
Hva er vold mot kvinner? Minoritetskvinner skal ikke tåle vold! Bryt tausheten –fortell noen!

Vold som rettes mot en kvinne fordi hun er 
kvinne er et menneskerettighetsbrudd og en 
form for diskriminering av kvinner. Dette omfat-
ter alle kjønnsavhengige voldshandlinger som 
rammer kvinner i uforholdsmessig stor grad 
og som medfører, eller kan medføre fysisk, 
seksuell, psykisk eller økonomisk skade eller 
lidelse, herunder trusler om slike handlinger, 
tvang eller vilkårlig frihetsberøvelse, enten dette 
skjer i den offentlige eller den private sfære.

Vold i nære relasjoner er alle voldshandlinger 
av fysisk, seksuell, psykisk eller økonomisk 

art som utøves innen familien eller i nære re-
lasjoner eller mellom tidligere eller nåværende 
ektefeller eller partnere, uavhengig av om 
voldsutøveren bor eller har bodd sammen med 
offeret.

Den nye og omfattende definisjon av vold mot 
kvinner og vold i nære relasjoner er utarbeidet 
av Europarådets konvensjon om forebyggelse 
og bekjempelse av vold mot kvinner og vold 
i nære relasjoner, Istanbul, 11. V. 2011. Dette 
omfatter alle kvinner uansett klasse, religion 
eller etnisitet. 

Du som er utsatt for vold skal vite at det er 
mulig å få hjelp. Helsepersonell skal være 
opplært til å tolke signaler om vold. De har 
taushetsplikt, og kan gi deg den hjelpen du 
trenger. Du har rettigheter selv om du har vært i 
Norge for en kortere tid.  

Mange kvinner med minoritetsbakgrunn tåler 
voldshandlinger fra ektemannen eller hans fam-
ilie over lengre tid. Når de søker hjelp, forteller 

de ofte ikke til helsepersonell at blåmerker, 
spontanabort, eller arr på kroppen er forårsaket 
av volden i hjemmet. De er enten redde for å 
involvere utenforstående i familieproblemene, 
eller voldsutøveren kan ha truet dem til ikke å 
fortelle noen om det. Mange kvinner kan også 
være redd for å miste oppholdstillatelsen hvis 
de bryter ut av ekteskapet på grunn av vold og 
mishandling.

Mange kvinner føler skam for å bli slått eller 
isolert av sin mann og tør ikke å fortelle noen 
om volden. Volden krenker deres selvbilde 
og selvtillitt og ofte får de skyldfølelser.  
 
Gjelder dette deg? Bryt tausheten,  
våg å be om hjelp!  

Når en kvinne blir mishandlet, uavhengig 
av om hun er datter, mor, søster eller kone, 
påvirker det hele familien. Det er alvorlige 
fysiske og psykiske konsekvenser for offeret 
men også barna i familien som er vitne til 
volden, får varige psykiske lidelser. Barna 
kan også bli direkte involvert i tilfeller hvor  
de forsøker å beskytte ofre.  

Det er ikke galt å stå frem! Gjelder dette deg? Bryt tausheten!



Stopp vold  
          i nære relasjoner!
 
 Vold mot minoritetskvinner er et menneskerettighetsbrudd!

Søk hjelp —du er ikke alene! Ta kontakt med MiRA-S enteret

Kvinner med minoritetsbakgrunn mangler ofte et nettverk av familie og venner som kan 
hjelpe dem ut av voldelige forhold. Mange går derfor med en følelse av å være alene i denne 
situasjonen. Når du søker hjelp, skal du vite at du ikke er alene. Du kan komme i kontakt med 
andre personer og kan bygge nye nettverk og støtte rundt deg. Du kan søke hjelp hos:  

  Politiets familievoldskoordinator, telefonnummer 02800. Politiets nødtelefon er: 112 
  Støttetelefon.no (for ofre for kriminalitet): 800 40 008 
  Krisesentersekretariatet (for kvinner og barn som er utsatt for vold): 23 01 03 00 
  ROSA-prosjektet (for ofre for menneskehandel): 22 33 11 60 
  Sosialkontorer/NAV 
  Lege/helsepersonell 
  Naboer/venner  
  MiRA Ressurssenter for minoritetskvinner: 22 11 69 20

Ta kontakt med MiRA Ressurssenter for minoritetskvinner dersom du trenger krisehjelp og 
veiledning. Vi tilbyr gratis advokatbistand. Ønsker du informasjon om dine rettigheter, eller har 
du spørsmål om tvangsekteskap, vold mot kvinner eller annet? Ring oss!
Vi har taushetsplikt!

MiRA-Senteret
Besøksadresse: Storgata 38, Oslo 0184
Postadresse: Postboks 1749, Vika, NO-0121 Oslo
Telefon: + 47 22116920
Faks: + 47 22364019
E- post: krisehjelp@mirasenteret.no
Web:  www.mirasenteret.no 

Du kan be om hjelp! Trenger du advokatbistand, ønsker du informasjon?

M i R A
RESSURSSENTER 
FOR KVINNER MED 
MINORITETSBAKGRUNN         


