Fakta
• En religiøs vielse, der er indgået af
en religiøs autoritet uden vielsesbemyndigelse i Danmark, er ikke
juridisk gyldig i Danmark, men kan
ifølge bestemte trosretninger
være gyldig i andre lande.
• Det kan være svært at opløse et
religiøst indgået ægteskab, hvis
ikke begge parter er enige om det.

• Hvis du både er religiøst viet og
viet efter dansk ret, er en skilsmisse efter dansk ret ikke altid
til nok til at opløse den religiøse
vielse.

– Et tilbud til dig, der har brug for
rådgivning om religiøse vielser

Connect er et mentorprojekt, der er oprettet hos
Ungdommens Røde Kors i samarbejde med LOKK

Her kan du få hjælp
døgnet rundt
Ring til os:

Anonym hotline:
70 27 76 66
Eller skriv til os:

www.etniskung.dk/
brevkasse
Tilbuddet er både til dig, der er over og under 18 år.

LOKK sekretariat
Telefon 32 95 90 19
Mail sekretariat@lokk.dk
www.lokk.dk

refleksdesign.dk

• Nogle oplever pres fra ægtefælle,
familie eller venner i forhold til at
blive i eller indgå et religiøst ægteskab.

Religiøse vielser

Etnisk Ung drives af Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) med støtte fra Ministeriet for Børn,
Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Religiøs vielse

Her kan du få hjælp

Dine rettigheder

Der kan være mange forskellige grunde til at indgå i en
religiøs vielse.

Hvis du står i en svær situation i forbindelse med en
religiøs vielse, føler du dig måske alene med mange
spørgsmål og frustrationer. LOKK og Connects rådgivning
og mentorordning støtter dig i at få overblik over dine
handlemuligheder og styrker dig i at agere i det pres,
du måske oplever fra dine omgivelser.

Alle har ret til selv at vælge, hvem de bliver gift med.
Du og din ægtefælle har begge krav på lige ret til at
indgå og opløse ægteskabet.

Det kan være, du selv mener, at det er den rigtige måde
at blive gift på for dig. Det kan også være, at andre
presser på.
Uanset hvilken situation du står i, er det en god ide at
tale med vores rådgivere om, hvad en religiøs vielse
betyder, og hvilke konsekvenser den kan have for dig.
LOKK og Connect har i samarbejde med Ministeriet for
Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold startet
et landsdækkende tilbud, som har til formål at støtte dig,
der er i en svær situation i forbindelse med en religiøs
vielse.

Støtteordning hos Etnisk Ung
Hvis du bliver presset til at indgå i en religiøs vielse, eller
bliver fastholdt i en religiøs vielse mod din vilje, har du
mulighed for at tale med en professionel rådgiver.
Du kan få telefonrådgivning, samtaler ved personlige møder
og længere samtaleforløb. Du kan også få juridisk rådgivning.
Connect mentorordning
Hvis du har brug for støtte, efter du er kommet ud af en
religiøs vielse, vil du blive tilbudt et mentorforløb. Du og
din mentor mødes 1-3 timer om ugen, og aftaler i fællesskab, hvad I har lyst til at lave. Det kan f.eks. være at gå
en tur eller snakke over en kop kaffe. Det kommer an på
din situation og behov.
I mentorordningen får du:
• En personlig kontakt med en jævnaldrende ung kvinde
• Hjælp til praktiske ting
• En tryg og fortrolig relation, hvor du kan være dig selv
• Nogen at tale med
Connects mentorer har viden om problemer i forbindelse
med religiøse vielser.

”

Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes for ulovlig
tvang den, som ved vold eller ved trussel om vold, (…)
tvinger nogen til at gøre, tåle eller undlade noget. Tvinges
nogen til at indgå ægteskab eller til en religiøs vielse
uden borgelig gyldighed, kan straffen stige til fængsel
indtil 4 år.”
(Dansk straffelov § 260)

”

1. Uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde har mænd og kvinder,
der har nået myndighedsalderen, ret til at gifte sig og at
stifte familie. De har krav på lige rettigheder med hensyn
til indgåelse at ægteskab, under ægteskabet og ved dettes
opløsning.
2. Ægteskab skal kun kunne indgås med begge parters
frie og fulde samtykke.”
(FN’s Verdenserklæring om
Menneskerettighederne, artikel 16)

