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Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i ekteskapsloven (oppheving av adgangen til å gi
dispensasjon fra alderskravet på 18 år for å inngå ekteskap i Norge).
Krisesentersekretariatet (KSS), som paraplyorganisasjon for 28 krisesentre, takker for muligheten til å
komme med synspunkter i henhold til forslag om endringer i ekteskapsloven - oppheving av
adgangen til å gi dispensasjon fra alderskravet på 18 år for å inngå ekteskap i Norge.
Vi ønsker å presisere at personer under 18 år er barn. Giftemål med personer under 18 år er
barneekteskap, og aldersgrensen for å gifte seg være bør 18 år, i tråd med internasjonale
menneskerettigheter.

KSS jobber for likestilling og mot diskriminering, for å fremme og ivareta kvinners
menneskerettigheter, på grunnlag av FNs kvinnekonvensjon og andre grunnleggende dokumenter.
Krisesentrene møter personer utsatt for tvangsekteskap og vi støtter derfor enhver lovendring som
kan bidra til å forhindre at personer blir utsatt for dette.
Norge har sluttet seg til barnekonvensjonen og konvensjonens artikkel 1 – Barnealderen, inneholder
den mest aksepterte definisjonen for hva som er et barn. Med barn menes ethvert menneske under
18 år, hvis ikke barnet blir myndig tidligere etter den lovgivning som gjelder for barnet. Norge har
inkorporert barnekonvensjonen i den nasjonale lovgivningen med rang foran annen lovgivning.
Vårt synspunkt er at alle personer under 18 år, uten unntak, må defineres som barn. Regjeringen må
ha en klar og konsistent lovgivning som etablerer 18 år som den minste ekteskapsalderen.
Tilstrekkelige tiltak må være på plass for å sikre at foreldres samtykke eller andre unntak ikke brukes
til å tvinge jenter og gutter til ekteskap. Lover som fastsetter en minimumsalder for ekteskap er
derfor et viktig verktøy som hjelper de som arbeider for å fraråde familier og lokalsamfunn fra å gifte
bort sine sønner og døtre mens de ennå er barn.

En minimumsalder for ekteskap på 18 år gir en objektiv målestokk på modenhetstid. Dette sikrer at
et barn ikke gifter seg før de er fysisk, mentalt eller følelsesmessig klar for det. En kan stille seg
spørsmål om hvorfor man skal tillate at et barn gifter seg når de for eksempel ikke har stemmerett
eller mulighet til å inngå andre lovlige avtaler? Lover som setter en minstealder for ekteskap er en
viktig måte å beskytte jenter og gutter fra å være gift før de er klare for det. En minstealder for
ekteskap på 18 år vil også bidra til å sikre at barn er i stand til å gi sitt frie og fullgode samtykke til å
gifte seg.
Det er viktig at barn blir anerkjent i loven som barn, og at de får lovens fulle beskyttelse.
Krisesentersekretariatet anbefaler derfor å oppheve adgangen til å gi dispensasjon fra alderskravet
på 18 år for å inngå ekteskap i Norge.
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