikke-vestlig bakgrunn)

På den annen side er det veldig stor forskjell

i innvandrerbefolkningen, etter pakistanere.2

mellom Kurdistan og Norge. Friheter som

En stor andel av disse har kurdisk bakgrunn.

finnes her, knyttet for eksempel til likestilling

Problemet med tvangsekteskap øker parallelt

og barns rettigheter, finnes ikke i hjemlandet.

med økningen i den kurdiske befolkningen og

Jentene og guttene går på forskjellige skoler

særlig med økningen i andregenerasjon. Det

og avstanden mellom dem er veldig stor. Alle

er derfor ikke så rart at mange av henvendel-

oppdrar barna sine, både gutter og jenter, til

sene til Røde Kors’ telefon mot tvangsekte-

å forstå og føle at det er forbudt og skamfullt

skap kommer fra kurdere. Ifølge Røde Kors’

2 Se Statistisk sentralbyrås absolutte tall for de 15
største innvandrergruppene i Norge per januar 2008,
http://www.ssb.no/innvandring/

3 Se telefon mot tvangsekteskap, Røde Kors årsrapporter for 2006, 2007: http://www.rodekors.
no/upload/DK-Oslo/%C3%85rsrapporter/RK%20
Telefonen%20om%20Tvangsekteskap_2006.
pdf, http://www.rodekors.no/upload/distiktssider/
oslo/?rsrapporter/?rsrapport%20RK-tlf%20om%20
tvangsekteskap%202007.pdf

å ha en relasjon med det andre kjønn. Det

hører alltid norske foreldrene si at det ikke er

finnes ingen kontakt mellom kjønnene, og

lov å gjøre det og det til barna sine. Skritt for

hvis det finnes, er den skjult og hemmelig.

skritt blir barna mer frie og grensene forel-

Gutter og jenter går i hver sine klasser helt

drene setter, blir gradvis mindre etter hvert

til universitetsnivå. Når de møtes første gang

som barna vokser opp. I de kurdiske famili-

på universitetet, er det en stor utfordring for

ene er barna helt frie med veldig liten grad av

dem at de ikke har vært vant til å omgås.

grensesetting og de kan bestemme det meste

De har lært at det ikke er tillatt å ha sex før

selv til de er ungdommer. I pubertetsalderen

ekteskapet og nesten alle har fått med seg at

begynner mange av foreldrene å øke graden

konsekvensen kan være drap. Særlig jenter

av kontroll og oppfølging av sine døtre. Da

hører mye rart under oppveksten. De må ikke

mister plutselig de unge jentene valgfriheten

hoppe, sykle eller drive med sport slik som

og bevegelsesfriheten sin og mange blir truet.

gutter – for jomfrudommens skyld. Mange

De kommer i en paradoksal situasjon; de vil

jenter får problemer hvis de påkrevde blod-

både ha sin frihet og rett til å velge å ha kjæ-

dråpene ikke kommer ut ved fullbyrdelsen av

rester og venner, samtidig som de vil ha kon-

ekteskapet. Jentene risikerer livet eller i beste

takt med sine familier. De må ta et stort og

fall å bli sendt tilbake til foreldrene etter en

vanskelig valg mellom enten kjærester og sitt

stund hvis ektefellen bryr seg om slike uve-

eget liv, eller familien. Hvis de velger sitt eget

sentlige ting.

liv, kan de oppleve å bli utsatt for streng kontroll og vold fra familiemedlemmene, særlig

I det norske samfunnet oppdrar man barn i

fra far. Ofte bruker far storebror eller lillebror,

henhold til et demokratisk og fritt tankesett,

og til og med fettere, som støttespillere. Da

hvor vold mot barn er ulovlig. Kurdiske barn

begynner en konflikt fordi mange unge ikke

som kommer hit, venner seg til det som er

aksepterer denne forbrytelsen mot sine ret-

vanlig i Norge, men de er alltid ofre for at

tigheter. De bestemmer seg for å rømme fra

de oppdras i skjæringspunktet mellom to

familiene sine og bryter med dem, selv om de

forskjellige kulturer og oppdragelsesmåter.

er veldig glad i dem. Til og med dem som blir

Norske barn oppdras med mye grenseset-

kalt horer og banket opp og slått av forel-

ting fra barndommen til ungdomstiden. Man

drene sine, ser fremdeles på foreldrene som
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foreldre og ønsker å bli godtatt av dem. Som

lenge unge ikke har friheten til å ikke gifte

Karim (1996: 54) skriver påføres de unge

seg arrangert, til å kunne si nei til ikke bare

skam og skyldfølelse: «Den første dagen på

den første og den andre ekteskapskandidaten

barnehjem satt jeg og gråt og tenkte på dem

familien presenterer henne for, men også den

hjemme. Jeg kjente en viss skyldfølelse for å

tredje, fjerde og femte – helt til den siste – så

ha skadet pappas ære. Jeg tenkte ikke på det

kan man ikke snakke om frihet i arrangerte

jeg var blitt utsatt for hjemme, men pappas

ekteskap. Frihet i denne sammenhengen er

anseelse, for det var den jeg var oppdratt til å

individets rett til selv frivillig å velge livspart-

tenke på og beskytte.»

ner, slik det fastslås i lover som er ratifisert
av norske myndigheter og som også er del av

Til slutt kommer disse familiene til å miste

FNs konvensjoner og EU-konvensjonene om

både æren og døtrene.

barnas rettigheter og inngåelse av ekteskap.

Arrangert ekteskap er første skritt
mot tvangsekteskap
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FNs menneskerettighetserklæring og Kvinnekonvensjonen fastslår at partene, både kvinner og menn, skal sikres en lik rett til å inngå

Mange forskere setter et skille mellom arran-

ekteskap, uavhengig av rase, religion og

gert ekteskap og tvangsekteskap. Mange

etnisitet. Erklæringen sier også at ekteskap

tradisjonelle i mitt eget miljø gjør det samme.

kun skal inngås på bakgrunn av full frivillig-

De unngår å omtale de grunnleggende

het; på fritt grunnlag og med fullt samtykke.

menneskerettighetene knyttet til inngåelse

Også ekteskapsloven krever at ekteskap skal

av ekteskap. Mange av forskerne prøver å

inngås frivillig. Ekteskap som er inngått ved

unnskylde en forbrytelse mot barnas rettig-

tvang, kan, etter ekteskapsloven, annulleres

heter ved å snakke om arrangert ekteskap.

i Norge. I tillegg fastslår norsk lov, jamfør

Selvfølgelig er det to ord med to forskjel-

straffelovens paragraf 222, 2. ledd, at tvangs-

lige betydninger, men det leder til samme

ekteskap og medvirkning til tvangsekteskap

forbrytelse fordi friheten til å velge ektefelle

er straffbart med fengsel i inntil seks år. Disse

etter kjærlighet ikke er til stede. Anja Bre-

lovene og konvensjonene gir et klart signal

dal (2006: 16) beskriver arrangert ekteskap

om at verken tvangsekteskap eller arrangert

som følger: «Arrangert ekteskap betegner

ekteskap kan unnskyldes med kultur, tradi-

et sett av giftepraksiser eller måter å gifte

sjon eller religion fordi internasjonale konven-

seg på. Felles er at ekteskapet anses som et

sjoner og norsk lov må følges uansett hvor

familieanliggende; det er ikke bare individer

folk kommer fra. I denne sammenhengen

som gifter seg, men hele (stor)familier.» Hun

er det viktig å synliggjøre og ta avstand fra

skriver videre at (2006: 64) «Motstanderne

kulturrelativistiske holdninger som hevder at

av arrangert ekteskap kjemper en kamp for

alle kulturer er likeverdige og at kultur derfor

de unges rett til frie valg. De som forsvarer

ikke kan kritiseres. Det er vårt felles ansvar

arrangert ekteskap, krever retten til å velge

å reagere hvis menneskerettigheter kren-

en annen giftemåte. Motstanderne snakker

kes. Enhver kultur som er imot den enkeltes

om frihet fra foreldrenes innblanding, mens

frie rett til å velge partner, som praktiserer

forsvarerne snakker om frihet fra majorite-

tvangsgifte eller aksepterer at det brukes vold

tens innblanding, og de insisterer på at de

mot noen, må bekjempes.

fleste som gifter seg arrangert, har valgt det
selv. Denne unisone tilslutningen til «det frie
valg», på tvers av andre skiller i debatten, er

Hvordan forebygge tvangsekteskap?

noe av det mest karakteristiske ved ekte-

En effektiv måte for å forebygge tvangsek-

skap». Jeg er uenig i Bredals beskrivelse av

teskap er bevisstgjøring. Med bevisstgjøring

arrangerte ekteskap som frihet, enten det

mener jeg å heve kompetansen blant dem

gjelder frihet fra majoritetens innblanding

som jobber i det offentlige som sosiallæ-

eller frihet til å velge en annen giftemåte. Så

rere, helsesøstre, lærere, barnevernansatte,

psykologer osv., i tillegg til dem som jobber

Et annet punkt er IMDis minoritetsrådgivere,

aktivt i innvandrermiljøene. Det er mange

hvor hele perspektivet og ideen er fantastisk.

foreldre som mangler kunnskap, og mange

Men hadde vi også sørget for å styrke helse-

med kjennskap til problematikken mangler

personellets og sosiallærerens kompetanse på

informasjon om norske lover og regelverk.

skolene, kunne jobben blitt gjort enda bedre.

Bevisstgjøring må skje hele tiden og kan ikke

Den korte varigheten av ansettelse av rådgi-

bestå av spredte tiltak her og der. Seminarer,

verne er også problematisk. Tre år går fort,

kurs og konferanser kan ha stor betydning i

og med arbeidsoppgaver som er helt nye, vil

den forbindelse. Informasjonsbrosjyrer tilpas-

IMDi kanskje bruke hele det første året før alt

set ungdom, både i form og innhold, er et

er på plass. Derfor bør dette tiltaket være et

viktig virkemiddel for å nå de unge.

langvarig og stabilt tiltak og som også omfatter ungdomsskolene.

Et annet forebyggende tiltak er undervisning
og bevisstgjøring i barnehage, barneskole og

Frivillige organisasjoner gjør en veldig stor

ungdomsskole. Gjennom å begynne arbeidet

innsats og sitter med mest kompetanse om

blant de aller yngste vil vi gjøre en viktig jobb

problemstillingen, men det er lite rom for

med å heve bevisstheten blant ungdom og

dem. Det er nevnt noen organisasjoner i

foreldre allerede før de kommer til risikoal-

Handlingsplanen, til og med IKAF, men det

deren i videregående skoler, som det meste

gis ikke nok støtte til dem. Selvfølgelig er

av dagens tiltak er rettet inn mot. Foreldrene

ikke poenget med frivillige organisasjoner å

har behov for kjennskap til tematikken og til

kompensere for det offentlige. Ingen frivillige

norske lover og regler mot tvangsekteskap.

organisasjoner kan det, men det er mange av

Dette bør være en del av opplæringen i norsk

dem som er utsatt for tvang som stoler mer

og samfunnskunnskap for innvandrere. Da

på frivillige organisasjoner enn på myndighe-

blir det vanskelig for foreldrene å unnskylde

tene, særlig når det offentlige fortsatt man-

sine forbrytelser mot barna med at «de visste

gler en stor del av kompetansen som trengs.

ikke».
«Æresrelatert vold» kunne vært brukt som
Sosialkontorene, skolene og ikke minst frivil-

et mer dekkende ord på Handlingsplanen, i

lige må jevnlig holde seminarer, innkalle

stedet for «tvangsekteskap». Dette vil på den

til møter og liknende om temaet. Mekling

ene siden tydeliggjøre at tvangsekteskap er

med familiene er en annen metode man kan

æresrelatert vold, og også at vold og kontroll

bruke, men hensynet til de unges mulighet

ofte er de tidligste konsekvensene i saker

for å bli sett og hørt under møtene er sen-

som ender med tvangsekteskap.

tralt. Videre må denne meklingen gjøres slik
at det ikke medvirker til trusler eller dårlige
relasjoner innad i familien.

Jeg oppfatter at forskningen som Handlingsplanen er basert på, er for ensidig; den
nåværende handlingsplanen er etter min

Handlingsplanen

mening hovedsakelig basert på forskningen til
én person. Dette mener jeg er svært kritikk-

Hvis man ser på Handlingsplanen i sin hel-

verdig. Arbeidet mot æresrelatert vold bør

het, så er den veldig bra, det er mange gode

være grunnlagt på forskning fra flere aktører

tiltak. Et problem er at mange av tiltakene

og institusjoner, som representerer et mang-

er kortvarige. Et annet er at tiltakene er

fold av perspektiver.

spredt mellom ulike departementer, noe som
kan gjøre arbeidet uoversiktlig og mindre
effektivt. Jeg anerkjenner at det er behov

IKAFs plan

for samarbeid mellom departementene og at

IKAF har fått midler til å jobbe med tvangs-

mange av dem kan utfylle hverandre, men

ekteskap. Det ble vedtatt et prosjekt som

jeg synes likevel det bidrar til å miste fokus.

vi søkte midler til fra IMDi. Prosjektet er et
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triangelprosjekt som rettes mot familiene,

Bjøranger, Terje (2001): Tvangsekteskap som

skolene og hjelpeapparatet. Det er basert

begrunnelse for barnevernsvedtak

på bevisstgjøring og heving av kompetanse.
Som del av prosjektet skal det gjennomføres

Bredal, Anja (2006): Vi er jo en familie:

en nordisk konferanse om hvordan frivillige

Arrangert ekteskap, autonomi og fellesskap

organisasjoner og det offentlige i disse lan-

blant unge norsk-asiater. Norge: Valdres

dene jobber med problematikken. Samtidig

Trykkeri

fortsetter vi vår frivillige innsats og danner en
ekspertgruppe hvor mesteparten av jobben

ICRC, The Geneva Conventions of August 12

gjøres med frivillig innsats. IKAF vil gjerne

1949. Switzerland: ICRC

jobbe med problematikken hele tiden, men
det kommer alltid for lite penger fra den store

Ismael, Jamal Mohsin (2007): Islam and

pengesekken som det offentlige sitter på. Det

Women: The Two Foes Reconciled in Monica

er heller ikke sikkert at vi kan fortsette med

Ali’s Brik Lane. University of Oslo

dette arbeidet i de kommende årene, fordi
vi er helt avhengige av den støtten vi får fra

Kamguian, Azam (2000): Women’s Libera-

myndighetene. Vi må kjempe videre for å få

tion and Political Processes in the Middle East.

flere frivillige og mer økonomisk støtte, for å

Sweden: Nasim Publication

bidra mer både til vårt miljø og til det norske
samfunnet.

Karim, Nasim (1996): Izzat: For ærens skyld.
Trondheim: J.W. Cappelens Forlag a.s
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For å bekjempe tvangsekteskap er det helt

Nuradeen, Bwar (2005): Radukawtin “Elope-

sentralt med åpenhet i miljøer der æresrela-

ment in Kurdish Culture». Suleimanya: Kurd-

tert vold forekommer. Vi må belyse problemet

ish Heritage Institute

for å forstå mest mulig om det og for å kunne
sette inn riktige tiltak, men det er viktig at

Qaradaghi, Mahabad (2004): Sherafnama:

dette ikke fører med seg stigmatisering av

Ære, et tenkesystem for kvinners slaveri.

hele innvandrergrupper.

Sweden: Kitab-I Arzan

Denne artikkelen har fokusert på tvangsekte-

Raja, Abid Q. (2008): Talsmann. Oslo: Asche-

skap blant kurdere. Men det er også viktig

houg

å se alle ressursene i det kurdiske miljøet,
med mange flotte og oppgående foreldre

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap, Års-

og ungdommer som kan bidra med masse

rapporter 2006, 2007, http://www.rodekors.

positivt. Det som trengs, er å nå ut til dem,

no/Distrikt_hjemmesider/Oslo/Vare_akti-

og gjøre dem aktive i sitt eget miljø. Vi må nå

viteter/Arbeid_med_barn_og_unge/RODE_

målgruppen, aktivisere dem og motivere dem

KORS_TELEFONEN_OM_TVANGSEKTESKAP__

til å bry seg mer om andre familier og barn

Forced_Marriages___Information_Telephone/

rundt dem.
Statistisk sentralbyrå: Absolutte tall for de
15 største innvandrergruppene i Norge per
Referanser:

januar 2008, http://www.ssb.no/innvandring/

Ahmed, Nask (2006): Mer en 33 000 kvinner ble drept eller påtent i de siste 15 årene

Wikan, Unni (2003 og 2005): For ærens

i Kurdistan. http://www.bopeshawa.com/

skyld. Fadime til ettertanke. Oslo: Universi-

pdf2006/01-33hazarzan-kurdistan.pdf

tetsforlaget

Barne- og likestillingsdepartementet (2008):
Handlingsplan 2008–2011: Handlingsplan
mot tvangsekteskap. Oslo: Aktiv Trykk AS

Arbeid mot tvangsekteskap i skoleog ungdomsmiljøene
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Fersk undersøkelse blant 600 skoleledere:

Én av tre skoleledere
i videregående skole opplever
tvangsekteskap som et problem

Reidar Dischler er seniorrådgiver i Perduco. Perduco er et analyseog kommunikasjonsbyrå som gjennomfører spesialundersøkelser om
samfunnsrelevante forhold for aktører i både privat og offentlig sektor.
Skolelederundersøkelsen gjennomføres blant et tilfeldig trukket utvalg
rektorer og skoleledere i grunnskoler og videregående skoler i Norge.

Nær tre av ti rektorer og skoleledere ved

rundt problemstillinger knyttet til tvangsekte-

videregående skoler som har elever der

skap.

begge foreldrene er født i asiatiske eller afrikanske land, oppgir at tvangsekteskap er et
120

problem blant elevene på deres skole.

Opplevelse av tvangsekteskap
som problem

En undersøkelse Perduco har gjennomført for

Totalt er det tolv prosent av lederne ved sko-

IMDi blant 600 skoleledere i grunnskolen og

ler med innvandrerelever som mener tvangs-

videregående skole i mai 2008, viser at over

ekteskap er et problem blant egne elever,

halvparten av norske skoler har elever der

mens det på grunnskolenivå er fem prosent

begge foreldrene er født i enten et afrikansk

av lederne som sier det samme.

eller et asiatisk land.
På videregående skoler som har elever med
Det er mest vanlig med elever med asiatiske

asiatisk- eller afrikanskfødte foreldre, er nær

eller afrikanske foreldre på Østlandet, der 38

tre av ti rektorer og skoleledere enten helt

prosent av skolene har mer enn fem pro-

eller noe enig i at tvangsekteskap er et pro-

sent av elevmassen med slik bakgrunn. Til

blem blant elevene på skolen.

sammenligning er det ni prosent av skolene
i Nord-Norge som oppgir at mer enn fem

Undersøkelsen viser at tvangsekteskap blant

prosent av elevene har foreldre som begge er

elevene er en meget relevant problemstilling

født i asiatiske eller afrikanske land.

i videregående skoler. Samtidig viser skoleledernes svar at også rektorer i grunnskolen

Gitt at en stor del av norske skoler har elever

må være forberedt på at elever på deres

med foreldre født i asiatiske eller afrikanske

skole kan utsettes for tvangsekteskap.

land, og at det er i denne gruppen utfordringen med tvangsekteskap er størst, er

Naturlig nok er det i skoler med mange elever

problemstillinger knyttet til tvangsekteskap

og skoler der 15 prosent eller mer av elevene

relevant for mange norske skoleledere.

har foreldre som begge er født i asiatiske eller
afrikanske land, at lederne i størst grad mener

Undersøkelsen som er gjennomført blant 600

tvangsekteskap er et problem. 23 prosent av

skoleledere, viser imidlertid at det er varier-

ledere for skoler med minst 400 elever og 34

ende grad av bevissthet blant skoleledere

prosent av ledere der minst 15 prosent av

Figur 1 Hvor enig eller uenig er du i at tvangsekteskap er et problem blant elever på din
skole? Vi ber deg svare om du er helt uenig,
noe uenig, noe enig eller helt enig. (Andel helt
eller noe enig – kun skoler med elever med
foreldre som begge er født i asiatiske eller
afrikanske land)
30 %

Figur 2 Hvordan vurderer du den samlede
kompetansen de ansatte ved din skole har
til å håndtere saker hvor elever utsettes for
tvangsekteskap? Er den samlede kompetansen svært dårlig, dårlig, verken god eller dårlig, god eller svært god? (n=600)

27 %

25 %
20 %

Vet ikke; 27 %

15 %

God; 24 %

12 %

10 %
5%

5%

0%
Grunnskole
(n=245)

VGS
(n=100)

Dårlig; 18 %

Samlet
(n=348)

Verken god eller
dårlig; 32 %

elevene har foreldre som begge er født i asiatiske eller afrikanske land, er enig i at tvangsekteskap er et problem blant egne elever.

Kompetanse og rutiner til å håndtere
tvangsekteskap
24 prosent av skolelederne i Norge mener

Blant dem som opplever at tvangsekteskap er et problem blant egne elever, er det
39 prosent som sier at de har god samlet
kompetanse, mot 26 prosent av dem som

ansatte ved skolen har god samlet kompe-

er uenig i at tvangsekteskap er et problem.

tanse til å håndtere saker hvor elever utsettes

Denne forskjellen er imidlertid ikke statistisk

for tvangsekteskap, mens 18 prosent oppgir

signifikant, og vi kan derfor ikke konkludere

den samlede kompetansen til å være dårlig.

med at skoler som opplever tvangsekteskap

Samtidig er det hele 27 prosent som ikke vet

som et problem, i større grad mener de har

om kompetansen er god eller dårlig.

god samlet kompetanse til å håndtere slike
situasjoner.

Blant ledere i videregående skoler er troen

På spørsmål om skolen har rutiner og

på skolens samlede kompetanse noe høyere.

arbeidsmåter som gjør skolen i stand til å

35 prosent av ledere ved videregående skoler

drive forebyggende arbeid mot tvangsekte-

mener kompetansen er god, mens 20 prosent

skap på en effektiv måte, er det 28 prosent

av lederne i grunnskolen mener det samme.

som oppgir at de har slike rutiner og arbeidsmetoder. 37 prosent av lederne sier seg

Ledere ved skoler der 15 prosent eller mer

uenig i at de har slike rutiner og arbeidsme-

av elevene har foreldre som begge er født

toder, mens hele 35 prosent svarer at de ikke

i asiatiske eller afrikanske land, vurderer i

vet.

størst grad at skolen har god samlet kompetanse til å håndtere saker der elever utsettes

Det er i videregående skoler, i større skoler og

for tvangsekteskap. 41 prosent av ledere ved

i skoler med høy andel innvandrere at lederne

disse skolene mener kompetansen er god,

i størst grad mener de har rutiner for å drive

mot 28 prosent av ledere med under fem

effektivt forebyggende arbeid. Samtidig finner

prosent av elevene med asiatisk- eller afri-

vi at blant dem som opplever tvangsekteskap

kanskfødte foreldre.

som et problem blant egne elever, oppgir 80
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Figur 3 Hvor enig eller uenig er du i at din
skole har rutiner og/eller arbeidsmåter som
gjør skolen i stand til å drive forebyggende
arbeid mot tvangsekteskap på en effektiv
måte? (n=600)

Figur 4 I hvilken grad mener du det er et problem ved din skole at foreldre med bakgrunn
fra et afrikansk eller asiatisk land begrenser
sine barns rett til selvbestemmelse, bevegelsesfrihet og deltakelse i samfunnet? Vil du si i
meget liten grad, i liten grad, i stor grad eller
i meget stor grad? (n=348 (ledere ved skoler
med innvandrerelever))

Enig; 28 %

Vet ikke; 35 %

Vet ikke; 17 %

I stor grad; 18 %

Uenig; 37 %
I liten grad; 65 %

prosent at de har gode arbeidsmetoder for å
drive effektivt forebyggende arbeid.
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Begrensning av selvbestemmelse,
bevegelsesfrihet og deltakelse
i samfunnet

i skoler med og uten innvandrere, kjenner til
handlingsplanen i like stor grad.
Spørsmålet om kjennskap er stilt på

Nær én av fem ledere ved skoler som har

en måte som tilsier at det måler såkalt

elever med foreldre fra asiatiske eller afrikan-

hjulpen kjennskap. Det vil si at man i

ske land, mener det i stor grad er et problem

spørsmålsformuleringen opplyser responden-

ved deres skole at foreldre begrenser barns
rett til selvbestemmelse, bevegelsesfrihet og
deltakelse i samfunnet.
Naturlig nok oppleves dette som et problem
i større grad ved skoler der en høy andel av

Figur 5 Høsten 2007 ble Handlingsplan mot
tvangsekteskap (2008–2011) lansert av
Regjeringen. Kjenner du til at det har kommet
en slik Handlingsplan mot tvangsekteskap?
(n=600)

elevene har foreldre som begge er født i asiatiske eller afrikanske land. I skoler med minst
15 prosent av elevene med slik bakgrunn,
svarer 34 prosent av lederne at dette er et

Ja; 91 %

problem, mot 12 prosent av dem med under
5 prosent av elevene med slik bakgrunn.

Kjennskap til handlingsplanen
Ni av ti skoleledere oppgir at de kjenner
(hjulpen kjennskap) til at Regjeringen lanserte Handlingsplan mot tvangsekteskap
(2008–2011). Skoleledere over hele landet, i
både grunnskole og videregående skole, samt

Nei; 9 %

Figur 6 Et av tiltakene i Handlingsplan mot
tvangsekteskap er at det ansettes minoritetsrådgivere på videregående skoler med mange
elever med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.
Har du hørt om dette tiltaket? (n=600)

Figur 7 Et av tiltakene i Handlingsplan mot
tvangsekteskap er at det ansettes minoritetsrådgivere på videregående skoler med mange
elever med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.
Har du hørt om dette tiltaket? (n=147 (ledere
VGS))

Vet ikke; 1 %
Vet ikke; 1 %

Ja; 36 %

Nei; 40 %
Ja; 59 %

Nei; 63 %

tene om at det faktisk er kommet en handlingsplan, og deretter spør om de kjenner
til at det er kommet en slik handlingsplan.

Utfordringer

Gitt at spørsmålet måler hjulpen kjennskap

En spørreundersøkelse blant rektorer og

til handlingsplanen, er kjennskapen verken

skoleledere i norske grunnskoler og videre-

imponerende høy eller oppsiktsvekkende lav i

gående skoler avdekker selvsagt ikke den

målgruppen.

hele og fulle sannhet om skolenes kunnskap
eller egnethet til å håndtere kompelekse og

Når det gjelder hvorvidt skolelederne kjenner

vanskelige saker som tvangsekteskap. Likevel

til tiltak i handlingsplanen som det absolutt

avdekker undersøkelsen at problemstillinger

er relevant å ha kjennskap til, må man kunne

knyttet til tvangsekteskap er et område der

si at kjennskapen er lav. På spørsmål om

norske skoler har et klart forbedringspotensi-

skolelederne kjenner til at et av tiltakene i

al. Undersøkelsen indikerer at et første skritt

handlingsplanen er at det ansettes minori-

kan være en klarere bevissthet rundt pro-

tetsrådgivere på videregående skoler med

blemstillingen og skolens rolle i arbeidet mot

mange ikke-vestlige innvandrere, er den

tvangsekteskap. Gjennomgående er det lav

hjulpne kjennskapen blant ledere i videregå-

kjennskap og lav bevissthet om problemstil-

ende skoler 59 prosent. Hjulpen kjennskap

linger som man kunne forvente at skoleledere

er heller ikke imponerende blant ledere for

hadde reflektert over, slik som om skolen har

skoler som har minst 15 prosent av elevmas-

rutiner og kompetanse til å håndtere tvangs-

sen med foreldre som begge er født i asiatis-

ekteskap. Problemstillingene er relevant for

ke eller afrikanske land. 55 prosent av ledere

alle skoler, uavhengig av om de i dag har

ved disse skolene kjenner til tiltaket med

innvandrerelever eller ikke. Alle skoler kan

minoritetsledere.

når som helst få elever med foreldre som
begge er født i et asiatisk eller afrikansk land,

Totalt sett, blant både ledere ved grunnskoler og videregående skoler, er det 36 prosent
som oppgir å kjenne til tiltaket med minoritetsrådgivere.

på skolebenken.
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Populasjon og utvalg

Respondentene fordeler seg slik:

Populasjonen i denne undersøkelsen er den

Type skole

Antall (n)

Andel

totale mengde skoleledere i norske grunn-

Grunnskole

447

74,5 %

skoler og videregående skoler. Utvalget av

Videregående skole

147

24,5 %

respondenter ble gjort fra populasjonen

Begge deler

6

1,0 %

beskrevet ovenfor. Utvalget er trukket til-

Total

600

100,0 %

feldig i to strata, ett for grunnskoler og ett
for videregående skole r, trukket fra D&Bs
database. Datainnsamlingen er gjort ved
telefonintervju (CATI) i perioden 20. til 29.
mai 2008. Svarprosenten i undersøkelsen er
47 prosent.
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Stilling

Antall (n)

Andel

517

86,2 %

Undervisningsinspektør

46

7,7 %

Annet

37

6,2 %

600

100,0 %

Rektor/skoleleder

Total

Landsdel

Antall (n)

Andel

Østlandet

228

38,0 %

Sør-/Vestlandet

164

27,3 %

Midt-Norge

101

16,8 %

Nord-Norge

107

17,8 %

Total

600

100,0 %

Elin Stavrum – Rektor ved Sogn videregående skole
Ved Sogn videregående skole skal det
jobbe to minoritetsrådgivere

Intervju

Tettere oppfølging kan hindre frafall

– Per dags dato har vi fem rådgivere som jobber med alt fra spesialpedagogikk til karriereveiledning. Det er en krevende jobb å være
rådgiver når det er et så stort felt å dekke. I
tillegg til at vi får to minoritetsrådgivere hit,
forsterker vi også med en rådgiver som bare
skal jobbe med karriereveiledning. Det blir
bra, sier rektor ved Sogn videregående skole
Elin Stavrum.
Hun er rektor ved en skole som huser om lag
1600 elever. Av disse har 45 prosent minoritetsbakgrunn. Skolen tilbyr utdanning innen
yrkesfag. De siste årene har de opplevd at
det både har dukket opp saker knyttet til
tvangsekteskap og at mange elever faller fra i
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løpet av utdanningen.
– Vi har behov for flere ressurser som tar
ansvar for oppfølging av elever. Oppfølging
av enkeltelever er et sentralt tiltak i arbeidet med å øke andelen elever som fullfører
og består opplæringen. Det er en veldig
tidkrevende jobb å fange opp elever som

– Noen minoritetselever bruker for eksempel

er i ferd med å slutte på skolen, forteller

mye tid på offentlige kontorer. De må kanskje

Stavrum.

ordne noe med passet, de får kanskje sosiale
tjenester de må i møter om og så videre.
Mange av minoritetselevene er mye borte fra

Flest minoritetselever

undervisningen av slike grunner. Det blir en

– Vi har tatt et dypdykk for å finne ut hvilke

ond sirkel, sier hun.

elever som slutter, og det er et tydelig trekk
at minoritetselever slutter mest. Det viser jo

Stavrum tror at en styrket rådgivningstjenes-

også forskning. Det er mange utfordringer

te også kan hjelpe ungdommene til å bli mer

på det området. Ved å styrke tilbudet vårt

effektive med hensyn til å bruke det offentlige

med minoritetsrådgivere får vi også mulig-

hjelpeapparatet.

het til å angripe problemene på en mer riktig måte, og gjøre de riktige tingene, mener

– Utfordringene knyttet til minoritetsungdom

Stavrum.

er sammensatte. Jeg tror vi kan hindre frafall
ved tettere oppfølging, sier hun

Hun mener årsakene til frafall er sammensatte og peker på at noen oppgir psykiske

Hvilke forventninger har du til arbeidet mino-

grunner for at de slutter skolen, mens andre

ritetsrådgiverne skal gjøre?

må gjøre andre ting i skoletiden.

Intervju

– Jeg har store forventninger om at vi kom-

– Saker om tvangsekteskap er krevende og

mer til å få til en kompetanseheving på

tidkrevende. Når det gjelder minoritetsung-

feltet i vår organisasjon. Jeg tror og håper

dom generelt, tror jeg det viktigste er å tenke

minoritetsrådgiverne kan bidra til det. De vil

karriereplan, at vi hjelper dem til å få en plan

også være sentrale når vi skal bygge nett-

som fører fram til endt utdanning. Når pro-

verk utad. Vi gjør allerede mye på området

blemene kommer, vil de i så fall være bedre

tvangsekteskap og frafall, men vi trenger

rustet. Ja, det å ha personlige målsettinger

absolutt en styrking. Jeg har forventninger

tror jeg er helt sentralt. Jeg tror vi må jobbe

om at minoritetsrådgiverne skal styrke de til-

med minoritetsungdom på ulike måter. I den

takene vi allerede har på dette området, samt

sammenhengen kan en karriereplan være et

gjøre nye ting.

viktig verktøy.

Nye ting?

Har dere hatt saker med tvangsekteskap ved

– Jeg har håp om å bedre foreldresamar-

din skole?

beidet på vår skole. Spesielt mot foreldre til

Ja. Vi har hatt elever her som har blitt sendt

minoritetsungdom. I den sammenhengen tror

bort, og har måttet leve i skjul for ikke å bli

jeg vi må tenke nytt. For eksempel finnes det

giftet bort. Ved alvorlige tilfeller har de vært

språkbarrierer. Det betyr at vi kan komme til

nødt til å leve helt anonymt.

å måtte bruke tolk, at vi må få ut informasjon
på flere språk og slike ting.

Har det vært mange tilfeller?
Nei, ikke mange. Men det er noen saker hvert
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Stavrum tror et tettere bånd mellom skolen

år. Nå som vi får minoritetsrådgivere, vil vi

og foreldre kan gjøre at de blir bedre kjent

være bedre rustet til å takle sakene. Jeg tror

med, og lærer mer om ungdommene ved

de kommer til å bidra med en innsikt og kom-

skolen. Hun tror også man må jobbe med

petanse vi ikke har per i dag. Først og fremst

ulike tiltak for ulike ungdommer.

er dette et prosjekt. De kommer til å forsvin-

– Kanskje trenger de med somalisk bakgrunn

kompetansen og får videreformidlet den når

ne om få år. Derfor er det viktig at vi utnytter
noe annet enn de med pakistansk bakgrunn.

de er her. Vi kan ikke gjøre oss avhengige av

Vi må møte ungdommen på deres premisser.

dem. Vi må sammen finne fram til tiltak som

Per dags dato gir vi alle det samme tilbudet,

også kan brukes etter at de slutter om tre år.

forteller hun.

Vi må benytte muligheten nå som vi har den,
avslutter rektor Elin Stavrum.

Mye mer enn tvangsekteskap
Elin Stavrum tror storparten av arbeidet til
minoritetsrådgiverne vil handle om annet
enn konkrete saker om tvangsekteskap. Hun
mener forebygging er vel så sentralt.

Intervju

Håp og forventning

Faizal Afsal (17), Ali
Abdi (19), Christina
Kalelic (16) og Berivan
Algunerhan (17)

Elevene ved Sogn videregående har store

situasjon er det viktig å ha en voksen person

forhåpninger til den nye minoritetsrådgiveren.

som man kan snakke med, sier Afsal.

Samtidig håper de at tvangsekteskap snart
kan være en saga blott.

– Men denne personen må ha taushetsplikt,
skyter Berivan Algunerhan inn.

Sogn videregående skole er blant Oslo-skolene

De andre nikker samtykkende.

som fra 2. juni fikk en egen minoritetsrådgiver.
Skolen har en høy andel elever med minori-

– Vi vet at både lærere og rådgivere har taus-

tetsbakgrunn, og tvangsekteskap er ikke et

hetsplikt, men dette er noe helt annet enn de

ukjent fenomen ved skolen.

vanlige sakene. Her bør det være en skjerpet
taushetsplikt, sier Algunerhan.

– Jeg kjenner ingen fra skolen som er blitt
tvangsgiftet, men har hørt mange historier
om dette. De som er utsatt for slikt, forteller

Forventninger

ikke om det. De holder det skjult selv for sine

Sogn skole har mange tilbud for elevene. Blant

nærmeste venner, sier Faizal Afsal (17).

annet har skolen en skolehelsetjeneste for
elevene. En helsesøster, klinisk pedagog og

Positive til rådgiverrollen

lege står til elevenes disposisjon. Dessuten har
skolen egen skolemekling, der elevene kan

Afsal sitter i skolegården sammen med Ali Abdi

løse alle konflikter på minnelig måte. Disse bør

(19), Christina Kalelic (16) og Berivan Algu-

minoritetsrådgiver ha et tett samarbeid med,

nerhan (17). Alle er enige om at en minoritets-

mener elevene.

rådgiver kan bety mye for elevene.
– De som går på denne skolen, er godt ivare– Jeg bare håper at vedkommende kommer

tatt fra før. Skolen har gjort mye for å hjelpe

til å jobbe også med andre type saker, og ikke

dem som måtte trenge det. Minoritetsrådgive-

kun med tvangsekteskap. Jeg er redd for at

re bør særlig samarbeide med skolens peda-

folk skal kvie seg for å komme til rådgiveren

gogiske tjeneste, sier Algunerhan.

fordi andre elever på skolen kan skjønne at
det er noe på gang. Dette er en skole, og her

Elevene har klare beskjeder til den kommende

går ryktene veldig fort, sier Ali Abdi.

minoritetsrådgiveren.

Samtlige mener at rollen minoritetsrådgivere
kommer til å ha i skolene, kan bety mye.

– Det viktigste er at denne personen er en
med erfaring og kjennskap til dette feltet. Han

– Det viktigste for elever som er i en slik situa-

eller hun må være upartisk og villig til å høre

sjon, er å ha en de kan snakke med. I en slik

etter, sier Abdi.
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Han mener at minoritetsrådgiveren ikke kom-

ne sine. Derfor aksepterer de å bli giftet bort,

mer til å få noen enkel jobb.

sier Afsal.
Christina er uenig med resten av gruppen og

– Utfordringen ligger i det at minoritetsrådgi-

mener at uønsket ekteskap er noe som enhver

vere kommer til å snakke med elever og vite

kan komme seg ut av.

at det er lite de kan gjøre.
– Mange stiller seg selv spørsmål om deres
Frykten for at noen kan fortelle foreldrene at

egen lykke er viktigere enn lykken til hele

en elev har vært hos minoritetsrådgiver for å

familien. Det er tøffe valg, sier Abdi.

snakke om tvangsekteskap, er heller ikke til å
overse.
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Ingen vei tilbake

– Det viktigste er at minoritetsrådgiver gjør

Samtlige elever forteller at de har hørt mange

det helt klart at det som sies i rommet, forblir

historier om jevngamle som ble tvangsgiftet,

der, sier Algunerhan.

men de kjenner ingen selv.

Mellom barken og veden

tatt, er det ingen vei tilbake. Derfor velger

Tvangsekteskap har en sterk forankring i en

barna ikke å fortelle noen om dette. Ikke en

del kulturer. Derfor kan det være meget van-

gang sine beste venner, sier Afsal.

– Når foreldrene sier at denne avgjørelsen er

skelig for ungdom å bryte med tradisjoner.

Ungdom som kommer til å bli giftet bort mot

– Det er en del av tradisjonen fra foreldrenes

egen vilje, holder tett om dette for å beskytte

hjemland, og det er noe som de holder fast

familien.

ved, sier Abdi.
For ungdom som er født og vokst opp i Norge,

– De ønsker ikke at deres venner tror at forel-

er det en underlig situasjon å bli konfrontert

drene deres er dårlige mennesker.

med foreldrenes krav om å gifte seg med en

Tradisjoner som avtalte ekteskap innenfor

de ikke kjenner.

familien er ikke sett på med blide øyne i Vesten.

– Man vil ikke såre foreldrene sine ved å
nekte. Når man er vant til friheten vi lever i, er

– Foreldrene tenker på besteforeldre, og hva

det heller ikke lett å bare akseptere det, sier

de kommer til å si, sier Algunerhan.

Abdi.

Det er grunnen til at familiene holder det hem-

Ungdom opplever at de trekkes mellom sitt

melig. Hensyn til sin egen familie er årsaken til

ønske om å tilfredsstille foreldrene eller velge

at det er få som bryter med tradisjonen.

fritt.
– Det finnes mange foreldre som ikke vil at
– Det er noe en kan føle seg psykisk sliten av.

barna deres gjennomgår den samme smerten

Da er det viktig å ha en tillitsperson som man

som de har gjort. Problemet er at de også må

kan snakke med uten frykt, sier Afsal.

tenke på hva slags reaksjon dette vil forårsake

Samfunn som lever på tradisjonelt vis, har

i resten av slekta, sier Abdi.

en tendens til å være fordomsfulle mot alle

Det er ingen tvil hos elevene om at denne tra-

som skiller seg ut. Derfor kan barnas valg

disjonen før eller senere kommer til å ta slutt.

av ektefelle være noe som skader familiens
omdømme.

– Alt endrer seg. Jeg tror at dette kommer til
å forsvinne i neste generasjon. Det finnes en

– Det er der dilemmaet ligger. Om en skal

god del tradisjoner som kommer til å fortsette,

være den ene i familien som skiller seg fra alle

men denne vil nok ta slutt, sier Afsal.

andre, og bringe familien i vanry. Det er noe
de færreste vil gjøre fordi de er glad i foreldre-

«Man skal ikke fortelle alt, da»
Unge med innvandrerbakgrunn og
fremtidige ekteskap

Monica Five Aarset er cand.polit. i sosialantropologi og arbeider
som vitenskapelig assistent ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).
Hennes arbeidsfelt er integrasjon, kjønn og religion.

«Jeg har det ikke så strengt. Mamma

med dilemmaer og vurderinger av hvilke

sier: Ja, ja, bare fortell meg når du fin-

hensyn de skal prioritere. En del av disse er

ner en, ikke sant. Ja, mamma forstår

felles for alle i ungdomstiden, mens andre

meg. For jeg har det veldig åpent med

har å gjøre med familiens migrasjonshisto-

mamma. Det er sånn at jeg kan fortelle

rie og livsprosjekt. Utsagnet til Samira og

henne masse, men man skal ikke fortelle

gruppeintervjuene belyser hvordan spørsmål

alt da, men jeg forteller henne en del.

om arrangerte ekteskap påvirker ungdoms-

Og det er sånn: «Samira, jeg støtter deg.

tiden i lang tid innen det er aktuelt å gifte

Så lenge du kommer til meg og fortel-

seg. Jeg vil i denne artikkelen se på hvordan

ler». Nå som jeg begynner å bli 18, så

dette spørsmålet påvirker ungdommene og

er det sånn: «Ja, vi kommer ikke til å

hvordan de unge reflekterer rundt fremtidige

presse deg til å gifte deg. Du kan stu-

ekteskap. I hvilken grad opplever de unge

dere så mye du vil». Så jeg tror ikke de

at kjønnede normer og kjønnet oppdragelse,

hadde hatt noe imot at jeg valgte selv.

dvs. normer, verdier og oppdragelsesformer

Men pappa passer mer på. Han sier at

som er med på å forme gutter og jenter som

han støtter meg om jeg hadde funnet

forskjellige, i familien henger sammen med

meg en. Bare han er muslim. Men det er

tanken på fremtidige ekteskap? Hvordan

sånn: helst en pakistaner. »

knyttes spørsmålet om ekteskap til forestilSamira 17 år

linger om tilhørighet og identitet i familien,
i en religiøs forankring, i familiens sosiale

Dette sitatet er hentet fra et gruppeinter-

nettverk og blant jevnaldrende? På hvilke

vju med ungdom med innvandrerbakgrunn

måter er betydningen av ekteskap relatert

ved en videregående skole i Oslo. Utsagnet

til det å vokse opp som minoritet i Norge?

beskriver noen av betingelsene for forhand-

Jeg vil avslutningsvis se på hvem ungdom-

linger i familien til Samira. Samira opplever

men sier de søker råd og støtte hos når de

at hun har et relativt stort handlingsrom;

har problemer med familien sin. I hvilken

hun kan velge ektefelle selv innenfor visse

grad oppfatter de rådgivningstjenestene ved

grenser, og hun forteller om et intimt og til-

skolene som aktuelle steder å søke støtte og

litsbasert forhold til sin mor. I intervjuene vi

råd?

har gjort med ungdom med innvandrerbakgrunn, forteller de bare i begrenset grad om

Empirien i artikkelen er basert på fem grup-

store konflikter med foreldrene, men konflik-

peintervjuer med elever med innvandrerbak-

ter finnes. Ungdommene lever likevel daglig
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grunn1 ved fem videregående skoler i Oslo2.

kandidat og hvor foreldrene rådspørres og tas

Intervjuene er i all hovedsak med jenter, men

med i forberedelsene. Arrangerte ekteskap

i en av fokusgruppene deltok det også gut-

er ofte tilknyttet patriarkalske strukturer der

ter. Ungdommene er rundt 17 år, og hadde

kjønns- og generasjonsrelasjoner er hierar-

bakgrunn fra en rekke forskjellige land, blant

kisk organisert.

annet Eritrea, Irak, Iran, Libanon, Marokko,
Pakistan, Somalia, Tunisia og Tyrkia. Noen av
ungdommene er født i Norge, mens noen har

Tillit og intimitet

kommet hit sammen med familien sin som

Samira forteller at hun har et åpnet forhold

barn.

til moren, og at moren hennes stoler på
henne. Hun mente dette ga henne et relativt

Ekteskap og arrangement
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stort handlingsrom når det kom til valg av
ekteskapspartner. Flere av de andre jentene

Selv om de fleste ungdommene ga uttrykk for

fortalte også om et intimt og tillitsbasert for-

at det ikke var aktuelt for dem å gifte seg på

hold til mødrene spesielt, og dette ga dem en

flere år, var likevel spørsmålet om ekteskap

opplevelse av anerkjennelse og større hand-

noe de var opptatt av og som påvirket ung-

lingsrom. Jo mer barn og unge velger å gjøre

domstiden deres. De forholdt seg til spørs-

som det forventes av dem, jo større frihet

målet om ekteskap blant annet gjennom å

opplever de at de har. Velger de selv «fornuf-

ha søstre, kusiner eller venninner som hadde

tig» innenfor grensene som settes for dem,

giftet seg eller var i en gifteprosess, gjen-

opplever de at de gis tillit, og at foreldrene er

nom kjønnede normer og praksiser i familien

lite kontrollerende (Lidén 2005).

som de mer eller mindre eksplisitt knyttet
opp til fremtidig ekteskap, og gjennom den

Det å bli stolt på handler også om å gjøre seg

norske innvandrings- og integreringsdebat-

tilliten verdig. Det forutsetter at man overhol-

ten. De fleste hadde bakgrunn i samfunn hvor

der visse grenser. Jentene måtte bevise for

ekteskap tradisjonelt sett har vært forstått

foreldrene at de kunne stole på dem. Dette

som et familieanliggende og hvor det prak-

gjorde de gjennom å fortelle foreldrene hva

tiseres ulike former for arrangerte ekteskap.

som skjedde i livet deres. Dette er ikke noe

Anja Bredal definerer arrangert ekteskap

særegent kun for jenter med minoritetsbak-

som «et sett av gifte-praksiser eller måter

grunn, denne dynamikken kan også gjenfin-

å gifte seg på. Felles er at ekteskapet anses

nes i majoritetsfamilier (jf. Lidén 2005).

som et familieanliggende; det er ikke bare
individer som gifter seg, men hele (stor)

Tilliten var avhengig av at de fortalte for-

familier» (2004:16). En slik forståelse av

eldrene mye, samtidig var de unge opptatt

arrangerte ekteskap favner både situasjoner

av at de ikke skulle fortelle foreldrene alt.

der foreldrene har funnet en kandidat som

«Man skal ikke fortelle alt, da,» som Samira

de presenterer for sin datter eller sønn, men

sa. Malika slo fast: «Jeg forteller det meste

også situasjoner der barna selv har funnet en

jeg gjør som de liker. Jeg forteller ikke det
jeg gjør som de ikke liker.» De forsøkte med

1 Begrepet «unge med innvandrerbakgrunn» dekker her
både unge som selv har innvandret, og unge som er
født i Norge, men som har foreldre som har innvandret. I vår forespørsel til skolene brukte vi begrepet
«unge med etnisk minoritetsbakgrunn». Alle ungdommene vi snakket med, hadde foreldre som var førstegenerasjonsinnvandrere, bortsett fra to av jentene.
Den ene av disse to jentene hadde en etnisk norsk mor
og en far som hadde innvandret fra Tunisia. Den andre
hadde en far som var født i Norge av pakistanskfødte
foreldre. Moren var imidlertid førstegenerasjonsinnvandrer.
2 Intervjuene er foretatt av Hilde Rusten og undertegnede i forbindelse med prosjektet Dialogarbeid i skolen
om verdikonflikter og livsvalg på oppdrag av IMDi.

andre ord å finne en balanse mellom det å
være åpen, og det å holde noe for seg selv.
Balansen mellom å fortelle foreldrene mye,
men å holde noe for seg selv, var knyttet
til selvstendiggjøringsprosesser. Det å bli
selvstendig er en del av det å vokse opp, men
hva det å bli selvstendig og voksen betyr,
varierer i ulike sosiale og kulturelle kontekster
og i ulike familiestrukturer. Gjennom familie,
familiens sosiale nettverk, skole, venner og

media var ungdommene omgitt av en rekke

refleksjoner omkring autonomi, handlingsrom

ulike praksiser og forståelser når det gjelder

og frihet utfordrer det valg/tvang-perspektivet

familie, identitet og ekteskap. Ungdommene

som i stor grad preger den norske debat-

forholdt seg både til mer individualistiske

ten rundt kvinner og jenter med innvan-

forståelser som vektla individualisme og det å

drerbakgrunn, der «vi» forbindes med frihet

handle selvstendig, og til mer kollektivistiske

til å velge, og «de» fremstilles som bundet

forståelser hvor kollektive målsettinger og det

av kultur og religion. Jentenes refleksjoner

å ta ansvar i relasjoner ble vektlagt. De vektla

synliggjør at handlingsrom og selvstendiggjø-

retten til å ta utdanning, det å komme i en

ring ikke kun eksisterer i de handlingene som

posisjon hvor de kunne «klare seg selv» og at

motsetter seg dominerende normer, men også

de skulle ha samme rettigheter som gutter.

kan finnes i de mange ulike måter folk forhol-

Det å få frihet til å prøve og feile ble også

der seg til og overholder disse normene på.

trukket frem som viktig. Kadife sa: «Hvordan
skal du klare å takle verden, klare å takle de
har fått lært av dine egne feil?» Som ung-

Kjønnede handlingsrom og kjønnede
normer

dom flest var de opptatt av å etablere en viss

Gjennom tillit og intimitet skapte jentene seg

grad av selvstendighet vis-à-vis foreldrene, å

handlingsrom, men dette handlingsrommet

ha kontroll over hverdagslivet og foreta sine

var tydelig kjønnet. Den tillitsbaserte og inti-

egne valg. Samtidig vektla de betydningen av

me relasjonen var hovedsakelig mellom mor

problemene som egentlig finnes, når du ikke

å ha «respekt for foreldrene», og at de måtte

og datter. Videre erfarte de fleste at gutter og

ta ansvar for sitt eget og familiens rykte.

jenter ble oppdratt forskjellig, og at brødrene
fikk større frihet enn søstrene. Jentene mente

Aisha sa:

dette var urettferdig. Faizal sa:

«Man kan ikke gå rundt og være med den

«Det er jo så urettferdig, fordi i noen hjem

man vil, for man må jo tenke på ryktet. Jo

så ... gutten, han får lov til å ha damer

eldre du blir, jo mer oppmerksom blir du

og være ute til gud vet hvor lenge, mens

på dine valg og de du blir sammen med.

jentene, de blir holdt inne. Det synes jeg

Da er det viktig at du kan ta ansvar for

ikke man skal finne seg i.»

dine valg og dine handlinger.»
Jentene argumenterte mot kjønnede normer
Både likestilling og frihet, men også ansvar

som foreskrev andre regler for gutter enn for

og fellesskap var begreper jentene forstod

jenter. Argumentene gikk ikke nødvendigvis

seg selv og sin tilværelse gjennom.

på at de selv skulle få lov til å ha kjærester
eller være mer på fest, men at guttene ikke

Både innen forskningen og samfunnsdebatten

skulle ha lov til det. De ville ha frihet, men

har det dominerende perspektivet på inn-

forståelsen av hva frihet innebar, varierte.

vandreres familieliv vært problematiserende

Med hensyn til at gutter oftere fikk lov å gå

(Olwig, Gilliam og Valentin 2005). Familien

på fest, sa for eksempel Afet «jeg kaller ikke

blir i stor grad sett på som begrensende på

det frihet, da». Mange, men ikke alle, mente

selvutfoldelse og kulturell integrasjon for unge

at hvis de fikk den samme friheten som gut-

med innvandrerbakgrunn. Som en konse-

tene, hadde de ikke benyttet den til å feste,

kvens av dette har oppmerksomheten vært

drikke alkohol eller ha sex.

rettet mot tvang vs. frihet, der tvang knyttes
til migrantfamiliene. Autonomibegrepet er

Forskjellen i de kjønnede normene ble blant

blitt en normativ standard på uavhengighet

annet forklart med at jenter var «svakere enn

og individualitet og et middel for å definere

gutter», og derfor mer utsatt for farer, eller

grensen mellom «oss» og «dem».3 Jentenes

at jentene var bærere av familiens «ære».

3 Se Lidén 2005 og Engebrigtsen 2007 for diskusjon om
autonomibegrepet.

Parvin fortalte at foreldrene hennes pleide
å si «at ryktet til gutten går ikke så langt,
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eller de kan finne seg i det, men det kan ikke
jenter» – med andre ord at guttene i mindre
grad ble skadet av at det gikk rykter om dem
enn det jentene ble. Eller kanskje at det er
andre typer rykter som er viktige for gutter enn for jenter. Det er i liten grad forsket
på kjønnsforståelser, maskulinitetsformer og
hvilke kjønnede normer som gjelder for gutter med innvandrerbakgrunn.4 Hvilke rykter
må de eventuelt passe seg for? Jentene trakk
frem at de selv ikke ville gifte seg med gutter
som hadde hatt kjærester og «vært mye ute
på byen». Videre sa de at foreldrene vektla at
den potensielle svigersønnen hadde utdanning og god jobb: «Ingen vil si at vår svigersønn vasker opp [på en restaurant]. Det har
noe med status å gjøre også. Det har også
noe med ryktet å gjøre, det er ære.»
Både tilliten og intimiteten med moren og de
kjønnede normene ble knyttet til bekymring
for sladder og ryktespredning. Frykten for å
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få et «dårlig rykte» var en sterk kilde til sosial
kontroll. Ryktene var så å si umulig å kontrollere. Det kunne oppstå rykter av den minste
ting. En liten uskyldig hendelse ble «krydret
på» og gjort om til noe annet. Som en sa:
«Hvis jeg går i byen og bare hilser på en venn
fra skolen og bare: ’hei, hvordan går det?’ Da
bare: ’å, de stod og kyssa og holdt hverandre, og herregud’. Og så får mamma høre
det.» Denne ryktepraksisen førte til at en del
av jentene fant det nødvendig å fortelle ting
til foreldre slik at de lå i forkant av eventuelle
rykter.
Ungdommene knyttet betydningen av rykter
og ryktespredning til fremtidige ekteskap og
normer som foreskrev at jenter skal være
jomfruer frem til ekteskapet.
Samira sa:
«Fordi at foreldre er jo redd for at folk skal
gå rundt og tro masse om dattera di som
ikke er sant. Og så går det ut over deg

så er det sånn: ’Nei, jeg så henne for noen

når du blir litt eldre. I min kultur så går

år siden og hun gikk med han og han og

det ut over deg, for der er det sånn: ’Jeg

han’.»

tenkte hun jenta passer til gutten min’ og
Iman sa:
4 Thomas Walles studie av norskpakistanske menn er et
unntak (Walle 2004). For Sverige, se Jensen og Liversage (2007).

«De er redde for at en jente skal ligge
med en hun ikke er gift med. Hvis hun

gjør det, er hun ferdig. Det er skam de

gami5. Ungdommene reflekterte over hvem

er redd for. Det er skam for foreldrene og

som var potensielle partnere og hvem som

skam for henne. Ingen vil gifte seg med

ikke var det. De viste forståelse for foreldre-

henne. Hun er ferdig. De er redde for at

nes meninger, og mange ga uttrykk for at de

folk skal snakke stygt: ’Ikke gift deg med

hadde samme preferanser som foreldrene.

den jenta, søstera er en hore.’»

Dette innebar ikke en ukritisk og ureflektert
overtakelse av foreldrenes verdier og hold-

Ungdommene ga uttrykk for at bekymring

ninger. De relaterte det til hva de selv ville,

for rykter og sladder begrenset deres beve-

og hvilke verdier som var viktige for dem. De

gelsesfrihet. Noen forsøkte å unngå rykter

trakk frem betydningen av «lik tankegang»,

ved å i stor grad overholde normene, mens

samme språk, felles kulturelle tradisjoner og

andre brøt med noen av normene, og tok i

felles religion, men også at det var viktig å ha

bruk ulike strategier for å unngå sanksjoner.

samme utdanningsnivå. Samira, som hadde

Nora dro på fester og drakk alkohol, selv om

pakistansk bakgrunn, sa at hun aldri kunne

dette brøt med reglene moren hadde satt for

giftet seg med en pakistaner født og oppvokst

henne og for normene i det norsksomaliske

i Pakistan: «Sånn ut fra mine tanker da så

miljøet moren tilhørte. Nora passet likevel på

fungerer det ikke at du henter en fra Pakistan

slik at «folk» ikke skulle begynne «å snakke

nå, fordi jeg er oppvokst her. Det går ikke.

om» henne, fordi hun visste at det ville såre

Fordi pakistanere de tenker helt annerledes.»

moren: «Jeg vil ikke at mammaen min skal
gå gjennom det.» Moren var bekymret for

Ungdommene diskuterte også hvordan det

henne, sa hun, men det handlet i mindre

ville være å gifte seg med en med annen

grad om kjønnede forestillinger om ære:

etnisk bakgrunn enn en selv.

«Med meg så tror jeg mye av det er sånn
’hva som kan skje’, og ikke så mye ære. For

Nora sa:

hun vet at jeg er en bra jente.» Nora skilte

«Hvis jeg er gift med en norsk mann for

altså mellom frykt for «hva som kan skje»

eksempel, eller en pakistansk eller hva

og vektlegging av «ære». At moren visste at

det måtte være – skal barnet mitt lære

Nora var «en bra jente», kan her forstås som

somalisk eller norsk? Eller hva skal han

at hun stolte på at Nora overholdt normene

tro på? Eller hvilke kulturer og tradisjoner

for kvinnelig ærbarhet, dvs. at hun ikke

skal han lære? Og hvis det skjer noe mel-

inngikk i seksuelle forhold eller har kjæreste.

lom meg og mannen min? Hvis vi går fra

Morens frykt for hva som kunne skje, deri-

hverandre, hvor kommer barna til å ende?

mot, kan forstås som redsel for hendelser

Mitt land?»

Nora selv ikke var «skyld» i; for eksempel at
hun kunne bli slått ned, voldtatt e.l. Ung-

I tillegg til etnisitet og kultur ble religion truk-

dommene pekte på at disse bekymringene

ket frem som en sentral faktor. Betydningen

var reelle. Som Afet sa: «Jeg skjønner jo

av religiøs identitet ble satt på spissen i det

at foreldre og brødre er redde. For det er jo

ene intervjuet, hvor alle bortsett fra Maria

faktisk ganske mye som skjer nå for tiden. På

hadde utenlandsfødte foreldre og var musli-

fester og sånt. Folk drikker seg fulle. Jenter

mer. Maria hadde norsk mor og tunisisk far

blir voldtatt.»

og var katolikk. Hun reagerte på de andre
ungdommenes måte å snakke om «norske»

Tilhørighet og identitet

og «utlendinger» på, og på hvordan det å
være «utlending» hele tiden ble knyttet til

Faren til Samira sa at han støttet henne så

det å være muslim. Da Afet sa: «Jeg vil jo

lenge hun valgte en muslim, og «helst en

helst gifte meg med en muslimsk mann. Men

pakistaner». De andre fortalte om liknende

selvfølgelig, det kan man jo ikke vite ...,»

krav og forventninger fra foreldrene som i
stor grad handlet om religiøst og etnisk endo-

5 Endogami er en betegnelse på (slekts)gruppers tendens til å gifte seg innad.
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skjøt Maria irritert inn: «Jeg vil ikke gifte meg

sentrale aspekter ved det som ofte omtales

med en muslimsk mann!» Til dette svarte

som senmoderne identitetsforståelser og

Afet at hun ikke måtte si sånn for «plutselig

tilhørigheter, hvor individet i større grad får

forelsker du deg i en muslim». Maria svarte

ansvar for å «skape seg selv».7 Menneskelig

da kjapt: «Ja, tenk om du forelsker deg i en

identitet blir transformert fra å være gitt til å

kristen mann.» På dette tidspunktet brøt Nora

bli en oppgave, og aktørene får ansvaret for

inn og sa at hvis hun forelsket seg i en kristen

å utføre oppgaven (Bauman 2000). Det betyr

mann, så måtte han konvertere til islam. Da

ikke at individene står fritt til å forme seg

så Samira på Nora og sa: «Hvis en person

selv, men at man i større grad blir avkrevd

kan gå fra religionen sin, tror du ikke han

forklaringer på hvorfor man er den man er.

kan gå fra deg, da?» Mot dette innvendte en

Her står unge med innvandrerbakgrunn i en

av de andre jentene at hvis han er villig til å

spesiell situasjon. Migrasjonshistorien og det

skifte religion, så betyr det at han må elske

å vokse opp som minoritet i Norge ser ut til

henne høyt. Denne diskusjonen om betydnin-

å tvinge frem refleksivitet. Unge med minori-

gen av religiøs identitet og hvorvidt man kan

tetsbakgrunn må forholde seg til sin «anner-

stole på noen som har konvertert, viser hvor

ledeshet» i forhold til majoritetsungdom, og

essensielt religion var for mange av de unge.

må begrunne og forklare praksiser og valg for

Selv om grensene for tilhørighet og skillene

eksempel knyttet til ekteskap, mens tilsva-

mellom «oss» og «dem» blant ungdommene

rende valg og praksiser hos majoriteten i stor

var skiftende og kontekstuelle, kan det se ut

grad forblir utematisert og oppfattet som

til at når det kom til ekteskap, var religion

«naturlig».8

en sterk grensemarkør. Flere studier viser
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hvordan religiøs identitet er viktig for mange
unge med innvandrerbakgrunn, og hvordan

Noen å snakke med når ting blir vanske-

den religiøse identiteten både er basert i

lige?

verdier og praksiser kroppsliggjort gjennom

Det varierte i hvilken grad de snakket med

primærsosialiseringen, og i bevisst refleksjon

foreldrene sine om spørsmålet om ekte-

og valg.6

skap. Noen snakket åpent om det og hadde
inngått mer eller mindre eksplisitte avtaler

Ungdommenes utsagn viser at spørsmålet om

med foreldrene sine om at de skulle gjøre

ekteskap aktualiserte refleksjoner rundt tilhø-

ferdig utdanningen før de giftet seg. Afet, for

righet og identitet. Det handlet om hvem de

eksempel, hadde snakket med foreldrene om

var, om hva og hvem de følte tilhørighet med,

at hun skulle vente med å gifte seg til etter

om hvem de ville bli og om hvilke verdier

at hun var ferdigutdannet: «Mamma sier at

de ville overføre til sine barn. Ungdommene

før jeg gifter meg så må jeg få lappen, jeg

forholdt seg til og deltok i flere forståelses-

må studere og få meg jobb, og så kan jeg da

rammer med hensyn til ekteskap, kjærlighet

senere begynne å tenke ekteskap.» Lubna

og tilhørighet på en og samme tid. Argumen-

hadde inngått en eksplisitt avtale med faren

tasjon om at det var fornuftig å gifte seg med

om at hun skulle få bli kjent med ektemannen

en med samme etniske og kulturelle bak-

før hun gifter seg: «Med faren min har jeg

grunn fordi de ville forstå hverandre, rommet

diskutert alt om ekteskap og alt det der. Og

også en forestilling og et ideal om romantisk

inngått avtale om at før jeg sier ja til noen,

kjærlighet. Ungdommene skilte ikke eksplisitt mellom de ulike forståelsene, men tok
dem i bruk i arbeidet med å skape seg selv
og fortelle hvem de var. Slik sett synliggjør
ungdommenes refleksjoner rundt ekteskap
6 Se blant annet Aarset 2006, Jacobsen 2002, 2006 og
Prieur 2004. Se også SSBs rapport om levekår blant
unge med innvandrerbakgrunn (Løwe 2008).

7

Se Gullestad (1996) for diskusjon om hvordan yngdepunktet i Norge har skiftet fra lydighet til «å finne seg
selv».
8 Det er for eksempel ikke slik at det kun er minoriteten
som har endogame ekteskapspraksiser; studier viser
at majoritetsbefolkningen i Norge som regel velger
partnere med noenlunde samme sosiale bakgrunn,
utdanning eller yrke (Wiik 2005). For diskusjon om
majoritetens umarkerte praksiser, se også Bredal
(2004).

det blir en akutt situasjon, og at de sjelden
oppsøker rådgivere i forbindelse med denne
typen problemer.9
Malika snakket med venninnene sine når ting
var vanskelige, og det var tydelig at vennskap
var svært viktig for ungdommene. De fortalte
om nære vennskap og hvordan venner var
viktige støttespillere i vanskelige situasjoner.
Venner forstod dem på en måte foreldre og
rådgivere ikke gjorde, sa de: «Det er vennene
som skjønner hvordan vi egentlig er.»

Rådgivningstjeneste ved skolene
I situasjoner hvor noen var i store konflikter
med foreldrene, var gode venninner viktig å
ha. Malika og Mariam fortalte om en venninne av dem som hadde hatt en kjæreste.
Foreldrene hadde oppdaget dette og reagerte
med å sende henne til hjemlandet hvor de
planla å gifte henne bort til en de hadde valgt
ut. Jentene ble svært bekymret for venninså skal jeg ha blitt kjent med den personen

nen sin og prøvde flere ganger å få kontakt

selv.»

med henne. De tok kontakt med rådgiver på
skolen. Rådgiveren hadde sagt at skolen ikke

Ikke alle hadde det like åpent med fedrene.

kunne gjøre noe. Til slutt kontaktet jentene

Malika fortalte at hun ikke likte å snakke med

Røde Kors, som fikk hjulpet venninnen tilbake

faren om ekteskap. Hun fortalte at faren ville

til Norge. Bortsett fra disse jentene var det

at hun skulle gifte seg med fetteren hennes

ingen av ungdommene som sa de hadde

som bodde i hjemlandet. Faren sa at denne

kontaktet, eller ville ta kontakt med rådgivere

fetteren var «en bra gutt». Faren pleide å si:

ved skolen hvis de hadde problemer hjemme.

«Jeg vet hva som er best for deg. Du tren-

De mente rådgivere på skolen hadde for liten

ger ikke stresse med hvem du skal gifte deg

kompetanse til å veilede dem i slike saker. De

med.» Malika syntes dette var «helt feil», og

var redde for at rådgiverne bare ville gjøre

hun hadde ikke lyst til å gifte seg med fette-

vondt verre. Nora: «Jeg føler at hvis jeg går

ren. Malika fortalte at moren var «helt imot»

til en rådgiver nå så vil hun tenke at det er

at faren skulle bestemme at Malika skulle

foreldrene mine sin skyld. Jeg føler at rådgi-

gifte seg: «Hun vet det er feil, men faren min

verne ringer barnevernet og får deg ut.» Og

... Jeg vet ikke hva som kommer til å skje

Samira: «De prøver ikke å hjelpe deg ved å

hvis jeg sier nei, men ... Jeg vil ikke tenke på

holde det skjult, men de gjør det åpent, sånn

det. Det skremmer meg litt.» Malika ville ikke

at alle får vite det.»

tenke på fremtiden, og hun prøvde å ignorere
farens snakk om ekteskap. Hun hadde liten

Ungdommene var redde for at rådgivere ikke

tro på at situasjonen ville bedre seg. Hun

skulle forstå situasjonen de og deres familie

snakket med moren og med venninnene sine,

var i, og at de ville handle på basis av kari-

men hadde aldri snakket med en rådgiver

kerte forståelser av relasjonene i migrant-

eller helsesøster om dette. Flere studier peker

familier, hvor foreldrene fikk «skylden», og

på at mange jenter i Malikas posisjon skyver problemene foran seg, og utsetter det til

9 Larsen 2004, Socialstyrelsen 2007.
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hvor det beste for barna var å bli fjernet fra

De ville snakke med noen som forstod dem

foreldrene.10 Derfor mente de at det ville

og deres bakgrunn, samtidig som de ville

være lettere å snakke med en rådgiver med

bli sett på som individer og ikke plasseres

samme bakgrunn som dem selv, enn en med

i en «minoritets»-kategori. Når det gjelder

majoritetsbakgrunn. En med samme bak-

innføringen av minoritetsrådgiverordningen

grunn ville forstå situasjonen deres bedre,

som et tiltak i forbindelse med forebygging av

sa de, og de ville dermed ikke behøve «å

tvangsekteskap, blir noe av utfordringen nett-

forklare alt».11 Det «å forklare alt» til en som

opp å skape tillit til rådgivertjenesten blant

ikke hadde samme bakgrunn, var vanskelig

ungdommene, og å finne balansen mellom å

fordi de dominerende begreper og forståelser

fokusere på tvangsekteskap som problemfelt

ikke rommet deres sammensatte livssitua-

og å forholde seg til elevene som enkeltindi-

sjon og selvforståelse. Dikotomien frihet vs.

vider.

tvang som preger mye av den norske debatten om migrantfamilier, opplevdes som for
snever, og var med på å usynliggjøre både

Avslutning

det handlingsrommet jentene hadde, og det

Ekteskap er en arena hvor ulike erfaringer,

handlingsrommet de ønsket seg.

forhåpninger, forventninger og lojalitetsbånd
møtes. Disse erfaringene, forhåpningene,
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Vi spurte ungdommene om hva de tenkte om

forventningene og lojalitetsbåndene er kjøn-

minoritetsrådgiverordningen12 og om hvilke

nede og er knyttet til ulike ideer om mann-

kvalifikasjoner de mente minoritetsrådgivere

lighet og kvinnelighet. For ungdommene vi

bør ha. Her vektla de kunnskap om kultur

snakket med, var spørsmålet om ekteskap

og religion, og rådgivere som selv hadde

noe som hadde innvirkning på dem i ung-

minoritetsbakgrunn. Ungdommene presiserte

domstiden lang tid innen det var aktuelt å

samtidig at de ikke trengte nye rådgivere –

gifte seg. De forholdt seg til en rekke ulike

de hadde jo de vanlige rådgiverne, sa de.

forståelser av ekteskap, familie, selvsten-

Dette kan oppfattes som paradoksalt, men

diggjøringsprosesser og det å bli voksen.

kan forklares med at de opplevde ubehag ved

Jentenes refleksjoner viser hvordan de tok

selve betegnelsen «minoritetsrådgiver» og

i bruk de ulike forståelsene, og hvordan de

ideen om at minoritetselever skulle ha egne

gjennom en forhandling om disse og gjen-

rådgivere.

nom å ha et intimt og tillitsbasert forhold
til sine foreldre skapte seg handlingsrom.

En av ungdommene ordla seg slik:

Dette handlingsrommet hadde imidlertid

«Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal ha

sine begrensninger blant annet i form av

minoritetsrådgivere, det er bare med på

bestemte normer for hva jenter kan og ikke

at det er for den gjengen, ikke sant, ’de er

kan gjøre før det går rykter om dem.

spesialisert for dere, den menneskegruppen’. (...) Jeg synes at et eget kontor hvor

Samtidig representerer jentenes refleksjoner

det står ’minoritetsrådgiver’ utenfor, er ...

en utfordring av valg/tvang-perspektivet som

Det skal stå ’rådgiver’!»

er dominerende i forståelsen av jenter med
innvandrerbakgrunn i den norske debat-

10 Det sirkulerte historier blant ungdommene om barn
som var blitt fjernet fra foreldrene sine og som ønsket
seg tilbake til familien, men som ikke fikk lov av barnevernet. Se også Fuglerud og Engebrigtsen (2007).
11 Ungdommene påpekte også at rådgivere med minoritetsbakgrunn ville kunne fungere som forbilder. Som
en sa: «Når jeg ser på dem, og hvis de har bra kompetanse og bra utdannelse, da er det sånn, wow, jeg kan
også klare det.»
12 Som en del av den nye handlingsplanen mot tvangsekteskap skal det i løpet av 2008 etableres et team med
minoritetsrådgivere i skolen (Barne- og likestillingsdepartementet 2007).

ten. For ungdommene handlet spørsmålet
om ekteskap om formidling av tilhørighet
og verdier, om lojalitet til foreldrene, om
selvstendiggjøring og om å skape sin egen
identitet. Et forenklet valg/tvang-perspektiv
usynliggjør denne kompleksiteten. Nettopp
fordi spørsmålet om ekteskap var knyttet til
så mange nivåer samtidig, var det viktig for
ungdommene å ha rådgivere som skjønte

denne kompleksiteten, som hadde kunnskap
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Fakta

Fakta:
Arbeid mot tvangsekteskap i skolen
Fagområder, lover og forskrifter som Kunn-

8.–10. årstrinn

skapsdepartementet gjennom Utdanningsdi-

- reflektere over etiske spørsmål knyttet til

rektoratet har ansvar for, som kan relateres

mellommenneskelige relasjoner, familie og

til arbeid mot tvangsekteskap:

venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur (KRL).

Opplæringsloven
miljøet for grunnopplæringen som er rele-

Strategi for læringsmiljøet for
grunnopplæringen (2005–2008)

vant i denne forbindelse. Utdanningsdirek-

Strategien har en egen årlig tiltaksplan som

toratet har utarbeidet et eget hefte med

bl.a. har tiltak for å sikre et fysisk og psyko-

informasjon til elever og foreldre om rettig-

sosialt arbeids- og læringsmiljø som frem-

heter og muligheter denne paragrafen gir.

mer helse, trivsel og læring.

Det er spesielt § 9a som omhandler lærings-

Kunnskapsløftet
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Strategiplanen Likeverdig opplæring i praksis
2007–2009 sier blant annet at hvert men-

Ved utvikling av læreplanene til Kunnskaps-

neske er unikt og skal møtes av en skole

løftet ble det fra Utdanningsdirektoratets

som forstår og tar hensyn til individuelle

side lagt vekt på å integrere temaer knyttet

ferdigheter og ulike forutsetninger. Strategi-

til tvangsekteskap i undervisningen på ulike

planen skal bidra til å realisere den politiske

trinn og i forskjellige fag.

målsettingen om opplæring og integrering i
Soria Moria-erklæringen. Den er også knyt-

Kompetansemål som tar opp temaet i Kunn-

tet til St.meld. nr. 30 «Kultur for læring» og

skapsløftets læreplaner:

St.meld. nr. 49 «Mangfold gjennom inkludering og deltakelse».

Mål for opplæringen er at eleven skal
kunne:

Strategiplanen omhandler også opplæring

1.–4. årstrinn

for spesielt utsatte grupper. Stort frafall,

- samtale om familiens oppgaver og om for-

høyt fravær og manglende gjennomføring

skjellige familieformer, inkludert aleneforsør-

kan ha mange årsaker, som for eksempel

gerfamilier, storfamilier (Samfunnsfag).

psykososiale problemer som stress, sorg og
traumatisering. Det er viktig at lærere og
ledere har kompetanse til å identifisere slike

5.–7. årstrinn

problemer. Det arbeides med et kompetan-

- forklare hva som skjer under puberteten,

seløft for lærere som underviser flyktninger

og samtale om ulik kjønnsidentitet (Natur-

og innvandrere.

fag).
Kilde: Utdanningsdirektoratet
- samtale om etikk i forbindelse med ulike
familieformer, forholdet mellom kjønnene,
ulike former for kjønnsidentitet og forholdet
mellom generasjonene (KRL).

IMDis arbeid mot tvangsekteskap

Skjoldvor Fjeldvær er leder for Forebyggingsenheten i
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Sommeren 2007 ble Regjeringens nye Hand-

Tiltak 19: Styrke og videreføre Kompetan-

lingsplan mot tvangsekteskap lansert. Den

seteam mot tvangsekteskap

overordnede målsettingen med handlingspla-

Tiltak 31: Opprette integreringsrådgivere ved

nen er å bekjempe tvangsekteskap gjennom å

utenriksstasjoner

forebygge og å hjelpe dem som blir utsatt for
slike overgrep. Åtte departementer er involvert
i arbeidet med å realisere til sammen 40 tiltak.

Arbeidet mot tvangsekteskap er et nytt satsingsområde i IMDi. Kompetanseteamet mot
tvangsekteskap ble overført fra UDI til IMDi

Utgangspunktet for Regjeringens satsing er at

den 1.1.08. Teamet vil i løpet av 08 bli styrket

tvangsekteskap inngår i et større problemfelt

ressursmessig. Pr. 1.6. er i tillegg 30 minori-

relatert til autoritær oppdragelse, kontroll og

tetsrådgivere og seks integreringsrådgivere

vold. Arbeidet mot tvangsekteskap må derfor

rekruttert, og har gjennomgått en tiukers

favne også alle de tilgrensende områdene.

opplæring. Både rekrutteringen og opplærin-

Dermed blir mange tjenester omfattet og

gen har skjedd i nært samarbeid med hhv.

styrket gjennom tiltakene i Handlingspla-

skolesektoren og utenrikstjenesten, og det

nen. Det setter store krav til helhetstenking,

er laget samarbeidsavtaler med tjenestene i

samarbeid og koordinering. IMDi har fått

forbindelse med implementeringen av tilta-

hovedansvaret for noen av tiltakene, men har

kene. Rådgiverne vil fra juni 08 være i arbeid

interesser – og vil samarbeide om realiserin-

ved videregående skoler og utenriksstasjoner.

gen – av flere. I det følgende er IMDis tiltak

Målet er at de skal være godt integrert og

beskrevet, og den forståelsesrammen disse

virksomme på de respektive tjenestestedene i

iverksettes innenfor, slik vi tenker oss det pr.

løpet av høsten 08.

juni 08. Beskrivelsen av Kompetanseteamet
mot tvangsekteskap er i hovedsak hentet fra

Arbeidet mot tvangsekteskap er et utviklings-

teamets årsrapport for 07.

arbeid. Det vil bli lagt stor vekt på å vinne
og dokumentere erfaringer og kunnskap på

Ny satsing i IMDi

feltet. Å utvikle gode maler og rutiner for
erfaringssamling og dokumentasjon er en

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ble til-

viktig oppgave for IMDi i 08. Kunnskapsfor-

delt hovedansvaret for fire av de 40 tiltakene

midling er en vesentlig side ved tiltakene.

i Handlingsplanen mot tvangsekteskap:

Kunnskapen som utvikles, skal bli felleseie og
spres til andre aktører på feltet.

Tiltak 4: Etablere en ordning med minoritetsrådgivere ved videregående skoler

Arbeidet må sees i sammenheng med andre

Tiltak 17: Øke støtten til frivillige organisasjo-

innsatsområder i IMDi, som dialogarbeidet,

ners holdningsskapende arbeid

det generelle samarbeidet med innvandrer-
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organisasjoner, arbeidet for økt deltakelse for

gert ekteskap, varierer trolig mye, akkurat

kvinner i arbeids- og samfunnsliv, og ulike

som graden av sosialt press og forventninger

typer informasjonsvirksomhet rettet mot

også kan variere i tilfeller av ”kjærlighets-

minoritetsbefolkningen.

ekteskap”. Tradisjonen med arrangert ekteskap gir stor makt til foreldre og familie. I det

Arbeidet mot tvangsekteskap vil bidra til å

ligger en mulighet for maktmisbruk, tilsiktet

styrke og videreutvikle disse arbeidsområ-

eller utilsiktet. I mange tilfeller godtar de

dene i IMDi. Arbeidet vil ikke minst få stor

unge foreldrenes autoritet i partnervalg uten

betydning for dialogen med minoritetsbefolk-

bevisste motforestillinger. Med økt fokus på

ningen om sentrale verdier som likestilling,

tvangsekteskap, og økt andel ungdom som

like muligheter og valgfrihet.

har hatt hele sin oppvekst i Norge, vil kanskje
flere sette spørsmålstegn ved, og i mange

Definisjoner
Arrangert ekteskap

tilfeller insistere på, egen valgfrihet. Mange
familier vil kunne finne minnelige løsninger
på en uenighet og økt krav til selvbestem-

Tradisjonen med arrangerte ekteskap står

melse. Det er imidlertid ikke usannsynlig at vi

sterkt i mange land, og det finnes et utall av

vil få en økning i antall meldte bekymringer

ulike måter disse arrangementene gjennom-

for, eller forsøk på, tvangsgifte i årene som

føres på.

kommer. Dette er også resultat av en generasjonskonflikt som trolig forsterkes av at forel-
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I arrangerte ekteskap er det vanlig at famili-

dre og barn har vokst opp i ulike samfunn og

ene kollektivt tar den ledende rollen i å finne

tradisjoner, ikke bare i ulik tid.

egnete partnere til sine sønner og døtre.
Det er i utgangspunktet opp til sønnene og
døtrene selv å velge om de vil akseptere

Tvangsekteskap

foreldrenes forslag. Mange som praktiserer

I en artikkel i boka ”Evig din” om ekteskaps-

arrangert ekteskap i Vesten, har etter hvert

og samlivsformer i det flerreligiøse Norge,

opplevd at det å hente ekteskapskandidater

sier Anja Bredal, som har forsket mye på

fra foreldrenes opprinnelsesland ofte byr på

tvangsekteskap: ”Ikke undervurder frivillighe-

problemer. De er på utkikk etter nye ”marke-

ten i arrangerte ekteskap, og ikke bagatelliser

der”, primært innen egen diaspora.

tvangen.”

Det skjer stadig oftere at også de unge selv

Ofte polariseres debatten om tvangsekteskap

er aktivt med på å finne kandidater. Det er

i den norske offentligheten. Noen mener at

ikke uvanlig å finne kandidater via Inter-

tvangsekteskap og arrangert ekteskap er to

nett, og egne nettsteder er åpnet med dette

sider av samme sak, og at bare graden av

som formål. Det samme skjer i økende grad

tvang er forskjellig. Andre idealiserer arran-

i majoritetsbefolkningen. Datateknologien

gerte ekteskap, som mer velfunderte og

bidrar dermed til at ulike ekteskaps- og sam-

holdbare enn Vestens flyktige ”kjærlighets-

livsetableringer nærmer seg hverandre fra

ekteskap”, og ser tvangsekteskap som noe

ulike utgangspunkt. Internett blir en felles og

kvalitativt annet.

sentral arena, selv om nettstedene (fortsatt) er ulike. Nettbyråer har i disse tilfellene

I de tilfeller ekteskapskandidatene utsettes

den funksjon familien vanligvis har innenfor

for tvang eller utilbørlig press for å akseptere

tradisjonene med arrangerte ekteskap, og

familiens valg av partner, er dette å anse som

som venner eller kandidaten selv har innenfor

tvangsekteskap. I de fleste kjente tilfeller

tradisjonen med ”kjærlighetsekteskap”.

av tvangsekteskap er ofrene unge jenter og
kvinner. Det er imidlertid viktig å huske at det

Hvem som faktisk har det siste ordet dersom

ikke bare er kvinner som er ofre for tvangsek-

det er uenighet om partnervalget i et arran-

teskap. Trolig er det en enda sterkere under-

rapportering på gutter i denne situasjonen,

eller fordi det fortsatt mange steder ikke gir

enn på jenter. Hvem ofrene er, er bl.a. avhen-

sosial status å være singel.

gig av de motiver som ligger bak foresattes
press på giftermål på tvers av ekteskapskan-

Det er et faktum at det også utøves press i

didatens eget ønske.

enkelte majoritetsfamilier i forbindelse med
partnervalg. Det kan dreie seg om alt fra

Det er altså snakk om tvangsekteskap når et

trusler om å bli gjort arveløs til innstendige

ekteskap organiseres på en slik måte at minst

råd om at ”like barn leker best”. Også i Norge

en av ektefellene

er partnervalgene av stor betydning for

•

ikke har en reell mulighet til å velge å

kandidatenes familier, om enn mest på det

forbli ugift uten represalier

følelsesmessige plan.

•

Ikke har reell mulighet til å velge annen

•

•

partner, også på tvers av familiens ønsker,

Enkelte tar skilsmissestatistikken som bevis

uten represalier

for at ”kjærlighetsekteskap” ikke nødvendig-

har samtykket til ekteskap etter utilbør-

vis er det beste, og at denne formen byr på

lig press, trusler eller annen psykisk eller

mindre trygge rammer for barn og ev. andre

fysisk vold

deler av de familiene som er involvert. Det er

selv opplever å ikke ha reell mulighet til å

interessant å registrere at den debatten som

gjøre eget valg uten å risikere represalier

pågår om skilsmissens effekt på barn, hevdes
å ha vært tabubelagt fram til nå.

Tvangsekteskap henger ofte sammen med
patriarkalske strukturer, autoritær oppdra-

Mange oppfatter også den vestlige ekteskaps-

gelse og ekstrem kontroll, hovedsakelig av

modellen som det eneste alternativet til

kvinner og kvinners seksualitet.

tvangsekteskap. Sannsynligvis må ungdom
med eller uten minoritetsbakgrunn jobbe med

Kjærlighetsekteskap

å finne sine egne former for samliv, på bakgrunn av de tradisjoner de har med seg og de

”Kjærlighetsekteskap” blir i Vesten ofte fram-

nye krav som settes i et moderne samfunn,

satt som den positive motsatsen til arrangert

inkludert varianter av singelliv. Det betyr at

ekteskap – som av mange oppfattes som ens-

man uansett må være villig til å diskutere

betydende med et kjærlighetsløst ekteskap.

ulike samlivsformer åpent, og ha et uærbødig

Idealet i Vesten er at et ekteskap skal starte

forhold til tabuer. Det er ikke minst viktig for

med kjærlighet, eller i alle fall en forelskelse,

å komme tvangsekteskap til livs.

mens en i et godt arrangert ekteskap regner
med at kjærligheten vil komme etter hvert,
om det legges godt arbeid inn i å finne rett

Motiver for tvangsgifte

kandidat. Forelskelse kan være en ustadig

Ulike former for press på ekteskapsinngåelse

følelse. Det er sagt at ”å gifte seg når man

begrunnes ofte, i alle fall overfor ekteskaps-

er forelsket er som å handle mat når man

kandidatene, med at det er til de aktuelle

er sulten. Man får med seg det som frister i

partnernes beste. Både Forced Marriage Unit

øyeblikket, ikke nødvendigvis det som er godt

(FMU) i Storbritannia og Kompetanseteamet

og sunt på sikt”.

mot tvangsekteskap har mange års erfaring
med arbeid mot tvangsekteskap. Basert på

Det er selvsagt ikke slik at alle vestlige ekte-

saker de har arbeidet med og erfaringer de

skap er basert på forelskelse eller kjærlighet.

har tilegnet seg gjennom sitt arbeid, har de

De fleste kjenner til ”fornuftsekteskap” og

skissert følgende motiver blant foreldre for å

økonomisk funderte ekteskap. Det er bare

utsette egne barn for tvangsgifte:  

ikke legitimt å snakke om det. Heller ikke at
mange gifter seg for å motvirke ensomhet,

•

kontroll over uønsket atferd og seksualitet (inkluderer sex før ekteskap, homofili,
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bifili eller transseksualitet). Dette gjelder

Ekteskap vurderes også som en måte å

spesielt kvinners seksualitet og atferd

helbrede homofili på – eller i det minste å

•

Beskyttelse av familiens ”ære”

kamuflere at en ungdom kan tenkes å være

•

Tilsvar på press fra familie eller andre sen-

homofil.

•

Forsøk på å styrke familiebånd

Psykisk utviklingshemmede er en særlig

•

Motsvar på en forsterket generasjonskon-

utsatt gruppe når det gjelder tvangsekteskap.

flikt

Mange foreldre med minoritetsbakgrunn har

Sikre bevaring av jord, eiendom og annen

liten tiltro til norske institusjoner, og bekym-

rikdom innenfor familien

rer seg for omsorgen til den unge utviklings-

•

Beskytte kulturelle idealer

hemmede når de selv blir eldre eller faller

•

Beskytte religiøse idealer (Selv om tvangs-

fra. Ved at de bor i Norge, kan de få hit en

ekteskap ikke rettferdiggjøres innenfor

permanent omsorgsperson mot et norsk pass

noen av de store verdensreligionene)

– og kanskje også bli tatt hånd om selv, på

Forhindre ”upassende” relasjoner utenfor

sine gamle dager.

trale aktører

•

•

egen etnisk, kulturell eller religiøs gruppe
•
•

eller kaste/sosial klasse

Det er selvsagt ikke bare de unge med norsk

Medvirke til at en person fra opprinnelses-

oppvekst som lider under et påtvunget ekte-

landet sikres oppholdstillatelse i Vesten

skap. De som kommer til landet som ufrivil-

Gjennomføre et løfte eller en avtale inn-

lige ektefeller, prisgitt en fremmed familie og

gått med familier langt tilbake i tid

uvillig partner, er i en særlig sårbar situasjon
– og vanskelig å fange opp for hjelpeappara-
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Ofte er disse årsaksforholdene overlappende.

tet.

Kontroll over kvinners seksualitet henger
nøye sammen med familiens ære. Mange
jenter opplever at deres bevegelsesfrihet

IMDis tiltak mot tvangsekteskap

blir sterkt innskrenket i puberteten, selv om

Det er et mål i Handlingsplanen mot tvangs-

de kan ha hatt stor grad av frihet som barn.

ekteskap å forhindre at tvangsekteskap skjer,

Mange familier blir ekstra overvåkende i

og å støtte og beskytte ofre for tvangsekte-

Norge, hvor norske jenters atferd ofte opp-

skap. Det er dessuten et mål å forebygge

leves som uakseptabel. Det å ”bli norsk” blir

forekomsten av tvangsekteskap, både på kort

ensbetydende med å være promiskuøs, og

og lang sikt. IMDi skal bidra i dette arbeidet

ansees som et brudd på både kulturell og reli-

gjennom de ulike tiltakene i Handlingsplanen,

giøs standard. Ikke sjelden bidrar minoritets-

som direktoratet har fått ansvar for.

miljøene i Norge – og familien i hjemlandet
– til kontrollen, ved at ”alle spionerer på alle”.
”Bygdedyret” eller ”janteloven” har fått ny

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap

internasjonal drakt i mange minoritetsmiljøer.
Overvåkingen er effektiv. En jente som ble
med sin lærer i bil til Oslo sentrum, ble etter
få minutter oppringt av sin tante i Pakistan

Kompetanseteamet kan kontaktes på
tlf.nr.: 47 80 90 50 eller
kompetanseteamet@imdi.no

med spørsmål om hva hun hadde å gjøre i en
norsk manns bil.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap ble
etablert i november 2004. Teamet består i

Ofte er det kjæreste (uønsket av familien)

dag som et samarbeid mellom IMDi, UDI,

med i bildet når familien bestemmer seg for

Bufdir og politiet. Kompetanseteamet ble ved

å få datteren gift. Og ofte skjer ekteskaps-

årsskiftet 2008 overført fra UDI til IMDi.

inngåelsen uanmeldt på ferietur i foreldrenes
hjemland, eller under påskudd av å besøke

Kompetanseteamet er et rådgivende organ og

en syk bestemor.

samarbeidspartner for førstelinjetjenesten, og

bistår i konkrete saker etter henvendelse fra

Antall henvendelser til KT, og personer

disse. Teamet holder i tillegg foredrag om sin

involvert

virksomhet for ulike instanser, så som vide-

Henvendelser

regående skole, barneverntjenesten, skole-

nov.–des. 2004

helsetjenesten, Oslo kommune, politiet og
frivillige organisasjoner.

13

2005

93

105

2006

116

129

2007

177

196

1. kvartal 08

Teamets egen kompetansebygging skjer ved

SUM:

bistand i enkeltsaker som meldes til teamet

Personer involvert

11

45

47

442

490

fra ulike instanser. Dette gir teamet første-

Enkelte henvendelser gjelder flere personer,

håndskunnskap om problemkomplekset som

for eksempel par eller søsken.

det ellers ikke ville vært mulig å få.
Søskenflokken, venner og andre kan på sikt
Henvendelsene til Kompetanseteamet gjel-

bli indirekte berørt som følge av den meldte

der flere typer æresrelatert vold, ikke bare

konflikten. Disse registreres imidlertid bare

tvangsekteskap. Andre typer overgrep kan

dersom de på en eller annen måte tren-

være ekstrem kontroll, ungdom som holdes

ger bistand og dette behovet blir synlig for

mot sin vilje i utlandet, vold og trusler om

teamet.

drap. Teamet har siden oppstart gitt bistand
til et tyvetall ungdommer som har blitt holdt
tilbake mot sin vilje i utlandet. Disse sakene

Sesongvariasjoner

krever samarbeid mellom flere både offentlige

Til tross for forskjeller fra år til år er det mulig

og frivillige instanser, i Norge og i utlandet.

å se et mønster i når på året henvendelser

Sentrale aktører er politiet, UDI, barnevern-

til Kompetanseteamet forekommer hyppigst.

tjenesten, krisesentre i Norge og eventuelt i

Antall saker viser seg å øke i forbindelse med

utlandet.

sommerferie, påske- og julehøytid, noe som
trolig har sammenheng med feriereiser til

Problemene for ofrene er på ingen måte over

familiens opprinnelsesland

ved hjemkomsten til Norge. Bistandsbehovet
etter hjemkomst dreier seg ofte om sikker-

Majoriteten av dem som fikk bistand fra

het, omsorg, bolig, økonomi, utdannelse og

Kompetanseteamet i 2007, var kvinner.

egen helse.

Andelen menn som ber om hjelp, har siden
oppstart ligget på mellom 9 og 17 prosent.
Terskelen for å be om hjelp kan være høyere
for menn enn for kvinner. Menn kan i tillegg
ha andre strategier for å avverge eller leve i
et uønsket ekteskap, siden de ofte har større
bevegelsesfrihet enn kvinner. En del gutter
og menn fortsetter forholdet til sin opprinnelige kjæreste også etter at de har blitt
tvangsgiftet.

Sesongvariasjoner
Mars

April

Aug.

Sept.

2005

Jan.
10

Feb.
5

10

6

Mai
7

Juni
21

Juli
2

6

9

Okt.
14

Nov.
9

Des.
6

SUM:
105

2006

9

8

21

8

5

6

3

10

11

17

15

16

129

2007

21

7

18

9

18

28

10

20

11

25

25

4

196
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Hvem henvendte seg til teamet?
NGO

Barne- Politi
vern

Venn

UDI

Skole

Advokat

Ambassade

Krisesenter

Andre

IR

Total

2005

49

11

9

6

3

2

4

3

0

6

93

2006

37

22

13

11

5

5

7

2

5

9

116

2007

35

32

31

9

16

11

5

5

9

24

177

4

5

14

1

5

6

0

0

2

10

1. kvartal
2008

0

47

Landbakgrunn i sakene
Pakistan

Irak

Tyrkia

India

Somalia

Afghanistan

Iran

Andre

SUM

2005

33

31

9

4

3

2

5

18

105

2006

50

39

7

0

3

7

5

18

129

2007

70

36

6

3

11

17

9

44

196

Teamet har opplevd en viss økning av henvendelser fra homofile og lesbiske som ønsker
hjelp når de får trusler fra egen familie på
grunn av seksuell legning. De siste månedene

I henvendelsene for 2007 finner vi 56 hen-

Fra juni
2008
skal
minoritetsvendelser
som
gjelder
personer
fram til fylte
rådgiverne
arbeide
følgen18 år,
og 98 personer
fram ved
til fylte
21 år.

deviser
skoler:
Dette
at barneverntjenesten og skolene

har antall henvendelser som innbefatter psy-

• Oslo:
Sofienberg,
Ulsrud,
Sandaker,
er viktige
arenaer
både for
forebygging
og

kisk utviklingshemmede, økt.

Hellerud,
Holtet, Stovner,
håndtering
av konflikter.
Det er en hovedvekt
Sogn, mellom
Etterstad,
av personer
16 Manglerud,
og 24 år. Bjerke,
Lambertseter, Oslo Handelsgym-
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Det var en økning i antall henvendelser fra

nasium, Elvebakken, Bjørnholt (18
3.2 Minoritetsrådgivere
i videregående
rådgivere)

barnevern, politi, UDI og skoler i 07. Øknin-

skole
• Akershus: Rud, Lillestrøm, Løren-

gen i gruppen ”andre” skyldes blant annet

Dønski (3 rådgivere)
De 30 skog,
minoritetsrådgiverne
som er ansatt i

Hvem henvendte seg til teamet?

en økning i antall henvendelser direkte fra

• skal
Østfold:
Greåker,
IMDi,
ha sitt
dagligeGlemmen,
virke ved Fredrik
et tilsva-

personer som trenger hjelp. Teamet er i

II (2 rådgivere)
rende antall
videregående skoler i åtte fylker.

utgangspunktet en annenlinjeinstans, men

• Rogaland:
Bergeland,
Sola (1 rådgiSkolene
er valgt ut
fra to kriterier:

arbeid med enkeltsaker vil uvilkårlig gene-

•

• H
Bergen
fra
etordaland:
ikke-vestlig
land katedralskole,

rere kontakt direkte med personer som
trenger hjelp. Disse henvendelsene blir så
snart som mulig oversendt den relevante
førstelinjetjenesten, slik at bistand i saken
går via denne.

20 ver)
prosent av elevmassen har bakgrunn

•

100Årstad
elever(2
pårådgivere)
skolen har bakgrunn fra et
• Sør-Trøndelag:
ikke-vestlig
land Gerard Schønings
og Tiller (1 rådgiver)

• skolene
Vest-Agder:
Kvadraturen
(1 rådgi14 av
ligger
i Oslo. Enkelte
av disse
ver)
får to rådgivere
pr. skole, i andre tilfeller må
• Buskerud:
Åssiden og
Drammen
to skoler
dele én rådgiver.
Det
avhenger av

Landbakgrunn i sakene

(2 rådgivere)
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Kompetanseteamet har i 2007, som i de
foregående årene, mottatt henvendelser
fra personer med bakgrunn fra mer enn 20

Minoritetsrådgivere

forskjellige land. Det er en økning i antall

Minoritetsrådgiverne skal supplere og styrke

henvendelser som gjelder personer med

skolens eksisterende rådgivertjeneste, særlig

bakgrunn fra Pakistan, Somalia og Afgha-

den sosialpedagogiske delen av rådgivertje-

nistan, mens andelen med irakisk bakgrunn

nesten. Ved siden av den individuelle råd-

fortsatt er høy. Økningen på 26 personer i

givningen, skal minoritetsrådgiverne arbeide

gruppen ”andre” er fordelt på 14 nasjona-

forebyggende, og de skal bidra til å heve

liteter.

kompetansen om tvangsekteskap og tilgrensende problemområder på skolen og i offentlig forvaltning for øvrig.

Individuell rådgivning
rådgivning og oppfølging av personer som

Fakta om frafall i videregående
opplæring

opplever å ha problemer i skolehverdagen,

•

Minoritetsrådgiverne skal kunne gi individuell

57 prosent av elevene i 2001-kullet

på linje med skolens øvrige rådgivere. De

gjennomførte videregående opplæ-

skal bidra til å identifisere personer som er

ring på normert tid.

eller kan bli utsatt for tvangsekteskap, og

•

løpet

og kompetanse på å håndtere og følge opp
slike saker. At minoritetsrådgiverne er orga-

18 prosent av elevene eller lærlingene sluttet underveis i utdannings-

være med på å videreutvikle skolens rutiner
•

Det er stor forskjell mellom all-

nisert i samme enhet som integreringsråd-

mennfaglig og yrkesfaglig studieret-

giverne ved utenriksstasjonene og Kompe-

ning. 30 prosent av elevene ved

tanseteamet, gir en unik mulighet til innsikt

yrkesfaglig studieretning sluttet

og oppfølging, også når det strekker seg

underveis i studieløpet, mot seks

over landegrensene. Et tett samarbeid med

prosent blant allmennfaglig studi-

sektormyndighetene er også en forutsetning

eretning.

for god sakshåndtering. Minoritetsrådgiverne

•

7 prosent av 2001-kullet var fortsatt
i videregående opplæring uten å ha

erstatter ingen fagmyndighet. Tvert om er
det en særlig oppgave å finne fram til gode

oppnådd yrkes- eller studiekompe-

samarbeidsformer med ulike deler av tje-

tanse per 1.oktober 2006

nesteapparatet, der dette ikke allerede er

•

Mens 83 prosent av elevene ved
allmennfaglige retninger oppnådde

utviklet i regi av skolen.

studiekompetanse i løpet av fem år,
var tallet blant yrkesfaglige studie-

Minoritetsrådgiveren skal ikke være den som

retninger på 54 prosent.

tar alle saker på skolen som dreier seg om
tvangsekteskap og tilgrensende områder.

•

Elever med innvandrerbakgrunn

Minoritetsrådgivernes innsats skal bidra til at

kommer dårligere ut sammenlignet

rådgivertjenesten ved den enkelte skole skal

med hele elevmassen. 54 prosent

kunne håndtere saker på dette feltet, uav-

fullførte videregående opplæring i

hengig av hvilken av rådgiverne man henven-

løpet av fem år. 44 prosent fullførte
på normert tid

der seg til.
•

Nærmere 30 prosent av elevene i
2001-kullet med innvandrerbak-

Arbeid mot frafall

grunn sluttet underveis.

Å bidra til at flere elever med minoritetsbak-

(Tallene gjelder elever fra 2001-kullet

grunn gjennomfører og består videregående

og ble presentert høsten 2007)
Kilde: SSB

skolegang, er en hovedstrategi i arbeidet mot
tvangsekteskap. Jo bedre utdanningsgrunnlaget er for den enkelte, jo flere valgmuligheter

innvandrerbakgrunn kommer dårligere ut

eksisterer, og jo større er sjansene for å greie

med hensyn til gjennomføring av videregå-

seg på egen hånd. Dette gjelder både for å

ende opplæring.

stå imot press, ta selvstendige valg og med
hensyn til senere utdannings- og arbeidsmu-

Mange videregående skoler arbeider svært

ligheter. Frafallet fra videregående skolegang

aktivt for å motvirke frafall fra videregående

er stort generelt, og aller størst for elever

opplæring. Minoritetsrådgiverne skal bidra

med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn.

i dette arbeidet. De skal ha særlig fokus på
tvangsgifte og ekstrem kontroll som frafalls-

Tallene fra SSB viser at det er forskjeller

årsak, både hos gutter og jenter, og fange

mellom yrkesfaglig og allmennfaglig studi-

opp signaler om dette tidligst mulig. Å finne

eretning. Videre viser tallene at ungdom med

tiltak som er egnet for å møte også denne
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spesielle problematikken best mulig, er en

ganisasjoner eller ressurspersoner fra minori-

hovedutfordring for minoritetsrådgiverne.

tetsmiljøene inn i samarbeidet bør utprøves.

Aktivisering av elever

Samarbeid med organisasjoner/miljøer

En viktig del av forebyggingsarbeidet må skje overfor

Det finnes mange enkeltpersoner og organi-

elevene i den videregående skolen. Temaer om kjønns-

sasjoner i minoritetssamfunnene som allerede

roller, samlivsformer, valgfrihet, likestilling, tradisjoner,

arbeider aktivt mot tvangsekteskap og for

rettigheter og lovgivning må inn i undervisningen i

økte muligheter til deltakelse og selvbestem-

ulike fag, og gjerne også gjøres til gjenstand for uten-

melse for ungdom. En viktig del av det fore-

omfaglige aktiviteter. Her kan man tenke seg mange

byggende arbeidet må være å støtte disse, og

ulike virkemidler tatt i bruk, som musikk, drama etc.

gjøre bruk av de ressursene som finnes. Dialog og åpenhet om problematikken knyttet til

Kompetanseteamet understreker i sin årsrap-
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tvangsekteskap og tradisjoner som kan virke

port for 07 viktigheten av å drive forebyg-

skadelig for enkeltmennesker, er nødvendig

gende arbeid for de yngre aldersgruppene.

for å få til endring. Enkelte organisasjoner

For å hindre at konfliktene skal oppstå, bør

som arbeider aktivt mot tvangsekteskap, eller

temaer som nevnt over, inn i skolen på et tid-

planlegger å gjøre det, vil kunne få økono-

lig tidspunkt, helst i barne- og ungdomssko-

misk støtte til sitt arbeid eller gis særlige opp-

len. Kompetanseteamet har erfart i enkeltsa-

drag av IMDi. Andre vil kunne utvikle seg til å

ker at påvirkning i oppveksten er avgjørende

bli verdifulle samarbeidspartnere uten å ha et

for hvorvidt ungdommene blir i stand til å stå

formelt eller økonomisk samarbeid med IMDi.

imot senere ekteskapspress.
Mange av de skolene minoritetsrådgiverne
skal arbeide ved, gjør i dag et godt arbeid
Foreldresamarbeid

både når det gjelder tvangsgifte og frafalls-

Tjenesteapparatet advarer ofte mot å inngå

problematikken. Minoritetsrådgiverne skal

i dialog med foreldrene til ungdom som er

være med på å utvikle dette arbeidet videre,

utsatt for tvangsekteskap midt i en krise-

og samle og videreformidle de erfaringer og

situasjon. I det forebyggende arbeidet er

den kompetanse som utvikles.

imidlertid samarbeid og dialog med foreldregruppene nødvendig, både når det gjelder
tvangsgifte og frafallsproblematikk. Minori-

Integreringsrådgivere ved utenriks

tetsrådgiverne skal bidra til å utvikle gode

stasjoner

former for kommunikasjon mellom skolen og

IMDi har rekruttert seks integreringsrådgivere

foreldre med minoritetsbakgrunn. Samarbei-

som skal arbeide ved utvalgte utenrikssta-

det mellom skolen og foreldre med minori-

sjoner i områder der tvangsekteskap fore-

tetsbakgrunn kan generelt by på utfordringer,

kommer. Stasjonene er valgt ut i samarbeid

både av kulturell og språklig art. Tilretteleg-

med Utenriksdepartementet på bakgrunn av

ging av informasjon og bruk av kvalifisert tolk

Kompetanseteamets og utenriksstasjonenes

ved behov er selvfølgelige grep for å bedre

erfaringer så langt. Tjenesten er ambulerende

dialogen med foreldrene.

og skal settes inn der behovet er størst.

I videregående skole er det i utgangspunk-

lingen i saker som omhandler tvangsgifte og

tet mindre samarbeid med foreldrene enn

tilgrensende (familierelaterte) saker. De skal

i grunnskolen. I arbeidet med å forebygge

også bidra til å heve kompetansen på feltet

tvangsekteskap vil det derfor bli nødvendig

ved utenriksstasjonene. Rådgiverne skal også

å etablere eller videreutvikle arenaer for god

bidra til økt kunnskap om opprinnelsesland i

dialog med foreldregruppene i ulike sammen-

forvaltningen i Norge.

Rådgiverne skal bidra til å styrke saksbehand-

henger. Muligheten for å trekke innvandreror-

Saksbehandling

Integreringsrådgiverne vil på forespørsel

Integreringsrådgivere skal bistå visumat-

kunne bistå UD i opplæring av personell som

tacheene i saker der det er mistanke om

skal tjenestegjøre ved andre utenriksstasjo-

tvangsekteskap. Utenriksstasjonen kan ha

ner enn der de selv tjenestegjør.

fått tips fra en av ekteskapskandidatene,
venner, skolen eller hjelpeapparatet i Norge.

Integreringsrådgiverne har også som oppga-

Iblant oppstår mistanken ut fra selve saken.

ve å heve kompetansen om opprinnelsesland

Integreringsrådgiverne skal være med på å

i forvaltningen hjemme i Norge, som f.eks.

identifisere risikosaker, og til å utvikle gode

barnevern, politi, helsetjeneste, sosialkontor,

måter å håndtere dem på. Dette kan også

utdanningsinstitusjoner etc. De skal ha opp-

gjelde søknader om familieinnvandring.

drag i Norge innimellom sine tjenesteperioder

Samorganisering og samarbeid mellom inte-

ved ambassadene, og vil delta aktivt i arbei-

greringsrådgiverne, minoritetsrådgiverne og

det med kunnskapsformidling i regi av IMDi.

Kompetanseteamet vil gi en unik mulighet til
å se enkeltsaker fra ulike sider, og ikke minst
se og vurdere tiltak ut fra en kunnskap om

Informasjonsarbeid

helheten.

Integreringsrådgiverne skal formidle informasjon om det norske samfunnet til dem som
vurderer opphold i Norge, om ekteskaps- og

Kompetanseheving

familiemønster, tradisjoner og lovgivning. Det

Integreringsrådgiverne skal bidra til å heve

er viktig at den informasjon som gis, opp-

kompetansen om tvangsekteskap blant alle

leves som relevant av dem det gjelder, og

ansatte ved utenriksstasjonen, nasjonal stab

at informasjonen er tilrettelagt nettopp for

så vel som norsk. Her vil de erfaringer som

den aktuelle målgruppen. IMDi har gjennom

gjøres i Kompetanseteamet og av minoritets-

samarbeidet med IOM erfaringer i å gi infor-

rådgiverne, også være gode kilder til kunn-

masjon om Norge og norsk kultur før avreise

skap.

til Norge, gjennom det kulturorienteringsprogrammet som gis overføringsflyktninger før
ankomst til Norge.
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Mye informasjon om det norske samfun-

Integreringsrådgiverne skal
i juni 2008 utstasjoneres ved
følgende utenriksstasjoner:

net finnes allerede ved utenriksstasjonene.
Denne bør kunne kompletteres og videreutvikles.

•

Sri-Lanka, Colombo (dekker SriLanka, Bangladesh og India)

•

Nettverksarbeid

Marokko, Rabat (dekker Marokko
og andre aktuelle land i Nord-Afri-

I mange av de landene integreringsrådgi-

ka)

verne skal tjenestegjøre i, arbeider både
•

myndighetene og frivillige organisasjoner

Tyrkia, Ankara (dekker Tyrkia og
Iran)

mot tvangsekteskap, ekstrem kontroll og
•

familievold. Integreringsrådgiverne skal gjøre

Pakistan, Islamabad (dekker Pakistan og Afghanistan)

seg kjent med utenriksstasjonens allerede
•

eksisterende nettverk, og videreutvikle dette

Jordan, Amman (dekker Nord-Irak,

der det er mulig. Organisasjoner i det sivile

Syria, Jordan og eventuelt andre

samfunn, spesielt menneskerettighetsorgani-

land i Midtøsten)
•

sasjoner med fokus på kvinners rettigheter og

Kenya, Nairobi (dekker Øst-Afrika
og Afrikas horn)

likestilling, kan være gode samarbeidspartnere også i det praktiske arbeidet. Kontakt med
internasjonale organisasjoner som er til stede
i aktuelle land, vil også være av betydning for
arbeidet mot tvangsekteskap.

Språkbruk i arbeidet mot tvangs
ekteskap
Språket bidrar til å farge vår opplevelse av
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virkeligheten. Som kommende storaktør i
Holdningsendrende arbeid

arbeidet mot tvangsekteskap er det viktig for

Der det er mulig, skal integreringsrådgi-

IMDi å ha en bevisst språkbruk på tvangsekte-

verne arbeide med holdningsendringer rundt

skapsområdet. Begrepsbruken må være egnet

tvangsekteskap og tilgrensende spørsmål i

både til å gi aktuelle samarbeidsparter en felles

utvalgte geografiske områder, der innvand-

forståelse av problemkomplekset, og for å

ring til Norge skjer fra spesielle områder.

legge til rette for en åpen dialog, særlig med

Gjennom samarbeid med offentlige instanser

de minoritetsmiljøene som er mest berørt.

og frivillige organisasjoner vil integreringsrådgiverne kunne bidra til å sette tvangsekte-

IMDi har tidligere samarbeidet med AID om

skap og tilgrensende spørsmål på dagsorde-

en veileder i språkbruk på integreringsområ-

nen i disse områdene. I dette arbeidet er det

det: ”Et inkluderende språk”. Med bakgrunn

viktig å ha kontakt med nøkkelpersoner i det

i denne veilederen bør følgende kjøreregler

lokale og/eller nasjonale miljøet, og i deres

også gjelde språkbruken i arbeidet mot

diaspora i Norge.

tvangsekteskap:

Frivillige organisasjoner vil kunne få støtte

•

begrepsbruk

gjennom bevilgninger som UD gjennom utenriksstasjonene disponerer. Integreringsrådgi-

Mest mulig konkret, differensiert og presis

•

Unngå begrepsbruk med stort rom for ulik
fortolkning og tilleggsassosiasjoner

vere vil kunne bidra i vurdering og behandling
av søknader om slike midler.

•

Unngå begreper som underbygger skillet

Bevissthet, samhandling og dialog er sentrale

•

Unngå begrep som kan gi grobunn for ste-

mellom ”vi” og ”de”
nøkkelord i dette arbeidet.

reotypier eller stigmatisering av bestemte
etniske miljøer eller grupper

I Norge har begrepsbruk knyttet til tvangsek-

tet med Kompetanseteamet mot tvangsekte-

teskap ikke vært entydig fram til nå. Begrep

skap og aktuelle fagetater, og i noen tilfeller

knyttet til ære og æresrelatert vold er ofte i

med integreringsrådgiverne som nå er på vei

bruk. I mange situasjoner vil tvangsekteskap

ut til ambassadene.

være knyttet til ære fordi kvinners kyskhet
og renhet i noen kulturelle sammenhenger er
uttrykk for en families ære.

Fra høsten skal alle i gang med det forebyggende arbeidet. Som regel er det lang vei
fra innsats til resultater når holdninger og

Ettersom individer, grupper og samfunn er

handlingsmønstre skal endres. Det er lite

forskjellige, blir ære også i høy grad et rela-

sannsynlig at det forebyggende arbeidet

tivt begrep. Om motivene for vold kan sies å

mot tvangsekteskap vil kunne vise til posi-

være æresrelatert eller ikke, må bero på en

tive resultater i form av en nedgang i antall

selvstendig vurdering i hvert enkelt tilfelle, og

registrerte tvangsekteskap i løpet av de 2 ½

det er viktig å analysere hvilken æreskodeks

årene disse tiltakene i utgangspunktet skal

som kan gjøre seg gjeldende i hver enkelt sak

vare. Tvert om. Med den fokus det vil være

hvor dette har relevans.

på tvangsekteskap i årene som kommer, vil

Ukritisk bruk av æresbegrepet kan føre til en

sette spørsmålstegn ved foreldrenes autoritet

”kulturalisering” av overgrep og vold. Dette

i valg av ektefelle, og mange vil motsette seg

kan ha som konsekvens at området overla-

denne. Forhåpentligvis vil de fleste foreldre

tes til spesielt interesserte, eller at volden

og storfamilier finne andre måter å håndtere

bagatelliseres eller ”eksotiseres”. Det kan

uenighet på enn ved å bruke tvang. Men noen

også føre til stigmatisering av enkelte miljøer

vil utsettes for tvang og overgrep, og flere

og bestemte kulturer som særlig voldelige.

enn før vil trolig vite at de har et hjelpeappa-

Volden kan bli forstått og behandlet som noe

rat å gå til hvor de faktisk vil få hjelp. Derfor

helt annet enn øvrig vold mot kvinner i nære

vil en økning i antall registrerte tvangsekte-

trolig flere unge med minoritetsbakgrunn

relasjoner. Det finnes mange eksempler på

skap ikke bli vurdert som noe dårlig resultat

voldsbruk i minoritetsmiljøene som ikke uten

av arbeidet mot tvangsekteskap – på kort

videre kan relateres til ære, men som må

sikt.

forstås med hensyn til kvinnesyn, alkoholmisbruk, psykiske problemer hos den som utøver
volden, sosio-økonomiske forhold etc.
Tvangsekteskap og beslektede problemer
behandles som en form for vold i nære relasjoner i aktuelle handlingsplaner, med ”æresrelatert vold” som en spesifikk underkategori.
Begrepsbruken bør tydelig gjenspeile dette.

Resultatvurderinger
Arbeidet mot tvangsekteskap i IMDi er i sin
spede begynnelse. Minoritetsrådgiverne har
når dette skrives, vært i arbeid ved skolene
bare noen dager. Vi får imidlertid tilbakemelding om en generelt god mottakelse både fra
skolens og ikke minst elevenes side. Allerede
har flere rådgivere fått saker som de har drøf-
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Intervju

Gleder seg til møter med ungdommer
Lene Biørn- Minoritetsrådgiver
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Fortell litt om bakgrunnen din.

også ta grunnfag i Midtøsten og Nord-Afrika-

– Jeg er opprinnelig fra Oslo, men har bodd i

kunnskap. Det var absolutt det mest spen-

Kristiansand i snart ti år. Jeg er gift og har fire

nende året mitt på Blindern. Jeg begynte

barn i alderen to til nitten år, så det sier seg

også å studere arabisk, men jeg skjønte fort

litt selv hva jeg gjør i fritiden. Vi bor i et gam-

at arabisk kan man ikke ta på si, samtidig

melt sørlandshus som vi har restaurert i flere

med halv jobb og små barn.

år, så det har blitt en slags interesse, selv om
jeg ikke er typen som kjøper interiørmagasi-

– Flyktninger og asylsøkere er det jeg stort

ner. Ellers har vi båt, vi går i fjellet og jeg er

sett har jobbet med de siste årene. Jeg var

glad i å lese bøker.

leder for avdeling for enslige mindreårige i
Kristiansand statlige mottak fra 2000–2004

– Jeg er glad i å reise, både alene og med

og prosjektleder for UDI-prosjekt i forbin-

familien. Noen reiseprosjekt har vært litt

delse med bosetting av enslige mindreårige i

hasardiøse, men vi har villet gi ungene tidlig

2004/2005.

innblikk i at verden er større enn Kristiansand. Vi var for eksempel seks uker i Malaysia

Hvorfor søkte du på stillingen som minoritets-

med de tre yngste.

rådgiver?
– Fordi jeg tenkte, «yes!», dette var spen-

– Jeg fikk barn veldig tidlig, startet i litt feil

nende! Kombinasjonen av å kunne jobbe med

ende, jobbet så i statens barne- og ungdoms-

utforming og gjennomføring av politiske ved-

psykiatri i ti år, og så begynte jeg å studere

tak, det å kunne være med på å forme måten

på Blindern og tok statsvitenskap mellomfag

disse blir realisert på, og altså ikke bare være

som det het den gangen. Jeg har alltid hatt

byråkrat. Jeg tenkte at denne jobben aldri

interesse for Midt-Østen, både politisk og

kan bli kjedelig. Ungdom er gøy å jobbe med,

religionsmessig, så det var naturlig for meg å

du får prøvd deg selv og egne holdninger hele

Hva tenker du blir mest utfordrende ved stil-

det er spennende, syns jeg.

lingen som minoritetsrådgiver?
– Det er jo i seg selv utfordrende at dette

Hvordan tror du din kompetanse og bakgrunn

er nytt, man skal gå opp nye veier og finne

kan hjelpe deg i arbeidet som minoritetsråd-

sin plass i et allerede eksisterende skolesys-

giver?

tem. Så det å sette rammer for min rolle og

– Først og fremst har jeg mye erfaring med

lage gode strukturer blir spennende. Jeg blir

arbeid med ungdom, og jeg har ungdommer

jo også litt alene, det er langt til nærmeste

hjemme selv. Jeg har også jobbet mye opp

minoritetsrådgiver.

Intervju

tiden. Du blir hele tiden utfordret og testet,

mot de byråkratiske systemene gjennom UDI
og har ikke problemer med å forholde meg til

Hva gleder du deg til?

retningslinjer osv. Tror jeg også har god for-

– Jeg gleder meg til å møte ungdommen og

ståelse av den politiske prosessen, og vi skal

jeg gleder meg til å treffe samarbeidspartne-

jo ut å effektuere politiske vedtak. For meg

re, både gamle og nye. Forhåpentligvis er de

er det også en stor fordel at jeg har jobbet så

interessert i arbeidet vi skal gjøre, og det tror

lenge opp mot hjelpeapparatet i Kristiansand,

jeg de er. Selvfølgelig har jeg også et håp om

slik at jeg har et stort nettverk som jeg vet

å gjøre en forskjell for disse ungdommene,

blir nyttig.

og jeg gleder meg til nye utfordringer og til
det å få jobbe på et helt nytt felt. Jeg håper

Hvordan blir arbeidsdagen din som minori-

det kommer ut konkrete, gode måter å jobbe

tetsrådgiver?

med tvangsekteskapsproblematikken på. Jeg

– Jeg tipper arbeidsdagen blir en fin miks av

håper også at når vi trekkes ut etter tre år, så

møter, samtaler med ungdom, planlegging av

foreligger det en mal for hvordan dette arbei-

møter, prosjekter, rapportering og arbeid med

det kan gjøres.

nettverksbygging.
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Vil du tvangsgifte deg?
Artikkelen er tidligere trykket i Magasinet (Dagbladet)

Noman Mubashir er journalist i NRK. Han begynte sin karriere
i NRK som vert for ”Migrapolis” og fortsatte som nyhetsanker for
Østlandssendingen. Han har også gitt ut to bøker.
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Som tenåring var jeg mest opptatt av Mara-

Et kjærlighetsekteskap trenger ikke å være

dona, Madonna og pasteller. Vennene mine

fasitsvaret på et langt og lykkelig liv. Hvorfor

var opptatt av noe helt annet: Blir Noman

går halvparten av norske ekteskap i vasken,

tvangsgiftet i Pakistan? Inntil 1986 hadde

mens tusenvis av arrangerte ekteskap inngått

Den store tvangsekteskapsdebatten ligget i

i Norge varer livet ut? Definisjonen på arran-

dvale. Men så smalt bomba da Khalid Hus-

gerte ekteskap er at foreldrene er med på å

sein skrev boka «Pakkis». Tvangsekteskap ble

finne den perfekte partneren til barna sine.

et brennende tema. «Pakkis» ble nærmest

De guider dem. Med andre ord – det er barna

obligatorisk lektyre på alle skoler. Spørsmå-

som har det siste ordet, ikke foreldrene.

lene haglet fra medelevene: «Noman, skal
foreldrene dine bestemme hvem du skal gifte

Men her kommer vi til sakens kjerne: Går

deg med?» eller «kan du gifte deg med en

skillet mellom tvang og arrangert? Er over-

norsk jente, eller skal faren din finne ei jente

gangen flytende? I dag snakker vi sjelden

i Pakistan?» Jeg var tolv år og visste ikke hva

om det psykiske presset mange ungdommer

jeg skulle svare. Satt det virkelig en under-

opplever. Altså det usynlige grenselandet

trykt kusine, lenket fast til en vannbrønn i

mellom tvang og frivillighet. Den siste tiden

ushen i Langtvekkistan? Spørsmålet gjorde

har jeg fått kjennskap til flere forlovelser i

meg bekymret og litt paranoid. Jeg visste at

Norge som er basert på psykisk press. Det

min mor hadde et godt øye til flere av mine

gjør meg rasende. Hvilke muligheter har en

kusiner i Pakistan som gode koneemner for

17-åring når foreldrene dag inn og dag ut

hennes Mubashir junior. Min egen farfar, som

maser om å love deg bort til en kusine eller

var på ferie i Norge, hintet flere ganger om

fetter? Tør de å si nei? Er en tenåring moden

min moderne kusine i Islamabad. «På den

nok, eller tilstrekkelig reflektert, til å ta slike

måten vil båndene i familien bli styrket,» sa

store framtidsvalg?

han kjærlig.
Her er et eksempel: Mor: «Du trenger ikke
Jeg ble aldri tvangsgiftet. Takk og pris for det.

å gifte deg ennå. Selvsagt skal du få lov til å

Foreldrene mine ville aldri tatt et slikt skritt

studere videre, men bare si ja, slik at Ali ikke

for å opprettholde eldgamle tradisjoner. Men i

blir lovet bort til en annen.» Datter: «Men

dagens frie og flerkulturelle Norge er det nok

mamma, jeg er bare 17. Jeg vil studere og

av eksempler på unge norske gutter og jenter

jobbe først.» Mor: «Skal du gifte deg når

med minoritetsbakgrunn som blir lenket fast

alle beilere har sluttet å banke på vår dør?

til mennesker de overhodet ikke ønsker å

Ali er snill og vil gjøre deg lykkelig.» Datter:

dele livet med. For en trist skjebne. Takket

«Mamma, la meg være i fred.» Mor: «Kom

være en mer opplyst norsk presse har skillet

igjen nå, kjære. Husk at han er seks år eldre

mellom tvangsekteskap og arrangerte ekte-

enn deg og kan finne seg andre i mellomtida.

skap blitt mye mer tydelig i medieverdenen.

Jeg tenker på ditt beste. Jeg vil oppfylle min

plikt før jeg dør.» Mange pakistanske foreldre

Det er vår plikt å si fra. Vi har alle vært

har en fantastisk evne til å spille på følelser.

tenåringer og vet hvor vanskelig det er å si

De presser barna til de kapitulerer. Selv om

nei når en mamma eller pappa presser på.

flere og flere unge norskpakistanere gifter

Problemet er at vi ikke tør å blande oss opp

seg med en de elsker, er det fortsatt en del

i andre familiers privatliv. Men vi kan ikke

som opplever den psykiske tvangen. Dette

overse eller akseptere at enda flere uskyldige

skjer med folk du kjenner. Venner, klasse-

gutter og jenter blir ofret i tradisjonens navn.

kamerater, kolleger. Et livsfarlig press. Noen

Våkn opp!

utvikler spiseforstyrrelser, sliter med å sove
eller mister konsentrasjonen på skolen. Jeg
kjenner flere som er engstelige for å reise på
ferie til Pakistan i frykt for at foreldrene vil
presse dem!

153

Intervju

En appellerende jobb
Cesilie Gjerde- Minoritetsrådgiver
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Skal jobbe ved Årstad vgs. i Bergen.

Tror du kompetansen du har med deg, blir

– Stillingen som minoritetsrådgiver appellerte

viktig i arbeidet som minoritetsrådgiver?

til meg umiddelbart. At innsatsen både skulle

– Jeg har oversikt over systemet og organisa-

være forebyggende og at vi skal jobbe med

sjonslivet i Bergen. Det er en kjennskap jeg

ungdom i videregående skole, talte veldig til

mener å få god bruk for. Fra tidligere arbeid

meg. Mye av min arbeidserfaring er fra den

har jeg etablerte kontakter både i det offent-

fronten, sier Cesilie.

lige og i frivillig organisasjonsliv som vil være
sentrale. Erfaringene mine fra prosjektarbeid

Hun har erfaring fra barnevernet i Bergen,

vil også komme godt med. Det å tidligere

både som saksbehandler og som feltarbeider i

ha vært i arbeidssituasjoner der veien blir til

Utekontakten. I tillegg har hun gjennom job-

mens man går, vil være nyttig.

ben fulgt opp ungdommer for blant annet å
sikre dem et godt dagtilbud.

Hvordan tror du arbeidsdagen kommer til å bli?
– Jeg tror det kommer til å bli mye kontakt

– Arbeidet i barnevernet har vært veldig

med folk og mye møtevirksomhet. I tillegg skal

lærerikt. Jeg vet at erfaringene mine kan

jeg være til stede og gjøre meg synlig blant

komme til nytte i jobben som minoritetsråd-

elevene. Jeg tror også vi minoritetsrådgivere

giver. Blant annet har jeg hatt et oppdrag der

må koble oss raskt på saker. Jeg ser ikke for

jeg fulgte en muslimsk familie hvor tvangsek-

meg at dette blir en typisk kontorjobb.

teskap hadde vært et aktuelt tema. Det var et
hjem med sterk kontroll og streng oppdragel-

Cesilie tror samarbeid med andre som jobber

se. Kontakten med familien vekket interessen

med temaet tvangsekteskap, blir viktig.

for tvangsekteskap og relaterte tema. Den
nyanserte mine egne oppfatninger, både dem

– Jeg håper å få etablert samarbeidsfora,

jeg hadde vært meg bevisst og ubevisst.

skape en naturlig kontakt med dem som

Hva mener du er viktigst med jobben?

ydmyk for det. Det å få innsikt i hva andre

– Paradoksalt nok må vi jobbe for å redusere

har erfart og kan, er viktig, mener hun.

behovet for minoritetsrådgivere. Det er et
veldig ambisiøst mål. Men ettersom målet

Hun ser mange utfordringer i jobben og tror

vårt er slik, må jeg personlig også være

det holdningsskapende arbeidet blir det vik-

ambisiøs. Jeg tror et viktig punkt i denne job-

tigste.

ben blir å få troverdighet som profesjonell,

Intervju

allerede jobber med slike saker. Jeg er veldig

både overfor familier og samarbeidspartnere.
– Det å komme i dialog med foreldrene og det
å gjøre seg velkommen er meget viktig, spe-

Gleder du deg til noe spesielt?

sielt når en skal jobbe holdningsskapende og

– Ja, det å komme ut og få kontakt med

forebyggende. Én ting er å agere i kriser og i

ungdommer. Komme i gang med arbeidet. Jo,

konkrete saker, en annen ting er det langsik-

det er en spenning knyttet til det å komme i

tige arbeidet med holdninger.

gang. Gleder meg også til å treffe igjen kollegene mine etter at vi alle har kommet i gang

Hvordan ønsker du å nærme deg foreldrene?

med arbeidet, og høre om erfaringene andre

– Jeg ser for meg at det å ha kontakt vil

gjør seg.

falle mest naturlig i konkrete saker. Men for
å jobbe langsiktig bør vi nok etablere ulike
samarbeidsfora. Utgangspunktet er at alle
foreldre vil sitt barns beste. Det er viktig å
benytte skolen som naturlig utgangspunkt
for kontakt. En innfallsport kan for eksempel
være å benytte samlinger med tema som
foreldre kan interessere seg for.
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Å hjelpe uten å umyndiggjøre

Arezo Banafsheh studerer sosiologi og er medlem i Kontaktutvalget
mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM), hvor hun leder
ressursgruppen om inkluderende arbeidsliv og er med i arbeidsgruppen
mot rasisme og diskriminering.
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Arrangert ekteskap er ganske vanlig mange

Selv om årets Integreringskart handler

steder i verden. Ekteskap som inngås av to

om tvangsekteskap og Handlingsplanen er

personer, blir et ekteskap mellom to fami-

i fokus, vil jeg vektlegge hvor viktig, og i

lier. Jeg mener at det er stor forskjell mel-

mange tilfeller hvor vanskelig, det er i daglig-

lom arrangert ekteskap og tvangsekteskap.

livet å ikke mistenke og stigmatisere enhver

Mens det førstnevnte er et tegn på omsorg og

jente eller gutt som ikke faller inn i våre

omtanke, assosierer jeg tvangsekteskap med

forutinntatte forestillinger om hvordan en

kontroll og makt. For meg fremstår tvangs-

minoritetsungdom skal være. Norske unge

ekteskap som mer uvanlig enn vanlig blant

jenter og gutter med foreldre født i utlandet

minoritetsbefolkningen.

er ikke gjennomsyret av «deres» kultur.

Ekteskap er en pakt inngått av to mennesker. I vårt vestlige samfunn er denne pakten

Å bli beskyldt for å være tvunget

skapt på grunnlag av kjærlighet, romantikk

For noen år siden fikk jeg henvisning til en

og begjær. Vi lever i et samfunn hvor vi er så

fysioterapeut på grunn av vondt i nakke og

heldige å kunne gifte oss etter kjærlighet og

skuldre, noe legen min mente kunne komme

ikke på grunn av plikt. En skal ikke så mange

av stress og for mye tasting på tastaturet.

år tilbake i tid før sosial status, penger og

Min første time hos fysioterapeuten gikk med

slektsbånd var kriterier som spilte inn når det

til å fortelle om meg selv, hva jeg gjorde og

gjaldt valg av ektefelle.

hvorfor det førte til spenning i nakke og skuldre. Jeg fortalte han at jeg studerte heltid og

Dessverre rapporterer organisasjoner som

hadde en ganske krevende 50 prosent stilling

Røde Kors, Selvhjelp for innvandrere og flykt-

ved siden av studiene, og at jeg var aktiv i

ninger og andre at det er jenter og gutter som

diverse organisasjoner. Jeg antok at det var

blir tvunget inn i ekteskap mot sin vilje. Å bli

en god nok grunn til å ha anspente skuldre.

fratatt retten til å bestemme over sin egen

Fysioterapeuten min derimot hadde andre

kropp og liv er en forferdelig tragedie. Det som

tanker. Han sa: «Du virker jo veldig norsk,

gjør denne tragedien mest alvorlig, er at det

kan det være at foreldrene dine misliker det

er din egen familie som har gitt deg liv, som

sterkt og at det kan være grunnen til at du

også tar det fra deg. Familien din, som skal

er anspent? Kanskje de presser deg til å gifte

beskytte deg og veilede deg, kan være de en

deg med en de har valgt ut?»

må beskyttes mot. Hvordan kan enkelte familier tvinge sine barn inn i et ekteskap, true med

Det var tre behandlingsrom ved siden av

vold og frata dem retten til å bestemme over

hverandre, jeg var i det midterste. Ved siden

sitt eget liv? Er ikke tvangsekteskap på sitt

av rommene var det et lite treningsrom.

verste like ille som at unge jenter og gutter blir

Resepsjonen og ventehallen var på den andre

solgt og truet til et liv i prostitusjon?

siden. Det eneste som skilte behandlingsrom-

mene fra de andre rommene, som det for

Eksempelet viser at vi trenger kunnskap og

øvrig var andre pasienter i, var grønne for-

ikke fordommer for å bekjempe tvangsekte-

heng. Så der lå jeg på magen, med hodet ned

skap.

og ble stilt et usedvanlig personlig spørsmål
med alle de andre pasientene som publikum.
Jeg ble sjokkert, sint og lei meg. Hadde han

Hvordan hjelpe?

ikke hørt etter? Jeg var 21 år, nesten ferdig

Hvordan skal en vurdere hvem som er i

med graden min på Blindern, hadde fått jobb

faresonen for å bli tvunget inn i ekteskap og

før jeg var ferdig med studiene og så på meg

hvilke kjennetegn skal en vektlegge? En av

selv som samfunnsengasjert. Ja, jeg hadde til

de store utfordringene skolene møter, er å

og med akkurat kommet hjem fra backpack-

identifisere atferd hos den enkelte som kan

ing i Latin-Amerika, bodd i telt i jungelen og

tyde på at tvang kan forekomme. Skal en ta

danset salsa på Cuba. Jeg var ikke en av dem

utgangspunkt i hvilket land eleven eller dens

som ble tvangsgiftet! Jeg var en helt «vanlig»

foreldre er fra og sannsynligheten for at tvang

student.

kan forekomme på bakgrunn av tidligere erfaringer? Skal elevens kultur og religion vekt-

Han ville hjelpe, være forståelsesfull. Jeg

legges? Norskkunnskaper og botid i Norge?

følte at han umyndiggjorde meg og presset
meg inn i en kategori jeg ikke passet inn i.

For å kunne forebygge og hjelpe dem som

Skulle min hudfarge, navn eller kultur være

virkelig trenger hjelp, må vi mer forskning

nok til å oppfylle kriteriene for å være et offer

på området og økt kompetanse blant fag-

for tvangsekteskap? Skulle han i så fall være

folk. Støtten til jentene og guttene som blir

«helten» som hjalp meg, den som snakket på

frarøvet sin frihet, må være basert på fag-

vegne av meg, fordi han klarte å identifisere

kunnskap. Som det står i Handlingsplanen, er

det virkelige problemet bak mine anspente

tvangsekteskap en form for vold i nære rela-

skuldre og stive nakke?

sjoner. «Alle» er ikke eksperter på vold i nære
relasjoner. Fysioterapeuter er for eksempel
ikke eksperter på området. Det samme gjelder frivillige organisasjoner som jobber med
mangfold og inkludering. Fagfolk og helsepersonell bør ha ansvar for å hjelpe dem som er
blitt utsatt for eller står i faresonen for å bli
utsatt for tvangsekteskap og deres familie.
For å kunne hjelpe må en først vite hvem
som trenger hjelp; det er derfor gledelig at
det skal etableres rutiner for registrering av
tvangsekteskapssaker. Det er en stor styrke
å benytte frivillige organisasjoner til å spre
informasjon og kunnskap om tvangsekteskap.
Spesielt viktig er det å inkludere minoritetsorganisasjonene og deres nettverk til å spre
kunnskap om lovverket og hvor en kan søke
hjelp. De bør brukes i forebyggingsarbeidet.
Fagfolk og helsepersonell bør ha ansvar for å
hjelpe dem som er blitt utsatt for eller står i
faresonen for å bli utsatt for tvangsekteskap,
og deres familie.
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Hvis vi skal nå målet om å være verdens
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det slutt på grunn av at hans foreldre tvin-

mest inkluderende samfunn, må vold i nære

ger ham til å gifte seg med en fra hjem-

relasjoner nettopp ses på som vold i nære

landet. Han kan ikke nekte fordi han da vil

relasjoner. Kulturen og familietradisjonene

skuffe familien.

som muliggjør at vold kan forekomme, er
patriarkalske, men virker kanskje på ulike

Siden det ikke finnes konkrete tall på hvor

måter i ulike samfunn.

mange faktiske saker som finnes per dags
dato, er det vanskelig å anslå hvor stor andel

Tvangsekteskap henger sammen med kontroll

av de tvangsgifte som er menn. Selv om jeg

og makt, og har ikke kvinnens seksualitet

tror at den største andelen er jenter, tror jeg

nettopp blitt kontrollert og utsatt for makt,

at antallet gutter som blir tvunget inn i ekte-

også i vestlige samfunn? Jeg ser ikke bort

skap, også er høye. Tvangen kan nok fortone

ifra at det kan være behov for ulike tiltak når

seg annerledes, og være kjønnet. Guttene

en skal hanskes med tvangsekteskap, men

kan ha hatt en mindre streng oppdragelse,

at det vil være nødvendig på lengre sikt å

men med en forventning om at de skal gifte

ikke dele inn slike utfordringer i vårt samfunn

seg en dag hengende over seg. Jentenes opp-

etter kultur og etnisitet. En langsiktig plan for

dragelse er ofte mer kontrollert og autoritær,

å bekjempe vold i nære relasjoner bør derfor

og skjermet for påvirkning av storsamfunnet.

inneholde generelle likestillingsfremhevende

Jentene kan kanskje bli mer utsatt for trusler

tiltak.

Hva med menn?

og vold, mens guttene kan være offer for en
mer stille trussel.

Menn kan også bli utsatt for tvang. Jeg

Allikevel skulle jeg ønske at det kom tydeli-

har selv aldri hatt kvinnelige venner eller

gere frem i Handlingsplanen hvilke hjelpetil-

bekjente som har blitt tvangsgiftet. Derimot

tak som iverksettes for menn. Det bør også

har jeg opptil flere ganger hørt om menn

vektlegges i informasjonsmaterialet som skal

som har blitt tvangsgiftet. Og det er ofte

bli sendt ut til skolene og de andre instan-

samme scenario: En venninne eller bekjent

sene.

forteller om at hun og kjæresten har gjort

Økning i antall henvendelser om tvangsekte-

sine egne valg og muligheter. Det bør også

skap som ulike organisasjoner rapporterer

jobbes for at vi skal få et mer åpent og inklu-

om, kan tyde på at Regjeringens satsing og

derende organisasjonsliv, hvor ungdom kan

fokus kan ha ført til at flere er klar over hvilke

være ungdom, og ikke minoritet og deretter

tilbud som eksisterer, og terskelen for å ta

ungdom.

kontakt har blitt lavere. Jeg mener at økningen i antall henvendelser nødvendigvis ikke

IMDi har blant annet ansvar for de to tiltake-

betyr at det er flere som blir utsatt for tvang.

ne med etableringen av minoritetsrådgivere

Men er det like enkelt for menn å ta kontakt

som skal utplasseres på videregående skoler,

som det er for kvinner?

og integreringsattacheer som skal tilknyttes
utenriksstasjoner. Dette er to viktige tiltak

Fra handlingsplan til handling

som kan sies å være plassert på hver sin side
av skalaen. Et nært samarbeid mellom dem

De som trenger hjelp eller som står i fareso-

som arbeider med de to tiltakene, vil øke

nen, trenger hjelp nå. Det er vår plikt som

sjansen for at myndighetene klarer å fange

borgere i dette samfunnet å sørge for at alle

opp dem som ikke kommer hjem fra ferier, og

får mulighet til å benytte seg av de rettighe-

er utsatt for tvang i hjemlandet.

tene og privilegiene vi har ved å leve i et fritt
og demokratisk samfunn.

En av utfordringene jeg tror at en fort kan
møte i arbeidet med å forebygge tvangs-

Regjeringen har utgitt flere handlingsplaner

ekteskap, er å identifisere hvem som står i

hvor tvangsekteskap har vært tema. Det er

faresonen for å bli tvangsgiftet. Vil trusselen

ikke lenge siden forslaget om aldersgrense

om tvang gjenspeile seg i elevens atferd, vil

var ute på høring, og det går ikke lang tid

det påvirke skoleresultatene? Hvis ja, er det

mellom hver gang temaet er i medienes

lærere og medelever som vil være de før-

fokus.

ste som legger merke til det. Er det bedre å

Som nevnt tidligere er jeg opptatt av at tiltak

tvang, enn å la være å spørre i frykt for å

som settes i gang, skal være målrettet mot

stigmatisere? Dette er vanskelige spørsmål

dem som faktisk trenger hjelp. Både gene-

som det ikke finnes enkle svar på. Fokuset

relle likestillingsfremmende tiltak og inklude-

bør ligge på å hjelpe dem som trenger hjelp,

rende tiltak vil være effektive på lang sikt.

uten å skape en felles mistanke mot alle som

spørre eleven dersom en har mistanke om

velger å leve et annerledes liv enn det majoTiltak 18 i Handlingsplanen tar sikte på at det

riteten gjør.

skal etableres egne jente- og gutteklubber for
ungdom med minoritetsbakgrunn. Målsettin-

Minoritetsrådgiverne vil ha en ypperlig mulig-

gen er å styrke bevisstheten rundt egne valg

het til å bidra til å heve kompetansen og

gjennom å møte ungdom i samme situasjon,

kunnskapen om tvangsekteskap blant lærere

som kan oppleve konflikt eller tvang i hjem-

og rådgivere på skolen. De kan være med på

met.

å skape en trygg atmosfære for å søke hjelp
og bistand for elevene.

Bevisstgjøring om egne valg er viktig for ungdom, uavhengig av hudfarge. Ungdom kan

Minoritetsrådgivernes viktigste oppgave vil

lære av hverandre, og det er ikke bare ung-

være å være tilgjengelig på skolene for både

dom med samme hudfarge som kan utveksle

elevene og lærerne. De kan bidra til at det

erfaringer. Ved siden av å ha egne jente- og

er økt fokus på tvangsekteskap på skolene,

guttegrupper for dem som møter problemer i

samtidig som de kan bidra til at lærernes

hjemmet, bør det vektlegges at det å delta i

kunnskap om temaet øker. De kan også bidra

organisasjonslivet og være med på å påvirke,

til at de som blir utsatt for tvang, vil føle at

kan være vel så viktig for å bli mer bevisst

det er trygt å søke hjelp og at de kan få støtte
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til å takle problemet uten å oppleve fordom160

mer og rasisme i sitt møte med det offentlige.

tvangsekteskap, og ikke alle som anses å
være eksperter på «kultur». Som det står i
Handlingsplanen, tvangsekteskap er en form

Det er en vanskelig balansegang mellom å

for vold i nære relasjoner.

unngå stigmatisering og det å hjelpe dem
som blir utsatt for tvang. Men for å kunne

Jeg ønsker alle som skal bidra til at tiltakene i

hjelpe dem som faktisk trenger hjelp, må

Handlingsplanen blir gjennomført, lykke til.

tiltakene være målrettet og fagfolk må ha
verktøy som gjør at de kan klare å kjenne
igjen tegn på tvang. Jeg vil også vektlegge
viktigheten av at det er fagpersonell med
riktig kompetanse som hjelper ofre for

Ekteskap i et globalisert samfunn
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Transnasjonal kjærleik i globaliseringa
si tid

Gunnlaug Daugstad er sosialantropolog, koordinator for
innvandrarrelatert statistikk og rådgjevar ved Seksjon for
levekårsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Transnasjonale ekteskap er eit område som
tidvis får mykje merksemd. Særleg blir tran-

Transnasjonale ekteskap

snasjonale ekteskap blant unge innvandrarar

I denne artikkelen beskriv vi omgrepet

og etterkommarar ofte knytt til spørsmål om
grad av arrangement eller tvang. I 2006 fekk
4500 opphald her i landet for å etablere seg i
eit forhold. Av desse var det 43 prosent – eller
162

1900 personar – som kom for å etablere seg
med nokon som sjølv hadde innvandrarbakgrunn. Av desse igjen var det 130 personar

ekteskap eller pardanning der partane reint
registerteknisk er busett i ulike land når
ekteskapet blir inngått. Den eine parten
er busett i Noreg ved inngåinga, medan
den andre parten ikkje var folkeregistrert i
Noreg på same tid.

som kom til ein ektefelle som var 21 år eller

I artikkelen brukar vi omgrepet innvandr-

yngre.

arbakgrunn om personar med to utanlandsfødte foreldre. Dette omfattar både

I arbeidet med ny utlendingslov blei proble-

førstegenerasjonsinnvandrarar – eller

matikken rundt tvangsekteskap trekt fram.

innvandrarar – dei som sjølv har inn-

Statistikk kan vise omfang av giftarmål, alder,

vandra til Noreg, og er født i utlandet av

kjønn og generasjon, og giftarmål over lande-

to utanlandsfødte foreldre. Og etterkom-

grensene. Men statistikk kan ikkje måle grad

marar – eller personar født i Noreg av to

av kjærleik eller tvang i eit ekteskap. Sta-

utanlandsfødte foreldre og som har fire

tistikken viser at stadig fleire kjem til Noreg

utanlandsfødte besteforeldre.

fordi dei finn ein ektefelle her i landet. I løpet
av dei elleve siste åra, frå 1996 til 2006,
innvandra 211 000 personar til Noreg frå land
utanom Norden og 64 000 frå nordiske land.
Av desse var det om lag 42 000 – eller 20
prosent –  som kom for å etablere seg i eit
samliv. Om lag 18 000 av desse igjen kom til
ein ektefelle som var innvandrar eller etterkommar. Familieetableringane, dvs. ektefellar,
registrerte partnarar og sambuarar til innvandrarbefolkninga, stod dermed for ni prosent
av innvandringa frå land utanom Norden i
perioden 1996–2006. Til samanlikning stod
familieetableringane til personar utan innvandrarbakgrunn for 11 prosent.

Person utan innvandrarbakgrunn er dei
som ikkje er innvandrarar eller etterkommarar av to som har innvandra sjølv.
Landbakgrunn er personens eige eller
fødelandet til foreldra. I artikkelen blir
omgrepa vestleg og ikkje-vestleg landbakgrunn brukt. Vestleg bakgrunn siktar til
personar med bakgrunn frå Vest-Europa,
Nord-Amerika og Oseania. Ikkje-vestleg
bakgrunn er personar med bakgrunn frå
Aust-Europa (tidlegare politisk definert),
Asia (inklusive Tyrkia), Afrika, Sør- og
Mellom-Amerika.

Datagrunnlag

som allereie var busett i Noreg, var flykt-

I artikkelen blir det brukt statistikk om

ning eller ikkje. I statistikken blir familie-

innvandringsgrunn blant statsborgarar frå

innvandring delt inn i underkategoriane

land utanom Norden i perioden 1996–2006.

attforeining, medfølging og etablering/

I tillegg brukar vi tal over registreringar

utviding. Skiljet er fram til 2005 i hovud-

av ekteskap inngått i Noreg eller utlandet i

sak basert på ei vurdering av innvandraren

same periode. Dette er to ulike datakjelder,

sin eigen og referansepersonen sin første

og tala vil ikkje vere heilt samanfallande. Til

innvandringsdato, vigselsdato (der det er

saman vil dei to kjeldene gi eit breitt bilete

relevant) og dei registreringane som finnes

av familieinnvandring og transnasjonale

i tilgjengelege datakjelder. Det vil seie at

ekteskap i Noreg.

Statistikken over innvandringsgrunn

dei grenseverdiane som er brukt i klassifiseringa, er sett etter skjønn i statistikken.
Frå 2005 er desse opplysningane registrert i
UDI sine register, slik at referansepersonen

nordisk statsborgarskap som innvandra

greitt kan identifiserast (sjå: www.ssb.no/
emner/02/01/10/innvgrunn/). Familieeta-

til Noreg for første gong mellom 1990 og

bleringar omfattar både ekteskap, sambua-

2006. Arbeidstakarar på korttidsopphald

rar og registrerte partnarar, men sambuarar

Omfattar alle innvandrarar med ikkje-

(under seks månader) skal ikkje reknast

og registrerte partnarar utgjer knappe to

som innvandrarar, og er dermed ikkje her

prosent av alle familieetableringane, og vi

rekna med i omgrepet arbeidsinnvandring.

gjer ikkje noko skilje på dette i statistikken.

Utanlandsadopterte er ikkje med, fordi dei
ikkje er rekna som innvandrarar. Statistik-

Vigslar

ken er delt inn i fire ulike hovudgrunnar til

Registrerte vigslar omfattar ekteskap som

å få opphald i Noreg: flukt, familie, arbeid,

blir registrert hos den lokale vigselsmannen

utdanning. I tillegg er det ei rekke andre

og deretter rapportert vidare til Folkeregis-

opphaldsgrunnar, som vi ikkje kan kategori-

teret. Ekteskapa kan vere inngått i Noreg

sere under nokon av desse gruppene. Denne

eller i utlandet, men det statistiske mate-

siste gruppa utgjer ein svært liten del av

rialet omfattar berre vigslar der minst ein

totalen.

av partane var registrert busett i Noreg ved

Familieetablering vs. familieattforeining/medfølging

giftarmålet. Dersom nokon flyttar til eit anna
land og giftar seg der, blir ikkje dette nødvendigvis registrert i Noreg. Vi kan ikkje seie

I kategorien familieinnvandring er alle rekna

noko om kor mange ekteskap dette gjeld, og

med som har fått opphald på grunnlag

dei vil ikkje bli med i dette talgrunnlaget.

av familierelasjonar, både om den parten

Mange meiningar om familie
etableringar over landegrensene

berre blir mellom dei to partane og dei juri-

Familieinnvandring og ekteskapsmønster er

også ein del av innvandringspolitikken.

diske pliktene dei har overfor kvarandre, men

eit område som er svært meiningsmetta, og
som tidvist har sterkt fokus. På den eine sida

Debatten om familieetableringar over lande-

er ekteskap og pardanning det mest private

grensene har særleg vore oppe i samband

og kanskje ei av dei viktigaste avgjerslene

med forslag til endringar i ny utlendingslov

som to personar tar, på den andre sida er

(Ot.prp. nr. 75 (2006–2007)). I dette arbeidet

ekteskapet ei juridisk kontrakt. I dei tilfella

blei tvangsekteskap, proforma ekteskap og

der den eine ektefellen ikkje er busett i

utbytting av kvinner vektlagt som problemfelt

Noreg, blir dette eit fenomen som ikkje lenger

ved familieinnvandring. Særleg er det unge
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personar med innvandrarbakgrunn som blir

Mesteparten av innvandringa denne perio-

rekna for å vere i risikosona for å vere utsett

den skjedde dermed på grunn av familie-

for tvang når dei inngår eit familiearrangert

attforeining med flyktningar eller andre (26

ekteskap. Dette er truleg utifrå ei hypotese

prosent), flukt (24 prosent) og arbeid (18

om at dess eldre personen er, dess meir uav-

prosent). Særleg har arbeidsinnvandringa

hengig er personen av familien, og dess meir

auka, og i 2006 stod arbeidsinnvandringa for

sjølvstendige avgjersler kan denne personen

40 prosent av innvandringa frå land utanom

ta. I tiltaka mot tvangsekteskap (Handlings-

Norden.

plan mot tvangsekteskap (2008–2011)) blir
mykje av det målretta arbeidet mot tvangs-

I overkant av 1600 kom som ektefellar til ein

ekteskap særleg retta mot ekteskap som blir

etterkommar i perioden 1996–2006. Desse

inngått i utlandet.

1600 er rekna med blant dei 18 000 nemnd i
avsnittet over. I alt stod etterkommarane for

I tillegg har eitt av elementa i debatten vore

fire prosent av familieetableringane, medan

at transnasjonale ekteskapsinngåingar blir

innvandrarar stod for knappe 40 prosent.

brukt som middel for å få løyve til opphald og

Resten (57 prosent) kom til menn og kvin-

busetjing for slektningar og fører til dårle-

ner som ikkje hadde innvandrarbakgrunn. For

gare integrering i stadig nye generasjonar

meir om ekteskapsmønster blant personar

(sjå til dømes Storhaug 2006). Samstundes

utan innvandrarbakgrunn, sjå også Daugstad

argumenterast det for at dei transnasjonale

2006 og Daugstad 2008.

ekteskapa til innvandrarbefolkninga er svært
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innvandringsdrivande (www.honest-thinking.

I eit aldersperspektiv var det i 2006 i alt i over-

com).

kant av 130 personar som kom til ein ektefelle

Artikkelen tar ikkje opp alle desse problem-

Figur 1 Innvandring frå land utanom Norden, fordelt etter innvandringsgrunn. Totalt
1996–2006.

stillingane, men gir eit bilete av ekteskaps-

18 %

mønster og familieinnvandring blant innvandrarar og deira etterkommarar, og illustrerer
storleiken på denne innvandringa samanlikna

24 %

med anna innvandring.

To av ti innvandra for å etablere seg
i eit forhold

26 %

I løpet av 1996–2006 innvandra 211 000

12 %

personar til Noreg frå land utanom Norden. I
tillegg var det 64 000 som innvandra frå nordiske land, men desse kan vi ikkje identifisere innvandringsgrunn for. Kvinner og menn
som kom for å etablere seg i eit forhold,
utgjorde 42 000 personar, eller 20 prosent av
innvandringa frå land utanom Norden i desse
elleve åra. Det har vore ei klar auke, frå 2100
etableringar i 1996 til 4500 i 2006. I alt var
det 18 000 som kom til ein ektefelle som var
innvandrar og etterkommar. Dette tilsvarte ni
prosent av innvandringane frå land utanom
Norden. Dei resterande familieetableringane,
11 prosent, kom som koner og ektemenn til
personar utan innvandrarbakgrunn (figur 1).

11 %

0%
9%

Arbeid
Flukt
Utdanning
Andre
Familieetablering til innvandrarar
og etterkommarar
Familieetablering til person utan
innvandrarbakgrunn
Familieattforening
Kjelde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

som var 21 år eller yngre, og som var innvan-

Flest menn giftar seg transnasjonalt

drar eller etterkommar. Flest unge innvandra-

Kor utbredt er transnasjonale ekteskap blant

rar fekk ein ektefelle til Noreg (100 personar).

innvandrarane i Noreg? Langt fleire ikkje-

Om vi utvidar aldersgrensa til 24 år eller yngre,

vestlege innvandrarar enn vestlege gifta seg

ble talet høgare. I alt var det 380 som kom

transnasjonalt i perioden 1996–2006. Blant

til ein ektefelle som var 24 år eller yngre. Til

dei ikkje-vestlege innvandrarane var det 36

samanlikning var det om lag 130 som kom til

prosent av kvinnene og 62 prosent av men-

menn og kvinner utan innvandrarbakgrunn,

nene som gifta seg transnasjonalt. Det vil

som var 24 år eller yngre, same år.

seie langt fleire menn enn kvinner (sjå figur
2). Det same er tilfelle for vestlege innvan-

Fleire i innvandrarbefolkninga er gift

drargrupper (6 prosent blant kvinner og 10
prosent blant menn). Likeins er dette tilfelle

Det er meir vanleg blant innvandrarar og

for kvinner og menn utan innvandrarbak-

etterkommarar med ikkje-vestleg bakgrunn

grunn, med respektive fire og ni prosent i

å vere gift enn blant kvinner og menn i heile

same periode (sjå figur 1).

befolkninga. Dryge halvparten (eller 55 prosent) av alle kvinner i Noreg i aldersgruppa

Kor mange som finn ektefelle i Noreg med

35–44 år er gift, samanlikna med 60 prosent

same landbakgrunn som seg sjølv, må sjåast

av vestlege kvinner og 74 prosent av kvinner

i samanheng med personlege preferansar, kor

med ikkje-vestleg bakgrunn. Det er også meir

mange potensielle ektefellar det er i Noreg,

vanleg for ikkje-vestlege menn å vere gift enn

og i kva grad personen har preferansar for

blant menn i heile befolkninga (Daugstad og

ein ektefelle med same landbakgrunn som

Sandnes 2008).

seg sjølv. Dersom det ikkje er mange ugifte
personar med same bakgrunn i passande

Det er verdt å minne om at analysar av

alder i Noreg, kan det vere vanskelig å finne

ekteskapsmønster ikkje er ei fullverdig skild-

ektefelle i Noreg.

ring av pardanninga, sidan dette ekskluderar
sambuarskap (Østby 2002). Når ikkje-vestlege innvandrarar i Noreg etablerar seg i eit
parforhold, giftar dei seg, medan kvinner og
menn utan innvandrarbakgrunn og vestlege
innvandrarar i langt større grad startar parforholdet med å  vere sambuarar. Eit døme på
kor viktig sambuarskap er, er at over halv-

Figur 2 Transnasjonale ekteskap blant personar utan innvandrarbakgrunn og innvandrarar, etter kjønn. Prosent av alle registrerte
giftarmål i perioden 1996–2006.
70
60

parten av alle førstefødde barn i Noreg i 2007
hadde foreldre som var sambuande. Utvalsundersøkingar understrekar inntrykket av
at sambuarskap ikkje er særleg utbredt blant
ikkje-vestlege innvandrargrupper (Blom og
Henriksen 2008). Her kjem det fram at berre
fire prosent av dei ti ikkje-vestlege innvan-

50
40
30
20

drargruppene i undersøkinga er sambuande,
mot 23 prosent av eit tilsvarande utval av
heile befolkninga. Det er store variasjonar
mellom dei ulike gruppene; medan 14 prosent av dei med chilensk bakgrunn i utvalet
var sambuande, gjaldt dette berre ein prosent
eller færre blant dei med bakgrunn frå Irak,
Pakistan og Sri Lanka.

10
0

Personar utan Ikkje-vestlege
innvandrarinnvandrarar
bakgrunn
Kvinner

Vestlege
innvandrarar
Menn

Kjelde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå
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gruppene høyrer til dei første ikkje-vestlege

Endogami og eksogami

innvandrargruppene som kom som arbeids-

Omgrepsparet skildrar slektsgrupper sin

innvandrarar på slutten av 1960-talet og fram

tendens til å gifte seg innom (endogami)

til innvandringsstoppen i 1975.

eller ut av (eksogami) eiga slektsgruppe
(Hylland Eriksen 1993:100). I denne
artikkelen blir omgrepa nytta til å skildre

Blant innvandrarar med pakistansk bakgrunn

innvandrargrupper sin tendens til å gifte

ser det ut til å være relativt sterke tradisjo-

seg med personar med same landbak-

nar for å finne ektefelle med same bakgrunn

grunn som seg sjølv (endogami) og grup-

som seg sjølv (sjå tabell 1). Blant kvinner

per sin tendens til å gifte seg med per-

blei det inngått 900 ekteskap i perioden

sonar med ein annan landbakgrunn  enn

1996–2006, og av desse ekteskapa var berre

seg sjølv (eksogami).

to prosent med menn utan innvandrarbakgrunn. For hele 73 prosent av kvinnene som
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gifta seg, var mannen busett i utlandet då

Etablerte innvandrargrupper fann
ektefellar i utlandet

dei gifta seg. Langt fleire menn blant innvan-

Dei etablerte innvandrargruppene i Noreg

(over 1350 personar). Av desse gifta dryge

drarane frå Pakistan gifta seg i same periode

gifta seg i stor grad transnasjonalt (tabell 1).

fire prosent seg med ei kvinne utan innvan-

Dette gjeld både dei med pakistansk, tyr-

drarbakgrunn, medan 74 prosent gifta seg

kisk, marokkansk og indisk bakgrunn. Desse

transnasjonalt.

Tabell 1 Busette innvandrarar med bakgrunn frå utvalde land som gifta seg i perioden
1996–2006, etter ektefellen sin landbakgrunn. Prosent
Ektefelle busett i Noreg ved inngåinga
Landbakgrunn

Kjønn

I alt (N)

Vietnam

Menn

1647

2

Kvinner

1079

13

Pakistan

Menn

1356

4

Sri Lanka

Menn

Iran

Menn

Kvinner

Kvinner
Kvinner
Tyrkia

Menn
Kvinner

Utan innvandrarbakgrunn

Annan landbakgrunn

Ikkje
busett i
Noreg

37

1

61

55

3

28

19

2

74

Same landbakgrunn

904

2

24

1

73

1316

4

35

2

59

750

5

61

1

33

1367

16

17

7

60

650

21

35

11

33

1012

12

10

4

75

650

8

13

3

77

1268

16

13

7

63

Irak

Menn
Kvinner

386

4

43

4

49

Bosnia-Hercegovina

Menn

864

10

35

7

48

Kvinner

721

12

42

7

39

Serbia og Montenegro

Menn

956

16

19

7

57

Kvinner

566

10

32

8

51

India

Menn

865

13

14

6

65

Kvinner

315

16

20

7

57

Menn

707

17

8

5

70

Kvinner

277

11

17

10

63

Chile

Menn

510

31

13

7

49

Kvinner

429

38

15

7

40

Somalia

Menn

491

3

27

1

69

Kvinner

361

6

36

4

54

Marokko

Kjelde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

Vi ser det same mønstret blant innvandrarar

innvandrarbakgrunn i same periode, medan

med bakgrunn frå Tyrkia, der også om lag tre

berre fire prosent av irakiske kvinner gjorde

av fire gifta seg transnasjonalt. Men her var

det same. Det er grunn til å tru at det er ulike

det ein større del som gifta seg med nokon

forklaringar på dette, og at det er skilnader

utan innvandrarbakgrunn (respektive 11 og

i mønster og «prosess» mellom irakarar og

8 prosent for menn og kvinner), samanlikna

iranarar. Irakarar er ei flyktninggruppe som

med dei med bakgrunn frå Pakistan.

har budd kort tid i Noreg, og for desse er det
kanskje mangel på kvinner med same bak-

Blant dei to andre tidlegaste innvandrargrup-

grunn som  dei sjølv i ein alder der giftarmål

pene, India og Marokko, er det til samanlik-

er aktuelt, som gjer at dei har gifta seg med

ning meir eksogami. I desse gruppene var

kvinner utan innvandrarbakgrunn. I tillegg

det færre som gifta seg transnasjonalt, og

har mange iranarar høgare utdanning, og er

fleire som fann ektefellar utan innvandrarbak-

meir sekulariserte enn til dømes dei med bak-

grunn eller annan landbakgrunn. Til dømes

grunn frå Irak og andre asiatiske innvandrar-

var det 17 prosent av marokkanske menn og

grupper (jamfør Blom og Henriksen 2008).

16 prosent av indiske kvinner som fann ein
ektefelle utan innvandrarbakgrunn. Medan 70

Blant gruppene der mange har bakgrunn

prosent av marokkanske menn og 65 prosent

som flyktningar, var det flest blant dei med

av indiske menn gifta seg transnasjonalt.

bakgrunn frå Chile som gifta seg eksogamt. I
tillegg er det truleg relativt mange sambuarar

Dei med flyktningbakgrunn fann
ektefellar i Noreg
Andre grupper giftar seg i langt mindre grad

blant personar med bakgrunn frå Chile (Blom
og Henriksen 2008).
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transnasjonalt, og dette ser ut til å gjelde dei

Etterkommarane utsett giftarmålet

gruppene der mange har flyktningbakgrunn.

Eit betydeleg fokus blir retta mot i kva grad

Men dei fleste er likevel endogame og fann

etterkommarar følgjer innvandrarane sitt

ektefellar med same landbakgrunn som seg

ekteskapsmønster. Viktige sider ved ekte-

sjølv i Noreg. Blant innvandrarar med bak-

skapsmønstret er alder ved giftarmålet, kva

grunn frå Vietnam var det 55 prosent av kvin-

landbakgrunn ektefellen har, og omfang av

nene og 37 prosent av mennene som fann

transnasjonale ekteskap. Ekteskapsmønster

ein ektefelle med same landbakgrunn som

blant etterkommarane er viktig å sjå i saman-

seg sjølv og som allereie var busett i Noreg.

heng med kor mange som er i ein alder der

Tilsvarande var det 61 prosent av srilan-

ekteskap er aktuelt, og kor mange som har

kiske kvinner som fann ektefelle med same

gifta seg. Og etterkommarane ser til dømes

landbakgrunn som seg sjølv i Noreg, og 35

ut til å gifte seg seinare enn innvandrarane

prosent blant mennene. Det same ser ut til å

(sjå figur 3). Dette gjeld både kvinner og

gjelde både menn og kvinner med bakgrunn

menn. Medan 50 prosent av kvinnelege ikkje-

frå Bosnia-Hercegovina og Serbia og Monte-

vestlege innvandrarar var gift da dei var

negro, men blant desse var delen som fann

24 år, må vi opp i ein alder av 27 år før like

ektefellar utan innvandrarbakgrunn høgare.

mange av dei kvinnelege ikkje-vestlege etterkommarane er gift. Menn giftar seg seinare

Fleire iranske og irakiske menn gifta seg eks-

enn kvinner, blant ikkje-vestlege innvandrarar

ogamt, samanlikna med dei andre gruppene

som i befolkninga elles. Medan 30 prosent

av flyktningar. I perioden 1996–2004 gifta 16

av ikkje-vestlege menn som var innvandrar

prosent av irakiske og iranske menn seg med

sjølv, var gift  da dei var 25 år, var 25 prosent

kvinner utan innvandrarbakgrunn, og sju pro-

av dei mannlege etterkommarane det same.

sent fann ektefellar med annan landbakgrunn

Dei største gruppene av etterkommarar som

enn seg sjølv. Ein like stor del (21 prosent)

var 20 år eller eldre, er etterkommarar med

av iranske kvinner gifta seg med menn utan

pakistansk, tyrkisk og vietnamesisk bak-

Figur 3 Prosent gifte innvandrarar og etterkommarar med ikkje-vestleg bakgrunn, etter alder og
kjønn. 1.1.2007.
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grunn. Blant desse var det åtte prosent med

to av tre som gifta seg transnasjonalt. Det er

tyrkisk bakgrunn som var gift, fire prosent

verdt å merke seg at samstundes som fleire

blant dei med pakistansk bakgrunn og ingen

etterkommarar har komme i ein alder der

blant dei med vietnamesisk bakgrunn ved

giftarmål er aktuelt, har talet på dei som har

inngangen til 2007.

gifta seg, stabilisert seg dei siste åra, og delen
som har gifta seg transnasjonalt, har gått

Det er viktig å påpeike at samanlikninga av

ned. Særleg gjeld dette kvinnene, med ein del

gifte innvandrarar og etterkommarar er prega

på 58 prosent i 2006 mot 70 prosent i 2000.

av at mange innvandrarar kjem til Noreg
som vaksne på grunn av at dei skal gifte seg,

I tabell 2 kan vi langt på veg sjå det same

medan etterkommarane er født og oppvaksne

mønstret med omsyn til bakgrunnen til

her i landet. Det er altså snakk om ulike pro-

ektefellane blant etterkommarane, som vi

sessar, og dette er ikkje ei samanlikning av

såg blant innvandrarane som gifta seg i same

foreldregenerasjon og deira barn, men paral-

periode. Om lag tre av fire etterkommarar

lelle generasjonar.

med pakistansk og tyrkisk bakgrunn har gifta

Men dei som har gifta seg – har gifta
seg transnasjonalt

seg transnasjonalt, medan det er ein lågare
del i dei andre gruppene. Det er viktig å
hugse på at dette heng saman med gruppas

Medan fleirtalet av etterkommarar ser ut til å

storleik og delen som faktisk har gifta seg.

utsette giftarmålet, følgjer dei som har gifta

Dei som har gifta seg i denne perioden, er

seg, mønstret til innvandrarane. I perioden

unge, og kan ikkje utan vidare framskrivast til

1996–2006 var det 2500 ikkje-vestlege etter-

å gjelde dei som enno ikkje er gift.

kommarar som gifta seg, og av desse var det

30

Tabell 2 Busette etterkommarar med bakgrunn frå utvalde land som gifta seg i perioden
1996–2006, etter ektefellen sin landbakgrunn. Prosent
Busett ektefelle
Ikkje busett
i Noreg

Pakistan

Menn

646

3

22

3

73

Kvinner

766

1

24

1

74

Menn

130

4

25

3

69

Kvinner

213

3

20

3

74

67

6

18

3

73

100

15

20

9

56

29

3

31

3

62

India

Menn
Kvinner

Utan
innvandrarbakgrunn

Annan landbakgrunn

Kjønn

Tyrkia

I alt (N)

Samme
landbakgrunn

Landbakgrunn

Marokko

Menn
Kvinner

75

3

28

5

64

Vietnam

Menn

17

6

18

18

59

Kvinner

23

13

26

26

35

Kjelde: Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå

Dei seinare åra har det skjedd endringar. I

nemnd dei med pakistansk, tyrkisk og viet-

den pakistanske gruppa har til dømes talet på

namesisk bakgrunn. Blant eit utval av unge

dei som har gifta seg, stabilisert seg. Dette

16–24 år frå desse tre gruppene, blei det

har skjedd samstundes som talet på personar

gjennomført ei større undersøking om levekår

i ein alder der giftarmål er aktuelt, har auka,

(Løwe 2008). Utvalet omfatta både etter-

og at delen som har gifta seg transnasjonalt,

kommarar og unge som hadde innvandra før

har gått noko ned. I 2006 var det 65 prosent

skulealder, og ein del av spørsmåla var retta

blant dei kvinnelege etterkommarane og 69

mot pardanningsmønster. Undersøkinga viser,

prosent blant dei mannlege som gifta seg

ikkje overraskande, at få unge er gift. Flest

transnasjonalt.

blant dei med bakgrunn frå Tyrkia, svært få

Vidare er det verdt å nemne at dei som giftar

leg har også dei som er gift, gifta seg i ung

seg transnasjonalt, i snitt er noko yngre enn

alder. Av dei som var gift, var det berre ein

dei som fann ektefellar i Noreg. I 2006 var

av ti som hadde kjent ektefellen i mindre enn

blant dei med vietnamesisk bakgrunn. Følgje-

snittalderen på pakistanske etterkommarar

eitt år før dei gifta seg (Løwe 2008:22). Tre av

som gifta seg transnasjonalt, på 22 år blant

ti sa vidare at ektefellen er eit søskenbarn. I

kvinner og 24 år blant menn, medan snit-

undersøkinga blei dei som var gift, også stilt

talderen var på respektive 24 og 25 år for dei

spørsmål om grad av innflytelse på giftarmå-

som fann ektefelle med same landbakgrunn

let. Av dei som var gift, var det to av tre som

som seg sjølv i Noreg. Det er svært få av

sa dei hadde svært stor innflytelse, medan få

etterkommarane som er eksogame, og dei

sa dei hadde svært liten påverknad både på

fleste som fann ektefelle i Noreg, fann ein

avgjersla om å gifte seg og valet av ektefelle.

med same landbakgrunn som seg sjølv. Blant
dei pakistanske etterkommarane var det
berre 28 som fann ein ektefelle utan innvan-

Komplekse årsaksforklaringar

drarbakgrunn, og like mange som fann ein

På same tid som transnasjonale ekteskap står

ektefelle med annan landbakgrunn  enn seg

sentralt i ein betent politisk innvandringsde-

sjølv i Noreg.

batt, er dette ein (naturleg) konsekvens av
globalisering, innvandring og migrasjon. Folk

Dei fleste hadde kjent ektefellen
i meir enn eitt år før dei gifta seg

reiser, studerer og jobbar i utlandet, treffest
på feriar og gjennom familie og vener, og folk
treffest på ulike internettstader. I tillegg har

Dei største gruppene av etterkommarar som

mange innvandrargrupper nær kontakt med

er i ein alder der ekteskap er aktuelt, er som

sitt eller foreldra sitt opphavsland. Eit viktig
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skilje mellom flyktninggrupper og dei meir eta-

verdiar og liknande). Desse siste faktorane

blerte innvandrargruppene er truleg kontakten

kan vi ikkje finne ut av på grunnlag av analy-

til sitt eller foreldra sitt opphavsland (jamfør

sar av registerbasert statistikk.

Blom og Henriksen 2008). Dei som har flykta
frå heimlandet sitt, har noko meir avgrensa
medan dei som har komme som arbeidsinn-

Store variasjonar – ikkje eitt
ekteskapsmønster!

vandrarar, i langt større grad har hatt høve til

Vi har i artikkelen i stor grad konsentrert oss

å ha nær kontakt. To av tre med bakgrunn frå

om transnasjonale ekteskapsmønster i nokre

Tyrkia og Pakistan eig til dømes bustad i opp-

ikkje-vestlege innvandrargrupper, og vi har sett

høve til å ha tett kontakt med opphavslandet,

havslandet (Blom og Henriksen 2008:35).

at det er store variasjonar. Gjennomgåande
er det både blant innvandrarar, etterkomma-
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Likeins er det stadig fleire i befolkninga elles

rar og i befolkninga elles flest menn som fann

som giftar seg transnasjonalt i løpet av den

ektefellar i utlandet. Samstundes er mange

perioden vi har sett på her (1996–2006). I

ikkje-vestlege innvandrargrupper i Noreg endo-

2006 var det fire prosent av kvinner utan

game i den forstand at dei finn ektefellar med

innvandrarbakgrunn som fann ein ektefelle i

same landbakgrunn som seg sjølv, i Noreg eller

utlandet, og 11 prosent av menn med same

i utlandet. Det same er ekteskapsmønstret i

bakgrunn. I 1996 representerte transnasjonale

majoritetsbefolkninga; i 2006 gifta 69 prosent

ekteskap to prosent av ekteskapa som kvinner

av menn og 88 prosent av kvinner utan inn-

inngjekk, og fire prosent for mennene.

vandrarbakgrunn seg endogamt.

Det er sjølvsagt komplekse årsaksforklaringar

Dei innvandrargruppene som i stor grad har

på ekteskaps- og pardanningsmønster som

flyktningbakgrunn, ser så langt ut til å finne

ikkje berre heng saman med globalisering.

ein ektefelle med same landbakgrunn som

Storleiken til innvandrargruppene/landgruppe-

seg sjølv og som allereie bur i Noreg. Dette

ne, busetnadsmønster, samansetnaden i alder

gjeld mellom anna dei med bakgrunn frå

og kjønn vil påverke om personar giftar seg

Sri Lanka, Vietnam, Bosnia-Hercegovina og

eksogamt eller endogamt, og grad av trans-

Somalia, men også dei med bakgrunn frå Irak

nasjonale ekteskap (Kalmijn 1998). Gruppa

og Iran. Chilenarar, som også i stor grad har

sin storleik kan i seg sjølv (statistisk) auke

komme som flyktningar, ser i mindre grad ut

sjansen for at ein giftar seg i «eiga» gruppe,

til å følgje dette mønstret.

og kan gi ein auka sjanse for sosial kontroll
(González-Ferrer 2006). Denne demografiske

Innvandrargrupper som tilhøyrer dei gamle

bakgrunnen kjenner vi godt til gjennom ei

gruppene av arbeidsinnvandrarar, giftar seg

rekke analysar av registerstatistikk (sjå m.a.

i stor grad transnasjonalt. Dette gjeld to av

Henriksen 2007 og Østby 2004). Vidare blir

tre blant innvandrarar med bakgrunn frå

truleg den enkelte personen påverka av den

Pakistan og Tyrkia, nokon færre blant dei med

sosiale gruppa som han eller ho er med-

bakgrunn frå India og Marokko. Samanlikna

lem av. Det vil både gjelde dei tradisjonelle

med enkelte flyktninggrupper, er dei gamle

ekteskapsmønstra i gruppa og haldningar

innvandrargruppene grupper som kan ha

til ekteskapet som institusjon. Eksogami

mykje kontakt med sitt eige eller foreldra sitt

kan også truge identiteten og fellesskapet i

opphavsland. Men enkelte flyktninggrupper

gruppa, dessutan treffer personen i stor grad

med kort butid i Noreg (til dømes irakarar og

personar som er innanfor sine eigne sosiale

somaliarar) gifta seg også i stor grad transna-

grupper (Kalmijn 1998). I tillegg har sjølvsagt

sjonalt i perioden 1996–2006.

kvar enkelt person ulike preferansar for spesielle karakteristika hos ektefellen (sosialøkono-

Eit tilsvarande mønster kan vi sjå blant etter-

miske ressursar, kulturelle ressursar, likskap

kommarane med bakgrunn frå desse landgrup-

med seg sjølv i forhold til utdanning, arbeid,

pene, sjølv om ein skal vere merksam på at
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etterkommarane er unge, at vi her berre ser på

har ein klar samanheng, og at stadig fleire

dei som har gifta seg, og at dei som har gifta

innvandrar på grunn av at dei skal etablere

seg, dermed har gifta seg da dei var unge. Det

seg med menn eller kvinner (med eller utan

er vanskeleg å seie om det mønstret som vi ser

innvandrarbakgrunn) i Noreg. I perioden

hos dei som har gifta seg som unge, også vil

1996–2006 var totalt ni prosent av innvand-

gjelde for dei som utset giftarmålet, og vi ser

ringa frå land utanom Norden familieetable-

også tendensar til at det blir prosentvis færre

ringar til innvandrarar og etterkommarar,

som giftar seg transnasjonalt.

medan 11 prosent var familieetableringar til
personar utan innvandrarbakgrunn. Meste-

Det er dei transnasjonale ekteskapa som får

parten av innvandringa har dermed vore på

sterkast fokus og er knytt til debatten om

grunn av flukt, familieattforeining med flykt-

tvang og kjærleik. Grensa mellom fridom og

ningar eller andre og arbeid.

tvang i eit familiearrangert ekteskap kan vere
vanskeleg å sette (sjå m.a. Bredal 2006, Bre-

Artikkelen er basert på ein rapport om

dal og Skjerven 2007). Og statistikken over

omfang av familieinnvandring og transna-

giftarmål eller familieetableringar viser på

sjonale ekteskapsinngåingar (Daugstad

ingen måte grad av kjærleik eller tvang, men

kommande), utarbeidd med støtte frå

berre at to personar har gifta seg. Tala viser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

derimot at ekteskapsmønster og migrasjon
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Bjørg Spillum- Integreringsrådgiver

Intervju

En givende jobb

173

Fortell litt om bakgrunnen din.

Hvordan tror du din kompetanse og bakgrunn

– Jeg er født i Norge, men har bodd tjue år

kan hjelpe deg i arbeidet som integrerings-

i Danmark og tok sosionomutdanning der.

rådgiver?

I 1986 var jeg med på å starte opp flykt-

– Det at jeg allerede har jobbet i Sørøst-

ningmottaket i Oslo kommune. I tillegg til

Asia, gjør at jeg kjenner til normene og de

å ha jobbet med flyktninger og innvandrere

kulturelle kodene. Jeg er imidlertid ingen

både i Danmark og Norge, så har jeg jobbet

ekspert og er ydmyk for hva jeg ikke kan.

i beredskapsgruppa til Redd Barna på Sri

Min forvaltningskunnskap, det at jeg kjen-

Lanka med tilbakeføring av barnesoldater.

ner barnevernet, skolevesenet og vet hvilke

Av interesser har musikk en stor plass i

knapper som kan trykkes på slik at vedkom-

hjertet mitt. Jeg synger i kor og har gjort

mende får den hjelpen hun eller han trenger,

det i tjue år, med øving hver torsdag. Ellers

er også en styrke. Jeg har også før jobbet

nyter jeg å sitte ved et fjellvann med fiske-

mot lokale myndigheter og internasjonale og

stang.

frivillige organisasjoner, og det gjør at jeg har
et verktøy inne når det gjelder nettverk og

Hvorfor søkte du på stillingen som integre-

kartlegging.

ringsrådgiver?
– I forhold til hva jeg har jobbet med de

Du skal være stasjonert i Sørøst-Asia (Sri

siste tretti årene, så er denne jobben prik-

Lanka, India, Bangladesh), hva blir dine

ken over i’en fordi den kombinerer alle

arbeidsoppgaver der?

komponentene jeg har erfaringsbakgrunn

– Jeg skal ambulere mellom Sri Lanka, India

med. Jeg søkte også fordi dette ikke bare er

og Bangladesh og være der behovet er størst.

en byråkratisk jobb, her kan jeg i tillegg ha

Mine oppgaver blir å få et overblikk over

ett ben i felten, så denne jobben er midt i

ekteskapslovgivningen, hvordan de håndte-

blinken for meg.

rer tvangsgifting og om det finnes et statlig

Intervju

barnevern, hvordan det fungerer osv. Jeg

derfor er det viktig at jeg finner ressursperso-

skal få oversikt over hvilke hjelpetiltak som

ner i de aktuelle målgruppene. Det blir også

finnes. I første omgang skal jeg introduseres

en faglig utfordring ved å skulle koordinere at

for det nettverket ambassaden har bygd opp,

så mange departement er inne, og til enhver

og være pådriver hvis et slikt nettverk ikke

tid vite hvem som gjør hva. Der ser jeg en

finnes. Jeg skal også bistå ambassaden i kon-

utfordring i å finne en felles forståelse.

sulære saker, familiegjenforeningssaker og i
saker hvor det er mistanke om at tvangsekteskap blir brukt som et middel til migrasjon.

Hva gleder du deg til?
– Jeg gleder meg veldig til å dra til Sri Lanka.

Kunnskapen jeg tilegner meg, skal tilbakefø-

Jeg gleder meg til å komme ut! Og jeg gleder

res til Norge og til minoritetsrådgiverne.

meg til å jobbe med tvangsekteskap og innvandrerpolitikk. Alt dette er så komplisert og

Hva tror du blir mest utfordrende med å være

også moro. Vårt mål er jo å bli overflødige, å

integreringsrådgiver?

skape kunnskap som blir igjen på utenrikssta-

– Det er utbredt sosial aksept for arrangerte

sjonen slik at ambassaden er kompetent til å

ekteskap både på Sri Lanka og India, så det

håndtere saker knyttet til tvangsekteskap, og

å skulle drive holdningsskapende arbeid blir

evner å håndtere saker som i enkelte tilfeller

vanskelig. Det å skulle forholde meg til en

handler om liv eller død.

foreldregruppe som mener barna skal adlyde, det å nå dem i dialog blir en utfordring.
Denne utfordringen klarer jeg neppe alene,
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Å nyansere det stereotype

Lavleen Kaur er stipendiat ved Institutt for kriminologi og
rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Kaur har skrevet om
tvangsekteskap i sin hovedfagsavhandling «Frihetens pris på godt
og vondt. Relasjoner til primære miljøer, etter et utradisjonelt
ekteskapsvalg i det flerkulturelle Norge».

På forsiden av «Handlingsplan mot tvangsek-

mot. Det er mye som har blitt skrevet rundt

teskap, Handlingsplan 2008–2011» finner vi

temaer jeg berører, men av hensyn til tid og

et inspirerende bilde av et maleri som viser en

plass baseres det følgende først og fremst på

mann og en kvinne stående rygg til rygg på

eget arbeid. Teksten er et forsøk på å virvle

det som for meg kan virke som jordkloden i

opp i det stereotype tankesettet man etter

bevegelse. I bakgrunnen på høyre side skim-

mangeårig arbeid på feltet tvangsekteskap

ter vi skikkelser som muligens representerer

kan gro seg fast i. Håpet er at nyansene fra

samfunnet, og til venstre finner vi trær som

min forskning som presenteres her, kan bidra

kanskje skal være en påminnelse om natur

til et annerledes perspektiv i møte med de

og miljø. Paret fanger utvilsomt vår oppmerk-

flerkulturelle miljøene.

somhet. Hva er deres historie? Hvordan har
tvangen påvirket dem? Har den påvirket dem?

Datamateriale

For meg vekkes assosiasjonene umiddelbart

Min forskning på disse temaene baserer seg

til et tidligere forskningsprosjekt, «Den uskyl-

på dybdeintervjuer med 48 ungdommer som

dige part …» (Kaur, 2005). Her tar jeg for meg

er direkte berørt av problemstillingene, 30

betydningen globaliseringen og menneskets

ungdommer som har gitt sekundærintervjuer,

økte bevegelighet de siste 50 årene har hatt

10 foreldre med direkte berøring til denne

på det arrangerte ekteskapet. Hvilke impli-

type konflikter og 59 foreldre som kjenner til

kasjoner har dette ført med seg for den som

problemstillingene. Informantene mine har

flytter på seg? Hvordan kulturen og tradisjo-

hovedsakelig røtter i India og Pakistan, men

nene den enkelte bærer med seg, påvirkes,

også andre land på det indiske subkontinent

og hvordan det ivaretas i møte med det nye

har vært representert. Arbeidene baserer seg

bostedet og skikkene der, var utgangspunktet.

på kvalitative undersøkelser, hvor intervjuene

Mine informanter portretterte i den sammen-

i gjennomsnitt har vart i én time. Dertil har

heng et bilde på erfaringer fra det arrangerte

jeg det siste tiåret fulgt debatten om tvangs-

ekteskapet når forutsetningene endrer seg.

ekteskap generelt, ved å delta på seminarer
og konferanser. I forbindelse med min fors-

I denne artikkelen tar jeg opp momenter fra

kning har jeg også vært i kontakt med fem

mitt forskningsarbeid som forhåpentligvis kan

ulike hjelpeorganisasjoner som arbeider mot

bidra til å nyansere feltet den nye handlings-

tvangsekteskap.

1

planen mot tvangsekteskap retter sitt fokus
1 «Arrangerte ekteskap – Tvang eller kultur?» (Kaur,
1999), «FRIHETENS PRIS PÅ GODT OG VONDT –
Relasjoner til primære miljøer, etter et utradisjonelt
ekteskapsvalg i det flerkulturelle Norge.» (Kaur, 2004),
«Den uskyldige part …» (Kaur 2005, i tidsskriftet Materialisten)

Arrangert ekteskap og tvangsekteskap
Før jeg går videre, må følgende presisering
for ordens skyld med: Jeg skiller mellom termene arrangerte ekteskap og tvangsekteskap
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(jf. Kaur, 1999). Hvorvidt dette skillet eksis-

når frivillige organisasjoner blir sittende med

terer eller ikke, har gjennom de siste årene

så mye makt at de bidrar til å stigmatisere

gjentatte ganger vært oppe til debatt. Til

majoriteten av innvandrermiljøene i et forsøk

frustrasjon og ergrelse for innvandrermiljøer

på å hjelpe en utsatt minoritetsgruppe i dette

hvor det arrangerte ekteskapet er en viktig

terrenget. Når det er sagt, har vi også andre

del av deres kultur, har diverse hjelpeorgani-

organisasjoner, som for eksempel Røde Kors,

sasjoner i storsamfunnet til stadighet blandet

som representerer en viktig kontrast til den

kortene arrangert ekteskap og tvangsekte-

type organisasjoner som nevnes ovenfor.

skap om hverandre. I årevis har majoriteten av minoritetsmiljøer, etter mitt syn med
rette, følt seg forbigått og misforstått i denne

To perspektiver på ett tilfelle

sammenheng. Tvangsekteskap som er en

Tilbake til prosjektet «Den uskyldige part

ukultur, har blitt tatt til inntekt for å være

…» hvor hovedfokuset lå på den arrangerte

«innvandrernes høykultur». Noe som til tider

ekteskapstradisjonens plass i en transna-

har stoppet en viktig diskusjon om hvordan

sjonal sammenheng, i hvilken grad den kan

vi sammen skal få bukt med ukulturen, og

sies å ivareta den tiltenkte funksjonen, og

nærliggende problemstillinger som befinner

hvordan de involverte partene påvirkes og

seg i gråsonen.

påvirker dens utfall. Prosjektet så på hvor-

Det er flott og beroligende å se at Hand-

mellom en familie som er bosatt i diaspora,

lingsplanen setter et klart skille mellom

og den andre i primærlandet, om det skapes

termene arrangert ekteskap og tvangsekte-

uskyldige ofre i en slik sammenheng, og i så

skap. For dessverre er det i 2008 fortsatt slik

fall: Hvem av de involverte partene er den

at kortene blandes av dem som jobber ute

skyldige2 og hvem den uskyldige? Jeg tok i

dan en allianse fungerer når den finner sted
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i felten. Vi har f.eks. hjelpeorganisasjonen

den sammenheng for meg fire ulike grupper.

SEIF (Selvhjelp for innvandrere og flyktnin-

Her skal vi imidlertid konsentrere oss kun om

ger) som fortsatt snakker om «Arrangerte

én av dem:

ekteskap under større eller mindre grad av
tvang», hvor deres egen ferske rapport viser

Unge «andregenerasjons» menn som blir

at i mange av sakene de tar hånd om, så

tvunget inn i et ekteskap med en kvinne fra

er ikke den unges situasjon engang relatert

foreldrenes opprinnelsesland. De er født og

til tematikken ekteskap. Flere av sakene

oppvokst her i Norge, og har allerede sitt eget

handler om voldelige foreldre og flyktningfa-

liv når ekteskapet blir inngått. Kvinnene som

milier med sterke traumer som faller mellom

har gått inn i disse ekteskapene, har derimot

to stoler grunnet asylpolitikken, og nor-

hatt en opplevelse av at dette var et arran-

ske myndigheters manglende oppfølging.

gert ekteskap, og med drømmer om lykke

Familier hvor hjelpeapparatet har sviktet

og glede har de sett frem til å dele sitt liv

i årevis, men først fanges opp når volden

med «prinsen fra over de syv hav». Kvinnene

eskalerer i den unges «gifteklare alder»

beskriver det som et sjokk da de oppdaget

(Nafstad, 2008). I kjølvannet av det økte

at mannens opplevelse av situasjonen var en

politiske fokuset på tvangsekteskap har det

helt annen. I det de ankommer Norge, innser

for frivillige organisasjoner kanskje blitt en

de at ekteskapet fra mannens side har vært

nødvendighet å plassere «alle typer saker»

et slags kompromiss inngått under sterkt

under merkelappen Arrangert/Tvang, for å få

press fra foreldrenes side.

pengestøtten de ønsker. Disse organisasjonene gjør en viktig jobb, men kan det tenkes
at de i sin iver etter å hjelpe har endt opp i
en blindvei, hvor de kan komme til å gjøre
vondt verre for disse ungdommene og deres
familier? Uansett så er det en tankevekker

2 For en mer utfyllende forståelse av hva jeg legger i
begrepene skyld/uskyld i denne sammenheng, henvises til artikkelen «Den uskyldige part …», trykket i
tidsskriftet Materialisten mars 2005.

Konsekvenser
I lys av dette kan kvinnenes situasjon se ut
til å være et resultat av en dragkamp mellom
svigerforeldrene og ektemannen, hvor foreldrene i siste instans har brukt sin makt for å
få gjennom sitt ønske om en svigerdatter fra
moderlandet: en som kunne videreføre tradisjonen, religionen og kulturen, og ikke minst
«garantert» ville yte dem respekt og omsorg
på deres eldre dager. Sønnene i sin tur ser ut
til å utøve sin makt overfor konen for å kunne
fortsette å leve sine liv etter eget ønske, noe
som i de forskjellige tilfellene jeg har vært
borte i, kan ta form som alt fra ignorering til
ekstrem vold:
I «Jaggis» tilfelle var for eksempel hans foreldre og søsken klar over hans etnisk norske
samboer og kjæreste gjennom fire år, han ble
allikevel tvunget til å gifte seg med en jente
fra foreldrenes hjemland. Vel hjemme i Norge
fortsatte han å bo sammen med sin norske
kjæreste, mens hans nyankomne kone flyttet

nei tidligere, når han likevel ikke kommer til

inn hos foreldrene hans. De neste tre årene

å ha noe med konen å gjøre? Hvorfor presser

ignorerte han henne totalt frem til en ny

foreldrene på når det allerede eksisterer en

dragkamp med foreldrene begynte, hvor de

god del eksempler i minoritetsmiljøene på at

nå krevde at han skulle gjøre sin ekteskape-

det i lengden sjelden lykkes å tvinge sønnen

lige plikt og gi dem et barnebarn. Barnet ble

inn i et ekteskap?

født, men har i ettertid blitt ignorert av ham,
i likhet med den unge moren.

Ulikt utgangspunkt – ulike valg?

Jeg kom også over tilfeller hvor ektemannens

Et tvangsekteskap består av flere faser og

oppførsel vekselvis varierte mellom ignore-

ledd, både på det fysiske og det psykiske

ring, normalt samliv og ekstrem vold, avhen-

plan, som kan være så uoversiktlig og for-

gig av hvordan relasjonen til andre kvinner

virrende at den involverte selv ikke innser

var i disse periodene. Utroskap fra mannens

konsekvensene av presset før det er for sent

side ser uansett ut til heller å være regelen

(Kaur 1999). Dette kan være en mulig for-

enn unntaket i de sammenhengene hvor han

klaring på at den unge mannen lar det gå så

har blitt utsatt for å leve i et tvangsekteskap.

langt. Ofte oppleves det kanskje ikke å være

Slik jeg ser det, kan deres koner på sett og

rom for å kunne si nei. Jeg lurer imidlertid

vis anses for å være ofre for ansvarsfraskri-

på om det til en viss grad også er en man-

velse og mangel på åpen konfrontasjon mel-

glende vilje hos disse unge mennene til å ta

lom foreldrene og deres flerkulturelle sønner.

et oppgjør med foreldrene fordi de ikke synes

Fordi han ikke satte foten ned, og foreldrene

at de trenger det, noe som resulterer i at en

klarte «å overtale» sønnen til noe han egent-

uskyldig part blir skadelidende.

lig ikke ønsket, lider i dag en uskyldig part –
den nyankomne bruden.

Det kan etter mitt syn nemlig trekkes en
linje mellom disse spørsmålene og «andre-

Man kan så spørre seg hvorfor disse unge

generasjons» menn og kvinners nokså

mennene går så langt? Hvorfor sier han ikke

forskjellige måte å håndtere ekteskapsdi-
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Disiplin
I relasjonen mellom minoritetsmiljøet, foreldrene og den flerkulturelle sønnen eller
datteren er disiplin et avgjørende ledd. Som
sosiologen Foucault (1977:187) nevner, er
disiplinens funksjon skiftende, og opprinnelig
ble disiplinære metoder brukt til å nøytralisere farer. I denne sammenheng kan disiplinen anses for å være et grunnleggende vilkår
for at tradisjonen skal kunne eksistere. I den
grad foreldrene utøver makt gjennom disiplin,
kan den sies å være av den mykere variant,
for som Foucault (1977:127) påpeker:
«Det som gjør disiplinen elegant, er nettopp
at den klarer seg uten dette bekostelige og
voldelige forhold, og likevel oppnår minst like
store nyttevirkninger.»
Makt, kunnskap og kropp er Foucaults grunnleggende kategorier, og han mener det er
ved å kontrollere kroppen at makten i sine
forskjellige ytringsformer kan få kontroll
over sjelen (Garland 1990:137). Disiplinen
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individualiserer menneskekroppene ved å gi
lemmaet på. Ut ifra observasjoner jeg har

hver av dem sin bestemte plass (Foucault,

gjort i de flerkulturelle miljøene, kan det

1977:134). Dette kan ses i den todelte opp-

for meg virke som om konsekvensene av

dragelsen sønner og døtre får. Tradisjonelt er

å gå inn i et ekteskap en selv ikke ønsker,

det sønnens plikt å ta seg av sine foreldre på

er større for en kvinne enn for en mann.

deres eldre dager. En regner med at han skal

Hvorvidt det virkelig er slik, kan jeg ut ifra

være tilknyttet husholdningen gjennom hele

mitt materiale vanskelig svare på, men fra

livsløpet. Dette er en mulig forklaring på de

miljøene jeg har kjennskap til, sendes det

frie tøylene han gis under oppdragelsen og

klare signaler som en bekreftelse på dette.

ikke minst etter at et transnasjonalt ekteskap

Innenfor minoritetsmiljøene ser det ut til å

har blitt inngått. I kraft av sønnens økono-

eksistere en form for kjønnshierarki som gir

miske nytte ser en bort ifra hans avvikende

guttene mye større frihet enn jentene (Bre-

atferd. Det å stille krav til sønnen om at han

dal 1998: 56–57). Som følge av dette lever

skal skjerpe seg, eller endre sin atferd, kan

mange gutter et utsvevende liv også etter

bli en trussel mot en selv, i form av at han i

ekteskapet, noe miljøet utviser en stille

sin tur kan finne på å avskrive seg ansvaret

aksept for. Det ser ut til å være en utbredt

og omsorgen for de foresatte i fremtiden.

holdning om at «han allerede har gjort sin

Risikoen for ens egen ønskelige alderdom

plikt ved å gå med på ekteskapet». Kan

er for stor til at foreldrene selv eller miljøet

det tenkes at guttenes friere spillerom til å

ellers tar et oppgjør.

fortsette sitt dobbeltliv virker inn på deres
avgjørelse før bryllupet? For de unge kvin-

Døtrene derimot anses for «annen manns

nene er derimot bryllupet et endelig valg

skatt» (Kaur 1999). En datters verdi ligger

med hensyn til fremtidig tilværelse. Derfor

i hennes ærbarhet, som igjen vil kunne gi

blir det muligens til at de i motsetning til

henne og resten av slekten ærefulle relasjo-

mennene i større grad heller setter foten

ner gjennom en tradisjonell ekteskapsinngå-

ned før tvangsekteskapet gjennomføres.

else. Ærbarheten sikres ved å holde stramme

tøyler når det gjelder hennes kropp og sek-

«Tvangsdisiplinering»

sualitet. Disiplineringen når det gjelder hvor

Vi har allerede snakket om hvorfor det for

tildekket hun skal være, hvordan hun skal

mange fra foreldregenerasjonen ser ut til å

føre seg og hvilken vennekrets som sømmer

være så viktig å få et svigerbarn fra opprin-

seg, er veldig varierende innenfor innvan-

nelseslandet. Det som i denne sammenhen-

drermiljøene. Fellestrekket ligger allikevel i

gen også bør nevnes, er at transnasjonale

at kontrollen av henne uansett er tilstedevæ-

ekteskap i noen tilfeller også blir tatt i bruk

rende, og gjennom denne disiplineringen blir

som en form for disiplinering av sønnene.

jentene tingliggjort (Guillaumin, 1995). Hun

Foreldre og minoritetsmiljøet uttrykker ofte

representerer familien, slekten og miljøet – i

sterk tro på at gutter som har en avvikende

form av å være deres izzat – ære. Dominan-

atferd, vil komme seg på rett spor igjen bare

sen over henne blir forklart på bakgrunn av

de får seg en tradisjonell kone. En slik hold-

egenskaper ved henne selv – «hun trenger

ning indikerer at forhåpningene til miraklene

å bli passet på for sitt eget beste». På denne

en svigerdatter fra moderlandet skal kunne

måten blir hun det Guillaumin (1995) kaller

utrette, er relativt høye. Det kan igjen være

tatt i eiendom eller beslaglagt. Fra tinglig-

bakenforliggende grunner til trakasseringen

gjøring er dermed veien til det som oppfattes

den nyankomne bruden opplever fra kvinne-

som naturlig ulikhet, ganske kort.

lige familiemedlemmer når resultatet ikke blir
som forventet. I mange av tilfellene jeg var

Denne kontrollen og disiplineringen kan se

borte i, var det snakk om en avvikende atferd

ut til å følge henne også inn i den nye fami-

hos ektemannen i form av tungt narkotika-

lien etter et inngått ekteskap. På bakgrunn

misbruk og en kriminell løpebane.

av disse elementene virker det ikke urimelig å anta at konsekvensene for tilværelsen

Foreldrene drar altså i slike situasjoner en

etter et tvangsekteskap vil være større for

uskyldig part inn i familiekonflikten og tilvæ-

en ung kvinne enn for en ung mann. Til

relsen de selv ikke har klart å få bukt med.

tross for tvangen gis han etter ekteskapet

Observasjoner og intervjuer jeg har foretatt,

et slingringsmonn, som skaper et rom for

viser at bruden ytterst sjelden klarer å «få

at han kan fortsette å «leve sitt liv» etter

ektemannen inn på rett spor». Men utad i

tvangsekteskapet. En ung mann jeg inter-

miljøet opprettholdes en fasade med en lyk-

vjuet, beskriver sin frustrasjon over ikke å

kelig gift brud og stolte foreldre. Dette gir i

kunne ha et «normalt samliv», men hele

sin tur andre bekymrede foreldre i miljøet et

tiden måtte kjøre et dobbeltløp for å kunne

håp om at kanskje en brud fra hjemlandet

ta vare på både egne ønsker og foreldrenes.

kan bli redningen ... og karusellen kan på det

Hvilket nok ikke er det beste alternativet,

viset snurre videre!

men tross alt et alternativ det gis rom for, i
motsetning til det som tillates unge flerkul-

Det er noen av disse kvinnene som bryter

turelle kvinner i samme situasjon. At dette

ut av situasjonen, og søker hjelp ved ste-

alternativet som gutter har, ikke finnes for

der som Bokollektivet, men andre forblir i

jenter, fører kanskje til at jentene i større

ekteskapet og lider i stillhet. Isolasjon, vold

grad gjør motstand og tar et oppgjør med

og utroskap blir en tilleggsbekymring som

familien. At de prøver å kommunisere med

preger deres hverdag. Og det finnes eksem-

foreldrene og sier ifra at dette ikke går. Er

pler hvor ektemannen over flere måneder

det kanskje også derfor en større andel

har hatt kjæresten boende hos seg, mens

jenter som ber om beskyttelse mot tvangs-

konen har blitt plassert på barnerommet.

ekteskap fra offentligheten, enn det som

Slike episoder utspiller seg gjerne når

er tilfellet for gutter? Det, i tillegg til at det

førstegenerasjonsforeldrene er på ferie i

kanskje ikke oppleves å være «mandig nok»

hjemlandet. I hennes vanskelige tilværelse

å be om hjelp, gjør at et dobbeltliv dermed

blir det paradoksalt nok svigerforeldrenes

blir den «greieste» veien ut.

tilstedeværelse som er hennes eneste buffer
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mot mannens aggresjon og oppførsel, med

står vi i denne sammenheng overfor en del

mindre hun flykter til et krisesenter eller

utfordringer. For at Handlingsplanen setter

skiller seg.

et klart skille, betyr ikke nødvendigvis at de
som jobber med flerkulturelle miljøer, er i
stand til å forstå sondringen. Det er viktig å

Trioen – av uskyldige parter!

huske at tiltakene og hjelpen Handlingspla-

Den nyankomne bruden er etter mitt syn

nen ønsker å sette i verk, er utilstrekkelig så

utvilsomt den uskyldige part i dette bildet.

lenge hjelperen ikke forstår og aksepterer

Som følge av at den flerkulturelle familien

dette skillet. Spesielt i møte med familiene

ikke har klart å rydde opp i sine egne proble-

og i arbeid hvor det skal gjøres forsøk på

mer, og av mangel på dialog mellom foreldre-

å skape dialog, er det viktig at partene har

ne og sønnen, ødelegges hennes liv. Men hva

en grunnleggende felles forståelse av disse

med sønnen? Han er jo også et offer i den

temaenes innhold. At hjelperens jobb er vik-

forstand at han ble tvunget inn i et ekteskap.

tig, betyr ikke nødvendigvis at den utføres

Kan han virkelig pekes ut som den skyldige

riktig.

fordi han gjør det beste ut av situasjonen
og tar i bruk spillerommet miljøet har skapt
for ham? Og foreldrene ... hva med dem?
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En dynamisk ekteskapsform

Kan de pekes ut som de skyldige? Som vi

Det arrangerte ekteskapet er et komplekst

har sett, tar de i bruk det arrangerte ektes-

felt, bestående av utallige varianter. Denne

kapssystemet for å rydde opp i en vanskelig

formen har rot i lange tradisjoner, men har

situasjon og sikre sin fremtid. De handler

av den grunn ikke en konstant og statisk

med utgangspunkt i det de er overbevist om

form. Det kollektive står fortsatt sentralt,

vil være til sønnens beste, med bakgrunn i

men vi ser at individets plass og rolle er i

hvordan andre familier har «løst» dilemmaet

stadig endring fra generasjon til generasjon

før dem. Hvordan skal denne partens rolle

i det arrangerte ekteskapet (Kaur 1999).

forstås i en slik sammenheng? At sønnen

For noen generasjoner tilbake var det ikke

opplevde situasjonen som et tvangsekteskap,

vanlig at ektefellene traff hverandre før på

trenger ikke nødvendigvis å bety at tvangen

bryllupsnatten, i den påfølgende generasjon

var tiltenkt fra foreldrenes side. For de unge

var fotografi og kjærlighetsbrev formen for

kvinnenes del er det, som sosialantropolog

kontakt som ble etablert før ekteskapsinn-

Anja Bredal også har påpekt, en stor viktig-

gåelsen. Mine besteforeldre så hverandre

het ved det arrangerte ekteskapet ikke bare

første gang under vielsen, deretter hadde de

å ønske den andre, men også selv å være

ikke kontakt i tre år før bruden var voksen

ønsket (Bredal, 2004). Alt er relativt … men

nok og klar for å flytte til sitt nye hjem. Vi

sorgen når drømmen om et lykkelig ekteskap

har siden vært vitner til varianter hvor alt

går i tusen knas, er smertefull uansett hvilket

fra noen timers tekopp-sesjoner til ett års

ståsted man ser situasjonen fra.

bekjentskapstid har vært normalt. I dag finner vi fenomenet i London blant 4. genera-

Enten eller?

sjons britisk indere, hvor foreldre kommer
heseblesende hjem med diverse mobilnum-

Ektefellenes helt forskjellige opplevelse av

re, og oppfordrer sine barn til å ta kontakt

hva de gikk inn i ved ekteskapsinngåelse,

og gjennom dating finne ut om dette kan

er et godt bilde på hvor utfordrende dette

være noe for oss. Dette er også arrangert

feltet er. Det er allikevel viktig at vi klarer

ekteskap. Disse endringene kan forstås som

å holde hodet kaldt. At det er vanskelig å

en naturlig prosess av forandringer vårt

sette grensen for når et arrangert ekteskap

globale samfunn fører med seg, hvor påvirk-

går over til å være tvangsekteskap, er ikke

ninger skjer i mange retninger.

en god nok unnskyldning for å utdefinere
det ene til fordel for det andre. Ute i felten

Kamuflert virkelighet

rinnelse enn sin egen. Selv om disse fler-

I sitt feltarbeid i India fant religionshistoriker

kulturelle studentene ønsker å ære familien

Vilde Reichelt fenomenet hun omtaler som

ved å plassere sitt forhold i det arrangerte

arrangerte kjærlighetsekteskap. Hun beskri-

ekteskapets format, blir det vanskeligere for

ver tilfeller hvor unge som tar høyere utdan-

familien å kamuflere Ola nordmann som et

nelse, finner sin livspartner på høyskolene og

naturlig valg i den arrangerte alliansen over-

universitetene. I disse tilfellene kamufleres

for storfamilien og miljøet for øvrig.3 Tilbake

forholdet som arrangert ekteskap av respekt

til det unge blandede paret. 4 Denne gruppen

for familien og tradisjonen. Den unge kom-

av informanter, som jeg fulgte i løpet av mitt

mer rett og slett hjem og tipser en nær slekt-

hovedfagsarbeid, presenterer oss for et bilde

ning om at dette er det jeg vil, og familien

av en lang og innbitt dragkamp som oppstår

tar opp tråden og dialogen med den andre

idet den unge kommer hjem og forteller om

familien derifra.

valget sitt. Denne gruppens foreldre kan

Mine observasjoner viser at en tilsvarende

demoniserte ansiktet innvandrerforeldre ofte

løsning også blir tatt i bruk blant indiske

blir tildelt i norske medier.

på sin side representere en motsats til det

studenter som finner hverandre her i Norge.
I disse tilfellene er gleden over at barnet har
funnet en partner av samme etniske opp-

På leting etter enighet

rinnelse som seg selv, så stor at foreldrene

Denne gruppen foreldre «doper ikke ned den

og miljøet med glede ser gjennom fingrene

unge og sender ham eller henne av gårde på

med forhold som klasse- og kastetilhørighet.

et fly», men klarer heller ikke å akseptere det

Noen uheldige erfaringer fra transnasjonale

faktum at valget er tatt uten deres delta-

arrangerte ekteskap er i denne sammenheng

kelse. I mange av tilfellene har det gått flere

en avgjørende faktor for holdningsendringen
som har skjedd i løpet av det siste tiåret.
Like enkelt er det imidlertid ikke for dem som
velger en partner av en annen etnisk opp-

3 Hvorfor det trenger å være slik, kan en selvfølgelig
spørre seg … men det blir det for omfattende å gå nærmere inn på i denne artikkelen.
4 Blandet me d tanke på en såkalt andregenerasjons
mann/kvinne som er sammen med en mann/kvinne av
en annen etnisk opprinnelse enn dem selv.
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år fra den unge kom hjem og fortalte om sitt

«Jeg gikk nærmere og sa ’Sorry, pappa’. Da

forhold, til det endte med et endelig brudd5

reiste han seg opp og så på meg lenge, og

i familien. Min tolkning er at foreldrene i et

så sier han: ’Vet du hva ordet sorry betyr?’ …

desperat håp om at krisen kan unngås, går

Jeg skjønte ikke spørsmålet hans helt og sa

inn i en fase av «denial». Man håper rett og

… jaaa, det er klart jeg vet det… det er derfor

slett at «den unge vokser det av seg». De vet

jeg sier det, fordi jeg mener det. Og så sier

at barnet har et forhold, men vedkjenner seg

han: ’ Sorry betyr at du angrer på det du har

det ikke. I disse tilfellene kan den unge bli

gjort, at du lover å aldri gjøre det igjen, og at

sittende med ansvaret som pådriveren, som

du vil sørge for å ordne opp i skaden som er

med jevne mellomrom tar opp situasjonen

gjort! Skill deg fra ham og flytt hjem igjen, så

– hvilket medfører en uendelig runddans av

skal jeg glemme at noe av dette har skjedd

argumenter for og imot i den evige dragkam-

…!» (Far, sitat Sonia), (Kaur 2004: 83).

pen.
For mange kan denne uttalelsen være enormt

182

Det interessante her er hvor langt begge par-

provoserende, men jeg ble rett og slett

ter faktisk strekker seg i et forsøk på å møte

imponert sett ut ifra de kulturelle rammene

den andre på halvveien. De unge sier selv

han har å forholde seg til. Dette er faktisk så

at de for lengst kunne ha pakket sekken og

langt en far er villig til å gå i et desperat håp

dratt sin vei, men de velger å bli, til tross for

om å få datteren på «rett spor igjen», godt

den enorme påkjenningen, og forsøker å få

gift med en av den «rette bakgrunn» – en

den andre part til å forstå at de ikke gir avkall

som er henne og familien verdig. Vel vitende

på sin familie, oppdragelse og kultur selv

om at hun har hatt et forhold i fem år, og selv

om de har valgt en livsledsager av en annen

etter at hun har tilbrakt tre måneder som en

etnisk opprinnelse. De unge er dessuten vel-

fremmed manns hustru …  Det interessante

dig opptatt av å takle denne situasjonen på

er at dette bare er ett av mange eksempler

egenhånd. De stoler ikke på det norske hjel-

på i hvilken grad foreldre velger å se gjen-

peapparatet og deres evne til å ivareta den

nom fingrene med de unges kontroversielle

helhetlige familiens interesse i forsøket på å

handlinger i håp om å kunne møtes på halv-

rydde opp. De vil ikke utsette foreldrene for

veien. Eksempler som er viktige nyanser til

mer enn det de allerede går igjennom. I disse

det bildet mediene ofte gir, av relasjonene

tilfellene er det slående å se evnen begge

mellom de unge og deres foreldre i innvan-

parter viser til å se og forstå situasjonen fra

drerfamilier.

den andres ståsted. De har begge sine standpunkter, men samtidig forstår de hverandre.

På helsen løs

Som et eksempel kan her nevnes en far som

Medaljen har selvfølgelig også en bakside. I

hadde visst om sin datters forhold i fem år

kjølvannet av å rydde opp i situasjonen på

uten å gripe inn slik vi er vant til fra medienes

egen hånd, ser en at konfliktene får mange

oppslag. I stedet for vold og trusler var det

helsemessige konsekvenser for begge parter.

gjennom argumenter og diskusjoner par-

Det er verdt å nevne at selv om denne grup-

tene prøvde å løse situasjonen. Når datteren

pen unge har valgt en annen løsningsme-

etter fem års dragkamp fortsatt ikke så tegn

tode enn unge som søker hjelp hos frivillige

til endring i konflikten, kom bruddet med

organisasjoner, finner jeg i stor utstrekning

familien – hun giftet seg. Tre måneder senere

mange av de samme konsekvensene for

vender hun hjem igjen for å møte sin far etter

individene etter at bruddet er et faktum

sterke overtalelser fra mor og søsken. Hun

(Nafstad, 2008). De sliter bl.a. med angst,

kommer for å si unnskyld slik at de kan ta

depresjoner og spiseforstyrrelser. Mange av

opp kontakten igjen:

dem påpeker at de føler at deres fysiske pla-

5 For nærmere redegjørelse for bruk av ordet brudd i
denne sammenheng, se Kaur 2004.

ger også er en konsekvens av den psykiske
situasjonen.

Psykiske plager og opplevelsen av isolasjon er

dragkamp boende under samme tak. De

også en del av konsekvensene for foreldrene

unge har tatt på seg ansvaret med å prøve

som sitter igjen etter bruddet. I motsetning

å forebygge en større skade enn deres valg

til de unge har disse etter mitt syn i stor

allerede representerer. De har forsøkt å fylle

utstrekning blitt ignorert av norske myndig-

flere roller samtidig til tross for belastningen.

heter frem til nå. Det står ikke et hjelpeap-

Selv om dette ikke er unge som står i fare

parat parat til å ta imot dem og imøtekomme

for å bli tvangsgiftet, fortjener disse og deres

deres behov etter traumene disse foreldrene

familier like fullt et norsk hjelpeapparat som

opplever å ha gjennomgått. Både de unge

er kompetent nok til å være oppmerksom på

og foreldrene gir uttrykk for at dersom og

og bistå i deres situasjon.

når de først oppsøker en psykolog om hjelp,
så kommer de til kort. Foreldregenerasjonen

I dag tør ikke disse unge og deres foreldre

har i utgangspunktet en skeptisk holdning til

å søke hjelp, grunnet mistro til systemet og

psykologer, da tematikken psykisk helse inntil

«den hvite hjelpers stigmatiserende blikk». I

nylig har vært nokså tabubelagt i disse miljø-

et forsøk på å hjelpe «problembarnet» i klas-

ene. At terapeuten i en slik sammenheng for

serommet må ikke resten av klassens behov

eksempel foreslår for en frustrert pakistansk

og tilstedeværelse overses. For det er mitt

mor at hun bør ta seg en to ukers sydentur

inntrykk at denne gruppen informanter repre-

for å få familiesituasjonen litt på avstand,

senterer en større del av de flerkulturelle

sier litt om hvor stort gapet er mellom den

miljøene, enn de som står i direkte fare for å

realiteten disse familiene forholder seg til,

bli tvangsgiftet. Utfordringen vi nå står over-

og terapeutens kunnskapsnivå om klientens

for, er å ruste opp et hjelpeapparat med god

kulturelle bagasje.

nok forståelse og kunnskap om det flerkulturelle feltet det går inn i, slik at det evner å se

De unge forteller også om vonde erfaringer,

nyansene i terrenget hvor unge flerkulturelle

hvor de opplever å måtte bruke de første fem-

er i konflikt med sine foreldre.

seks timene til å male opp et bilde av deres
kulturelle bakteppe for terapeuten, før de selv
kan senke skuldrene og få den hjelpen de har

Tiltak og kunnskap

kommet for å få. I en psykisk ustabil situasjon

Handlingsplanen har som formål å få bukt

er det ikke alltid slik at den unge holder ut

med en forferdelig ukultur kalt tvangsekte-

så lenge, de opplever i stedet at dette er noe

skap, som berører et mindretall i minoritets-

de må fikse selv – ingen forstår og ingen kan

miljøene. Det er viktig at en i prosessen med

egentlig hjelpe. Slik mange av dem uttrykker

å kartlegge terrenget dette skjer i, også tar

det, er ettervirkningene av bruddet noe de på

seg tid til å kartlegge og forstå hvilke pro-

egenhånd må bli vant til å leve med.

blemstillinger majoriteten av flerkulturelle
unge og foreldre forholder seg til. Hadde

Den nye handlingsplanen tar sikte på å fore-

det ikke vært flott om en terapeut hadde

bygge og hjelpe både de unge og deres for-

vært kompetent nok til å forstå fasettene og

eldre. Med unge menes de unge som ønsker

hovedtrekkene i dette terrenget før klienten

å komme seg vekk, men også de unge som

kommer til sin time, at han/hun allerede var

ønsker å vedlikeholde kontakten til familien.

bevisst sondringen mellom arrangerte ekte-

Min oppfordring er imidlertid at en heller ikke

skap og tvangsekteskap? Jeg tror at jo mer

skal glemme de unge som mine informanter

tid vi tar oss til å stoppe opp og forstå det

representerer. Denne gruppen ungdommer

helhetlige bildet, jo raskere vil vi kunne finne

står ikke i fare for å bli tvangsgiftet, men de

en løsning på problemene. Vi kan i kampen

står i fare for å miste familien og miljøet sitt

mot tvangsekteskap få med oss en helt ny

fordi de har forelsket seg i en person med en

gruppe allierte: foreldregenerasjonen som

annen etnisk bakgrunn enn dem selv. Forel-

sitter på mange gode råd og løsninger vi har

drene og de unge har gått inn i en årelang

bruk for i møte med noen foreldre som utøver
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tvang og vold mot sine barn. Ved å usynlig-

Å plukke opp bitene

gjøre majoriteten av foreldregenerasjonen og

Det er urovekkende å se hvem som ender

i beste fall demonisere farsfiguren, har vi luk-

opp med å plukke opp de knuste bitene etter

ket døren til en viktig støttespiller. Den videre

at bruddet er et faktum. Som følge av det

kampen må også handle om å ta seg tid til å

norske hjelpeapparatets utilstrekkelighet har

lytte til deres stemmer.

yngre søsken i mange tilfeller vært de som

Konflikter i innvandrerfamilier dreier seg ikke

gjelder både søsken av den gruppen unge

alltid om tvangsekteskap. Mine informanter,

som prøver å løse situasjonen gjennom dia-

både de unge og deres foreldre, viser en

log, men først og fremst søsken av dem som

grenseløs kjærlighet til hverandre. De forstår

av frykt for tvangsekteskap har søkt hjelp ved

og respekterer den andres ønsker og ståsted,

en frivillig organisasjon. Yngre søsken ned i

men av mange forskjellige grunner kan de

12-13-årsalderen har plutselig blitt nødt til å

ikke akseptere det. De er muligens ofre for

ta styringen som familiens overhode.

bærer denne byrden på sine skuldrer. Dette

voksesmerter et globalisert samfunn går
igjennom. Disse foreldrene lever i en ny tid

Materialet viser imidlertid at konsekvensene

på et nytt sted, hvor de står overfor problem-

ved brudd som har skjedd uten dialog, er

stillinger ingen av deres søsken og slekt-

større for familien som sitter igjen. Yngre

ninger i hjemlandet har forutsetninger for å

søsken forteller med sinne, sorg og frustra-

forstå eller veilede dem i – de har ingen å

sjon om en eldre søster eller bror som har

lene seg på. Deres barn kan ikke i likhet med

«stukket av», og etterlatt seg foreldre som

fettere og kusiner i foreldrenes hjemland nyte

får psykisk sammenbrudd, men ikke har noen

evolusjonsprosessen og kamuflere sitt utra-

å vende seg til. I et av tilfellene ble den ene

disjonelle valg – de tvinges til en revolusjon

av foreldrene til slutt innlagt.

som ikke er smertefri. Så blir det opp til oss –
storsamfunnet – å legge til rette for at denne

Disse yngre søsknene tar på seg jobben som

og andre type konflikter ikke får pågå innen

foreldrenes psykolog, venn, rådgiver og i noen

husets fire vegger over så mange år at det

tilfeller mekler. De innrømmer at situasjonen

går på helsen løs for alle parter. Vi må vinne

har farget deres personlige valg i ettertid

tilbake disse miljøenes tillit, først da kan vi

ved at de for å gjenopprette familiens navn i

snakke om en velferdsstat med et fungerende

primærmiljøet, pålegger seg en strengere og

hjelpeapparat for alle landets innbyggere.

mer tradisjonell tilværelse enn de er oppdratt

til. De legger i noen tilfeller bevisst bort sitt

Bredal, Anja (1998): Arrangerte ekteskap og

eget ønske rundt ekteskap, og oppfordrer

tvangsekteskap blant ungdom med innvan-

familien til å følge mest mulig tradisjonelle

drerbakgrunn – Kompetansesenter for likestil-

normer i søken etter ektefelle. Fremfor å finne

ling

en av samme bakgrunn her i Norge henter de
hit en fra foreldrenes hjemland. Bitterheten

Bredal, Anja (2004): Disputas av doktor-

hos denne gruppen informanter både overfor

gradsavhandlingen: UiO

eldre søsken og det norske hjelpeapparatet er
skremmende, først og fremst fordi jeg opp-

Foucault, Michel (1977): Det moderne feng-

lever at den kan være veldig destruktiv for

sels historie – Oslo: Gyldendal Norsk Forlag

deres egen del. Det kan virke som om eldre
søsken som aktivt har søkt hjelp hos frivillige

Garland, David (1990): Punishment and

organisasjoner – ubevisst – i stedet for å ha

moderen society: a study in social theory –

åpnet døren for dem som kommer etter, har

Oxford: Clarendon Press

stengt den igjen. Hvordan kan vi som samfunn sørge for at denne døren ikke låses for et

Guillaumin, Colette (1995): Racism, Sexism,

yngre søsken? Tiltak som fører til en åpenhet

Power and Ideology – London: Routledge

for foreldrene og de unges del, i trygge omgivelser, er vanskelig – men viktig. Så viktig at

Kaur, Lavleen (1999): Arrangerte ekteskap –

det er vår plikt å få det til!

Tvang eller kultur? – Mellomfagsoppgave ved
Institutt for kriminologi og rettssosiologi: UiO

Det norske hjelpeapparatet har i årenes løp
vist en vilje til å bidra og hjelpe flerkulturell

Kaur, Lavleen (2004): FRIHETENS PRIS PÅ

ungdom etter beste evne. Utfordringen ligger

GODT OG VONDT. Relasjoner til primære mil-

imidlertid i å klare å se det større bildet. Å

jøer etter et utradisjonelt ekteskapsvalg i det

klare å se de unge ikke kun som en løsrevet

flerkulturelle Norge. – Hovedfagsavhandling ved

del fra disse merkelige fremmede skikkene

Institutt for kriminologi og rettssosiologi: UiO

deres foreldre har pålagt dem. Men som unge
mennesker med tilhørighet og lojalitet til to

Kaur, Lavleen (2005): « Den uskyldige part

kulturer, både til det norske storsamfunnets

…» Artikkel i tidsskriftet Materialisten

og til foreldrenes etniske kultur. Muligens
kan denne situasjonen sammenlignes med et

Nafstad, Ida (2008): Ødeleggelse, skapelse,

skillsmissebarns, klarer de voksne å samar-

opprettholdelse – En rapport om SEIF sin

beide, blir overgangen til den nye tilværelsen

oppfølging av unge som

mindre smertefull.

bryter med familien på grunn av tvangsekteskap, trusler om tvangsekteskap, eller andre

Det er med andre ord på tide å ta innover seg

alvorlige konflikter med familien. – Rapport

nyansene som skygges over av de stereotype

finansiert av: BLD

bildene vi gjennom årenes løp har dannet oss
av dette feltet, slik at alle føler seg sett, hørt

Reichelt, Vilde (1998): LIKE BARN LEKER

og anerkjent.

BEST, et innblikk i sikhene og deres
ekteskapstradisjoner – Hovedfagsavhandling i
religionshistorie: UiO

Referanser:
Barne- og likestillingsdepartementet (2008):

Skogøy, Elin (2003): Foredrag om brobyg-

Handlingsplan mot tvangsekteskap – Hand-

gingsprosjektet

lingsplan: 2008–2011
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Intervju

Bruker kompetanse og lærer noe nytt
Mohamad Shafi- Integreringsrådgiver

186

Fortell om bakgrunnen din.

Hvorfor søkte du på stillingen som integre-

– Jeg kommer opprinnelig fra Afghanis-

ringsrådgiver?

tan, fra Kabul, og kom til Norge i 1999 som

– Det som tiltrakk meg, var IMDi selv. I for-

overføringsflyktning. Jeg har bodd i Fjaler i

bindelse med min tidligere jobb har jeg vært

fem år og de siste tre årene i Kragerø. Fra

i kontakt med både UDI og AID og jeg har

Afghanistan har jeg journalistutdanning,

sett på IMDi som et offentlig forbilde, som en

etter at jeg kom til Norge har jeg studert

arbeidsplass godt representert av folk med

pedagogikk, språkdidaktikk, konflikthåndte-

forskjellig bakgrunn. Mangfold rett og slett.

ringsarbeid og menneskerettigheter. Nå tar

Jeg søkte også fordi jeg ønsker å bruke min

jeg fjernundervisning i juss ved universitetet

kompetanse og samtidig lære nye ting. Jeg

i London fordi det er et fag som alltid har

har erfaring fra FN og innvandringsspørsmål

interessert meg. Jeg har bakgrunn fra jobb

fra ulike perspektiver, og jeg tenkte at min

for FNs høykommissær for flyktninger og har

erfaring og min kunnskap kanskje var rele-

vært daglig leder for en flyktningleir. Jeg har

vant, derfor søkte jeg.

også jobbet i Indonesia og Pakistan. Ellers
har jeg arbeidet på flyktning- og sosialkon-

Hvordan tror du din kompetanse og bakgrunn

toret i Fjaler kommune, og i Kragerø har jeg

kan hjelpe deg i arbeidet som integrerings-

vært fagansvarlig for flyktningtjenesten. Av

rådgiver?

interesser må jeg vel si politikk, og jeg liker

– Først og fremst er det min interesse for

å være medlem av foreninger slik at jeg kan

denne tematikken, jeg er veldig motivert.

lære nye ting. For mange år siden drev jeg

Dessuten er min kompetanse veldig relevant

litt med sport og var instruktør i bordtennis

for den jobben jeg skal gjøre. Jeg har fått til-

og kampsport. Når det gjelder bordtennis og

bakemelding på at jeg er en god kommunika-

tennis, liker jeg å spille det, men ikke å se på

tor og konfliktløser. Jeg har et bredt perspek-

at andre spiller.

tiv på det med innvandring og integrering.

Hva tror du blir mest utfordrende med å være

passe seg funksjonsnødvendige normer først.

integreringsrådgiver?

Hvis du ikke forstår disse raskt, så forsinker

– Det kan være dette med å få lokale myn-

det integreringsprosessen. Jeg har også

digheter til å bistå, eller til å samarbeide.

bakgrunn som innvandrer selv, så jeg tror det

Uten dem blir arbeidet vanskelig. Det vik-

er lettere for meg å formidle dette med for

tigste for meg blir å være tidlig ute med å

eksempel tvangsekteskap. Det å ha en annen

forebygge tvangsekteskap, og hvis det skjer

bakgrunn enn norsk er en kompetanse, man

raskt, bistå, og å forhindre at det skjer igjen.

har kommet gjennom en prosess, man har

Det kan bli en utfordring at det blir krisehånd-

gått en vei som også kan hjelpe andre.

tering i noen tilfeller. For da er man avhengig

Du skal være stasjonert i Tyrkia, Ankara, og

vi forsinket med to timer, kan for eksempel

også dekke Iran, hva blir dine arbeidsoppga-

resultatet være katastrofalt.

Intervju

Integrering går begge veier, det er viktig å til-

av andre aktører, som lokale myndigheter. Blir

ver som integreringsrådgiver?
– Først og fremst blir jeg en del av teamet
på ambassaden i Ankara. Jeg har med meg
kompetanse på tvangsekteskap som jeg skal

Hva gleder du deg til?
– Jeg er veldig optimistisk og tror at når vi

overføre til dem som jobber der. Jeg skal

kommer i gang, så kommer vi til å levere bra

bidra til at forebygging av tvangsekteskap blir

resultater. Vi har hatt en omfattende opplæ-

en prioritering på ambassaden og yte bistand

ring og blitt et bra team, så jeg gleder meg til

til dem som trenger det. En viktig oppgave

bare å begynne, så kommer resultatene.

for meg blir også å etablere et nettverk mot
menneskerettighetsorganisasjoner og lokale
myndigheter for å forebygge tvangsekteskap.
Jeg skal være i dialog med personer som
kan være potensielle aktører i slike saker og
jeg skal bringe kunnskap fra Tyrkia og Iran
tilbake til Norge.
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Tvangsekteskap – Hva kan norske
utenriksstasjoner bidra med?
En situasjonsrapport fra Islamabad.

Audun Rogne er 1. ambassadesekretær ved ambassaden i Islamabad,
Pakistan. Ambassaden i Islamabad er én av seks utenriksstasjoner hvor
integreringsrådgivere fra 2008 skal arbeide mot tvangsekteskap.
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Ambassaden i Islamabad identifiserer fra

datter eller sønn i Norge blir med sine forel-

tid til annen saker hvor det er mistanke om

dre til deres hjemland, enten på ferie eller

tvangsekteskap, eller det foreligger en nær-

med beskjed om at en av besteforeldrene er

liggende eller akutt risiko for at det inngås

syke. Vel på plass i Pakistan blir datteren/

ekteskap mot den ene eller begge parters frie

sønnen fratatt pass, penger og billetter for så

vilje. Motsatsen til tvangsekteskap omtales

å bli presset til å inngå ekteskap, gjerne med

ofte som kjærlighetsekteskap, der ektefellene

en slektning. Alternativt har de oppholdt seg

har giftet seg uten foreldrenes samtykke.

lenge i Pakistan enten på grunn av skolegang

Samtidig er det glidende overganger mellom

eller de er sendt tilbake fordi de var i ferd

det kulturelt betingede arrangerte ekteskapet

med å bli for integrert i det norske samfun-

som er anerkjent og lovlig, og tvangsekte-

net. Det skal også legges til at det etter

skap.

ambassadens syn ikke bare er muligheten
for å få en person til Norge som er formålet

Vår erfaring er at det er den norske borge-

med et ekteskap inngått med tvang. Slike

ren som har definert situasjonen som tvang.

ekteskap handler vel så gjerne om eiendom,

Oftest er det kvinner som tar kontakt med

og behovet for f.eks. å beholde eiendom og

oss. Ambassadens befatning med sakene har

arvegods innen familien gjennom søskenbar-

vært av ulik karakter, alt fra e-post-henven-

nekteskap.

delse om råd når det gjelder tvangsekteskap
til praktisk assistanse for å få mishandlede

I 2007 har ambassaden mottatt færre hen-

og/eller tvangsgiftete personer i fysisk sikker-

vendelser om tvangsekteskap. Samtidig har

het. Fellestrekket i tvangsekteskapssaker er

sakene til dels vært mer sammensatte enn

at den norske borgeren har sterke lojalitets-

tidligere, og risikoen for voldsutøvelse noe

bånd til familien og et ønske om anonymitet

større.

når det gjelder de opplysninger som gis.
Dette skyldes ikke minst frykt for familiens

Ambassaden er meget usikker på hva ned-

reaksjoner.

gangen skyldes, men det er grunn til å tro

Ambassaden erfarer at de fleste tilfellene

er i ferd med å bære frukter ved at flere tør

at det holdningsskapende arbeidet i Norge
av tvangsekteskap gjelder ekteskap inngått

stå frem før avreise i Norge. Det økte utdan-

utenfor Norge. Hovedvekten av ekteskap inn-

ningsnivået blant etterkommere har tro-

gått av pakistanske innvandrere, blir inngått i

lig også hjulpet. Samtidig vil ambassaden

Pakistan. Det tradisjonelle scenarioet er at en

bemerke at når jentene/guttene først er i

Pakistan, er terskelen for å kontakte ambas-

for i det hele tatt å bli kjent med en eventuell

saden muligens blitt noe høyere, trolig på

tvangsekteskapssak.

grunn av økt psykisk press fra familie og
andre aktører.

At norske utenriksstasjoner ikke har myndighet på andre staters territorium, setter

Ambassadens ansvar og bidrag
i tvangsekteskapssaker

klare rammer for hva slags bistand vi kan yte
overfor norske borgere. Samtidig byr dette
på utfordringer fordi ofre for tvangsekte-

Ambassaden er i henhold til Utenriksinstruk-

skap har en forestilling om at «jeg er norsk

sen «pliktig til å yte bistand i saker relatert

og den norske ambassaden vil hjelpe meg».

til tvangsekteskap på anmodning fra nor-

Ambassaden kan for eksempel ikke bidra med

ske borgere som enten har inngått ekteskap

beskyttelse. Det er en oppgave for pakistansk

under tvang eller frykter inngåelse av tvangs-

politi. Å veilede og gi råd til dem er således

ekteskap. Bistanden kan bestå i at stasjonen

kanskje den viktigste oppgaven for oss, samt

påtar seg en meglerrolle, særskilt når den

yte moralsk støtte. Å ha noen å snakke med

involverte part er mindreårig, eller det kan

er særdeles viktig og vi erfarer at det gir

være bistand til hjemreise».

ofrene ekstra styrke. Vårt viktigste råd i disse
sakene er «om mulig reis tilbake til Norge så

I saker hvor det er tvil om vedkommende

snart som mulig».

er norsk statsborger, vil ambassaden søke å

Videre knytter vår bistand seg først og fremst

få avklart hvilket statsborgerskap vedkom-

til hjelp til passutstedelse, økonomisk bistand

mende har. Hvis det ikke foreligger spesielle

til hjemreisen og hjelp til overnatting på sik-

omstendigheter, vil fremvisning av gyldig

kert sted i forbindelse med utreisen fra Pakis-

norsk pass i alminnelighet bli godtatt som

tan. Ambassaden vil også etter innhentelse

bevis for norsk statsborgerskap. Dersom

av godkjennelse fra Utenriksdepartementet

dette ikke kan fremvises, søkes statsbor-

kunne bidra med advokathjelp. Advokat-

gerskapet avklart gjennom kontakt med

bistand kan være aktuelt der en søker å få

Utlendingsdirektoratet og andre tilgjengelige

den tvangsgiftede fremstilt for en dommer.

kilder.

Men ambassaden har ikke egne midler til å
dekke advokatutgifter i Pakistan.

Innenfor rammen av de folkerettslige forpliktelsene Norge har påtatt seg ved ratifikasjon
av gjeldende flyktningkonvensjoner, kan også
flyktninger eller statsløse personer bosatt

Ambassadens arbeid med tvangs
ekteskapssaker

(domisiliert) i Norge påregne bistand av

Ambassaden har i flere år foretatt sepa-

norsk utenrikstjenestemann under midlertidig

rat samtale med alle norske borgere som

opphold i utlandet. Dette gjelder innehavere

har inngått ekteskap i Pakistan, såfremt de

av norsk reisebevis for flyktninger og utlen-

befinner seg i Pakistan. Norsk personell på

dingspass. Overfor personer med slik status

visumseksjonen har en samtale med disse

er ambassaden pliktig til å yte tilsvarende

alene, hvor de blir spurt om de har det bra,

bistand som for norske borgere, blant annet i

om ekteskapet var inngått frivillig og om de

saker som gjelder tvangsekteskap.

trenger bistand fra ambassaden. Vi spør også
om når de har tenkt å reise tilbake til Norge.

For at ambassaden skal kunne yte bistand

Denne rutinen er nå så godt innarbeidet i det

i en sak der det er påstand eller mistanke

pakistanske miljøet at stort sett alle møter på

om tvangsekteskap, må forholdet anmeldes

ambassaden hvis de fortsatt er i Pakistan. I

i Norge, eller ved at vedkommende selv,

de tilfellene hvor den norske ektefellen ikke

eventuelt venner, skole eller sosialmyndighet

møter, spør vi om grunnen til dette og krever

tar kontakt med stasjonen. Ambassaden er

at de møter ved en snarlig anledning. Denne

som oftest avhengig av en slik henvendelse

praksis bygger på konkrete erfaringer.
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Ambassadens arbeid med disse sakene viser

Pakistan, men samtidig understreke vår vilje

at hver enkelt sak skiller seg fra hverandre og

til å bistå og 4) få hans/hennes kommentar

det finnes ingen standard løsning. I de fleste

til muligheten for at ambassaden eller politiet

tilfeller søkes det at partene kommer frem til

i Norge snakker med foreldrene og hva som

en frivillig løsning av problemet. Dette gjelder

eventuelt kan sies eller ikke sies. Herunder

særskilt i saker der mindreårige er involvert.

søkes det igjen avklart om det er andre sen-

Videre er det viktig å påpeke det sensitive

trale familiemedlemmer som kan kontaktes.

med hensyn til mulig voldsutøvelse i disse
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sakene. Ambassaden går forsiktig frem før

Dersom situasjonen er akutt og personen

den initierer tiltak, samt at vi ikke ønsker å

det gjelder, ikke har bevegelsesfrihet, forsø-

fremskynde en prosess som den tvangsgif-

ker ambassaden å diskutere muligheten for

tede selv ikke helt er innforstått med konse-

innhentelse av en rettskjennelse slik at den

kvensene av, f.eks. brudd med familien. Vi

tvangsgiftede kan presenteres for en domstol.

erfarer at vedkommende ofte er i en forvirret

Formålet er å få snakke med kvinnen/mannen

tilstand, dradd mellom lojalitet til familien,

og om mulig få avklart om vedkommende har

egne ønsker og ulike trusler fra familiemed-

det bra, samt om han/hun eventuelt ønsker

lemmer. Vi prøver derfor å være lydhøre over-

å reise til Norge. Der situasjonen ikke anses

for hva den tvangsgiftede sier og ønsker, og

som akutt, vurderer ambassaden muligheten

forklare hva ambassadens rolle/bistand kan

for å få vedkommende til ambassaden uten

være. I den grad det kan unngås, er målet at

at familiemedlemmer fatter mistanke. Dette

ungdommen ikke mister sitt nettverk gjen-

skjer, om mulig, i samråd med den tvangsgif-

nom et brudd med familien.

tede. Et mulig alternativ er å sende bekym-

Ved den første kontakten med den tvangs-

ambassaden samarbeidet med lokalt politi i

giftede forsøker vi å få avklart 1) navn, 2)

Norge for å få personer som er antatt tvangs-

fødselsdato, 3) statsborgerskap, 4) hvor

giftet i Pakistan, til å møte på ambassaden.

vedkommende er bosatt i Norge, 5) hva det

Politiet opplyser overfor foreldrene at de har

er som har skjedd eller er i ferd med å skje,

mottatt en bekymringsmelding angående

6) adresse og telefonnummer i Pakistan, 7)

deres datter/sønn som er norsk statsborger

hvorvidt vedkommende har kontroll over pass

og som oppholder seg i Pakistan, og de ber

og flybillett til Norge, 8) tilgang til telefon,

foreldrene informere sin datter/sønn om å

ev. mobiltelefon og 9) kartlegge situasjonen.

møte på ambassaden. De blir informert om at

ringsmelding til norsk politi. I flere år har

Deretter søkes disse opplysningene verifisert

hvis vedkommende personlig møter opp og

gjennom ulike kilder. Videre gis vedkommen-

informerer ambassaden, vil saken ikke bli for-

de ambassadens telefonnummer og mobil-

fulgt videre. Enkelte av disse sakene viser seg

nummeret til vakthavende norsk utsendt,

da ikke å være tvangsekteskapssaker. Andre

samt kontaktperson som kan påtreffes etter

opplyser at de har blitt utsatt for tvangsekte-

arbeidstid. Så vidt mulig avtales det også

skap, men at de ikke vet hva de skal gjøre

tidspunkt for når vi skal ringe tilbake. Under

da ektefellen og/eller familien venter på dem

slike samtaler understreker ambassaden at

utenfor ambassaden.

vi vil bistå i størst mulig grad. Herunder spør
vi om det er noen som han/hun ønsker at vi

Dersom den tvangsgiftede selv kan ta seg

skal kontakte.

til Islamabad, kan ambassaden bistå med å
booke og fremskaffe flybillett, samt ordne

Ved ny kontakt med vedkommende forsøker

med sikker overnatting i påvente av avreise.

vi å få avklart 1) om det har inntrådt endrin-

Der den tvangsgiftede ikke har egen flybil-

ger i trusselbildet/bevegelsesfrihet/mulighet

lett eller ikke har midler til å dekke hjemrei-

for å komme seg til Islamabad, 2) hva slags

sen, søker ambassaden på vegne av den det

bistand ønsker han/hun av ambassaden,

gjelder, Barne- og likestillingsdepartementet

3) forklare ambassadens begrensninger i

om slik dekning. Søknaden sendes Barne- og
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likestillingsdepartementet med kopi til Uten-

høsten 2006 og senere er et møte avholdt i

riksdepartementet.

Oslo i 2007.

Ambassaden har i saker tilknyttet tvangsekte-

Fra norsk side deltar representanter fra Uten-

skap, et tett internt samarbeid. Ambassadens

riksdepartementet, Barne- og likestillingsde-

ledelse holdes løpende orientert og bistår om

partementet og Arbeids- og inkluderingsde-

nødvendig i en meglingssituasjon, f.eks. med

partementet, mens fra pakistansk side deltar

å ha en samtale med offerets foreldre/andre

innenriksdepartementet, utenriksdeparte-

familiemedlemmer. Videre koples Utenriks-

mentet og kvinnedepartementet.

departementet inn ved behov for å bistå med
eventuell håndtering av pressehenvendelser,

Advisory Board har blant annet som oppgave

men også med å kunne gi konkrete råd og ha

å bidra til å sikre menns og kvinners rett til

en koordinerende funksjon, særlig i kompli-

å inngå ekteskap av egen fri vilje. Både etter

serte saker.

norsk og pakistansk rett er tvangsekteskap
forbudt. Det er således etablert et egnet

Særskilt om Familieprotokollen

forum hvor tvangsekteskap kan tas opp av
både Norge og Pakistan. Erfaringene så langt

6. desember 2005 ble det inngått en bila-

er at det eksisterer vilje fra begge staters side

teral avtale mellom Norge og Pakistan om

til å bekjempe tvangsekteskap.

etablering av et norsk-pakistansk Advisory
Board. Formålet var, etter britisk modell, å
problemstillinger knyttet til ekteskap, fami-

Etablering av integreringsattaché
ved ambassaden

lie og barn som oppstår i forbindelse med

Fra sommeren 2008 vil en fast integreringsat-

etablere et forum for å diskutere spørsmål og
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innvandring/utvandring mellom de to sta-

taché bli stasjonert ved ambassaden i Isla-

tene. Avtalen ble satt ut i livet i 2006 etter at

mabad. Ambassaden ser for seg at attacheen

begge land hadde tilpasset nasjonal lovgiv-

vil være et knutepunkt både internt og utad

ning. Første møte ble avholdt i Islamabad

hva gjelder bekjempelsen av tvangsekte-

skap. Ansvaret for oppfølgningen av disse

godtatt dersom den er gyldig i det landet der

sakene vil være tydelig forankret og ambas-

den er foretatt, med mindre vigselen er sterkt

saden/norske myndigheter vil stå enda bedre

støtende mot norsk rettsoppfatning (ordre

rustet til å bistå norske borgere som er ofre

public). De helt klare tvangsekteskapene vil

for tvangsekteskap. Herunder vil kontakten

stride mot ordre public og vil ikke godtas

med interesseorganisasjoner og andre lands

etter norsk rett. De godtas heller ikke etter

ambassader som arbeider med temaet, styr-

pakistansk rett.

kes.
Det er imidlertid flere tilfeller som godtas, noe
Videre vil informasjonsarbeidet klart bli

som medfører at faren for tvangsekteskap

styrket ved at vi får en integreringsattaché

øker. Eksempelvis stilles det ved en fami-

på plass. Gjennom etablering av økt kontakt

liegjenforeningssøknad ikke krav om at den

med det norsk-pakistanske miljøet i Kharian/

norske borgeren må ha fått utstedt ugifteat-

Gujrat vil vi kunne sette økt fokus på temaet

test fra Norge før ekteskapet ble inngått. Det

og forhåpentligvis bidra til økt bevisstgjøring

er ambassadens oppfatning at de færreste

i miljøet. Det samme gjelder det norsk-pakis-

norske borgerne som gifter seg i Pakistan,

tanske miljøet i Islamabad og andre deler av

har en slik attest.

landet.
Ambassaden er derfor av den oppfatning

Avsluttende kommentar

at norske borgere som gifter seg i utlandet
etter utenlandsk rett, på forhånd bør ha fått

Ambassadens befatning med tvangsekte-

utstedt en ugifteattest i Norge hvis ekteska-

skapssaker oppleves som noe av det mest

pet senere skal kunne danne grunnlag for

krevende og vanskelige vi har å forholde oss

familiegjenforening i Norge. Etter ambas-

til i en hektisk hverdag. Det å kanskje være

sadens oppfatning er det ønskelig at også

den eneste støtten for et ungt medmenneske

utenlandske borgere, med oppholdstillatelse

oppleves til tider veldig utfordrende, men

i Norge, må fremlegge en slik attest. Det er

samtidig som noe av det mest meningsfulle i

helt avgjørende at ugifteattesten kun utste-

vårt arbeid.

des ved personlig fremmøte. Her ligger etter
ambassadens skjønn det kanskje viktigste

I arbeidet med å motvirke tvangsekteskap er

forebyggende tiltaket mot tvangsekteskap.

det særdeles viktig at den aktuelle kvinne/

Ved å forlange personlig fremmøte for attes-

mann vet at formålet med reisen til opprin-

ten vil den unge selv være kjent med formå-

nelseslandet er de skal inngå ekteskap. Et

let for reisen til Pakistan. Det er nemlig ikke

viktig tiltak for å forebygge tvangsekteskap

uvanlig at ekteskap inngås uten at den unge

kan da være å innføre et krav om norsk

er forberedt på dette. Tiltaket kan bevirke

ugifteattest, som må avhentes ved personlig

at drøftingen innen familien med hensyn til

oppmøte.

ekteskapsinngåelse finner sted i Norge med
muligheter for den unge til å hente råd og

Den norske ekteskapslovens regler om

støtte i Norge. Dette forhindrer ikke tvang,

prøving av ekteskapsvilkårene gjelder for

men det kan forebygge.

brudefolk som gifter seg etter norsk lov. Som
påpekt ovenfor er det ambassadens klare
oppfatning at de fleste tvangsekteskap blir
inngått i utlandet, f.eks. at datter, som er
etnisk pakistaner, men norsk statsborger,
tvinges inn i et ekteskap i Pakistan. I disse
tilfellene er det pakistansk rett som vil regulere gyldigheten av ekteskapet. Når ektefellen
søker om familiegjenforening, vil vigselen bli
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Intervju

Vil finne gode løsninger
Ada C. Hanson- Integreringsrådgiver
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Ada skal utstasjoneres ved ambassaden i

Hvorfor ønsket du å jobbe med tematikken

Rabat, Marokko.

tvangsekteskap?
– Jeg studerte ved universitetet i Bradford i

– En av våre oppgaver som integreringsråd-

England. Byen Bradford er et samfunn som

givere er å få kompetanse om familietradisjo-

har møtt en del problemer knyttet til integre-

ner, tvangsekteskap og kvinners rettigheter

ring. Erfaringer og opplevelser derfra bidro til

i de ulike landene. Det finnes allerede en del

at jeg virkelig ville jobbe med integrering, sier

kunnskap om dette på ambassadene. I tillegg

hun.

har vi mandat til å utvikle nettverk i det sivile
samfunnet i de landene vi skal arbeide i. På

Hun har stor tro på at det å erkjenne utfor-

den måten skal vi blant annet kunne over-

dringer og problemer er viktig for at man skal

føre kunnskap til dem som jobber hjemme

kunne ta tak i dem og finne gode løsninger.

i Norge. Dessuten skal vi bistå i konkrete
saker som gjelder tvangsekteskap, sier Ada

– I Bradford så jeg hvordan problemer kan

C. Hanson.

løses når lokalsamfunn og politiske kref-

Hun skal utstasjoneres på ambassaden i

fungerer i praksis. I tillegg ønsket jeg å få

Rabat i Marokko. Hun trekker fram at de må

være med på å utvikle og forme innsatsen

være effektive ettersom prosjektet avsluttes

IMDi skal gjøre i arbeidet mot tvangsekte-

ter går sammen for å finne løsninger som

om tre år.

skap. Å bli utsatt for tvangsekteskap er en
meget vanskelig og dramatisk hendelse i et

– Målet er å jobbe for at kunnskapen vi opp-

ungt menneskes liv, og jeg har et ønske om å

arbeider, skal integreres i forvaltningen i løpet

bidra i arbeidet for å forhindre at dette skjer,

av den perioden, sier hun.

forteller Ada.

uker før krigen begynte sommeren 2006. Da

– Norge er et flerkulturelt samfunn. Jeg tror

fredsavtalen var på plass, dro jeg tilbake og

en kan forholde seg til dette på ulike måter.

studerte arabisk i et halvt år. Jeg er veldig

Man kan la være å forholde seg til det eller

glad for å ha erfaringene fra Libanon. Jeg fikk

engasjere seg for at det skal bli best mulig.

oppleve at kontakt og gjenkjennelse er mulig

Det handler om å ta situasjonen på alvor og

på tvers av språk og kultur, sier hun.

Intervju

Hvorfor mener du tematikken er viktig?

gå inn i det med åpenhet og ydmykhet. IMDi
har kompetanse når det gjelder mangfold.

Hvordan ser du på det å jobbe ved ambas-

Innen integreringspolitikken tror jeg det er

saden?

viktig å ikke ignorere de vanskelige spørsmå-

– Jeg ser fram til å treffe mine nye kolleger

lene eller kontroversene, sier hun.

og samarbeide med dem – de sitter allerede
på mye kunnskap om landene vi skal arbeide

Hva ser du som mest utfordrende ved job-

i. Jeg tror deres kompetanse sammen med

ben?

vårt fokus vil være viktige verktøy i arbeidet

– Det er ulike utfordringer, både personlige

vi skal gjøre.

og profesjonelle. Angående prosjektet vil jeg
si at det er en helt ny situasjon, dette har

Hva ser du fram til?

aldri vært gjort før. I begynnelsen vil alt være

– Mye. I opplæringsperioden har vi hatt både

utfordrende, men jeg finner mye trygghet i

teoretisk og praktisk tilnærming til arbeids-

de varierte erfaringene jeg har fått gjennom

området vårt. Det blir spennende å se hvor-

ulike arbeidssituasjoner  og -former. Jeg er

dan ting blir i felten. Dessuten gleder jeg meg

blitt stilt i arbeidssituasjoner og personlige

til å jobbe utenlands igjen, og lære Marokko

situasjoner der utfallet er blitt helt annerledes

og Nord-Afrika bedre å kjenne. Jeg trivdes

enn man opprinnelig hadde tenkt. Jeg er vant

veldig godt med å leve i Midt-Østen, og ser

til å ha en plan B, og eventuelt også en plan

fram til å bo i Marokko. Vi blir også et veldig

C. Det ser jeg på som en styrke.

bra team av integrerings- og minoritetsrådgivere rundt om i verden og jeg ser fram til å

Jeg tenker at denne jobben kan ha direkte
innflytelse på enkeltpersoners liv. Det gjør
meg ydmyk. Det gjør også at jeg ønsker å
gjøre en god jobb, sier Ada.
Hun trekker også fram at erfaringene fra
tidligere utenlandsopphold er viktige i dette
arbeidet.
– Jeg reiste med Røde Kors som ungdomsdelegat til Libanon. Der var jeg i ni måneder
og jobbet med organisasjonsutvikling og
kompetansebygging. Jeg reiste hjem bare to

samarbeide med mine kolleger.
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