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skal du få hjelp!

MiRA-Senteret
Storgata 38, Oslo

Postboks 1749 Vika
NO-0121 Oslo

Telefon 22 11 69 20
www.mirasenteret.no

ungejenter@mirasenteret.no

Nettverk for unge
jenter tilbyr: 

Rådgivning i tvangsekteskap-
/generasjonskonflikter.

Hjelp ved problemer 
på skole/jobb.

Seminarer, kurs m.m.

Informasjonsarbeid.

Eller kanskje du
bare ønsker å

snakke med noen?

Kontakt oss!
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Det er stor forskjell på å arrangere
et ekteskap for noen og å tvinge
noen til å gifte seg.

Å arrangere et ekteskap er
ikke dårligere enn å gifte seg av
kjærlighet – de to måtene å finne
ektefelle på har til felles at ingen
av dem garanterer lykke...

Det finnes ingen fasit, og ingen
avgjorte sannheter. Annet enn
denne ene: «Tvang er et dårlig
utgangspunkt for lykke»!

Hvis foreldrene dine
arrangerer ekteskap for deg
og du ikke ønsker det. SI NEI!

De færreste foreldre har et
ønske om å gjøre barna sine
vondt. Men det skjer i noen
tilfeller, og da må du vite at du
har krav på hjelp!

INGEN har rett til å tvinge deg
inn i ekteskap.
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Tvang er også ulovlig.
Et ekteskap hvor partene
ikke samtykker er et
tvangsekteskap. 
TVANG ER IKKE LOV!
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