
Informasjonen nedenfor inkluderer relevant lovverk. Om situasjonene involverer ulovlige 
handlinger, er det alvorlig negativ sosial kontroll. For øvrig vil «fasiten» kunne variere i 
forhold til ulike kontekster som situasjonene kan skje innenfor. 
 
1. Ifølge Barneloven (§ 30) har ikke foreldre lov til å utsette barna sine for fysisk eller 

psykisk vold.  
2. Det er straffbart å hindre noens bevegelsesfrihet. (Grunnloven § 106) (Straffeloven § 

254-266)  
3. Barneloven (§ 33) sier at foreldrene skal gi barnet stadig større selvbestemmelsesrett 

med alderen. Sønnen er snart er voksen. Det er ikke ulovlig å ha sex for personer over 
16 år.  

4. Barnekonvensjonen (art. 14) og norske lover (Grunnloven § 16) gir sønnen lov til å tro 
det han vil. Når barn er over 15 år, kan de melde seg inn og ut av foreninger 
(Barneloven § 32).  

5. De fleste vil mene at barn på 15 år ikke bør drikke alkohol. Dette kan være god 
omsorg.  

6. Tvangsekteskap er forbudt i Norge (Straffeloven § 253). Datteren bør ikke utsettes for 
et så sterkt psykisk press. (se artikkel s. 31)  

7. Alle har rett til å si hva de mener1. Barneloven (§ 33) sier at foreldrene skal gi barnet 
stadig større selvbestemmelsesrett. Meningene til barn over 12 år bør tillegges stor 
vekt.  

8. Som andre, er homofile beskyttet av lovene. Tros- og livssynsfriheten gir personer, 
inkludert ledere i trossamfunn, frihet til å tro det de vil. Det er ikke ulovlig for 
trossamfunn å ha interne regler der noen forskjellsbehandles. En leder har innflytelse. 
Det å si at homofili er en stor synd er diskriminerende og kan føre til psykiske lidelser 
for homofile i menigheten. Medlemmer over 15 år kan melde seg ut (Barneloven § 
32). De kan kontakte hjelpeinstanser.  

9. Jf. svar nr. 3.  
10. Ifølge barneloven (§ 30) har foreldre en plikt til å gi barn omsorg, og rett til å ta 

avgjørelser for barnet i viktige spørsmål. Mange vil mene at det ikke er god omsorg at 
jenta ikke får lære å svømme. Ifølge barnekonvensjonen (art. 12) har barn rett til å si 
sin mening i alt som vedrører det og barnets mening skal tillegges vekt.  

11. Barn og unge har rett til privatliv (Barnekonvensjonen art. 16). Ifølge barneloven (§ 
30) har foreldre har et ansvar for å passe på datteren. Hvis de har grunn til å tro at hun 
kan komme i skadelige eller farlige situasjoner, kan de ha lov å sjekke mobilen eller 
tingene. Men foreldrene kan ikke snoke fordi de er nysgjerrige.  

12. Barneloven (§40-3) forbyr foreldrenes plassering av barn over 12 år hos andre 
omsorgspersoner i utlandet, om ikke barnet selv samtykker til det.  

13. Barneloven sier at foreldrene skal gi barnet stadig større selvbestemmelsesrett med 
alderen (§ 33). Datteren begynner å bli voksen. Dette kan dreie seg om negativ sosial 
kontroll.  

14. Ifølge barneloven har foreldre en plikt til å gi barn omsorg, og rett til å ta avgjørelser 
for barnet i viktige spørsmål (§ 30). Dette kan være et eksempel på god omsorg.  

15. Se svar på punkt 14.  
16. Det å bruke vold i nære relasjoner er forbudt (Straffeloven § 282). Kona bør snakke 

med noen hun stoler på og kontakte hjelpeinstanser. Hun bør vurdere å anmelde 
mannen og skille seg.  

 
1 Også ytringsfriheten beskytter en persons rett til å si det vedkommende mener. Ytringsfriheten er imidlertid 
ikke uten grenser. Oppfordring til vold eller hat, vil for eksempel være forbudt. Hvor ytringsfrihetens grenser bør 
gå, er et omdiskutert emne. 



17. Barneloven sier at foreldrene skal gi barnet stadig større selvbestemmelsesrett med 
alderen (§ 33). På grunn av de strenge restriksjonene, synes det som om datteren lever 
et dobbeltliv, noe som kan føre til psykiske problemer. Dette kan dreie seg om negativ 
sosial kontroll.  

18. Barneloven (§ 33) sier at foreldre skal gi barnet stadig større selvbestemmelsesrett 
med alderen. Det at broren alltid må hente søsteren, kan dreie seg om negativ sosial 
kontroll for begge.  

19. Barneloven (§33) sier at foreldrene skal gi barnet stadig større selvbestemmelsesrett 
med alderen. Dette kan være et eksempel på god omsorg. 

20. Ytringsfriheten gir alle rett til å si det de mener. I Norge er homofile, som andre, 
beskyttet av lovene og menneskerettighetene. Fordi faren og sønnen har en nær 
relasjon, vil farens utsagn, dersom sønnen er homofil, kunne være vanskelig for 
sønnen som kan få psykiske problemer. Ifølge Barneloven (§ 30) har ikke foreldre lov 
til å utsette barna sine for fysisk eller psykisk vold. Dette kan være et eksempel på 
negativ sosial kontroll.  

21. Kjønnslemlestelse er forbudt både i henhold til menneskerettighetene og norske lover 
(Straffeloven §§ 284 og 285). Alle som vet om planleggingen, må prøve å hindre det. 
Hvis datteren forstår situasjonen, bør hun snakke med noen hun stoler på og ta kontakt 
med hjelpeinstanser. 

 


