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Arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - ekstra beredskap i sommerferien 

Vi viser til den viktige rollen kommunene og fylkeskommunene spiller i det forebyggende 

arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Nå som det går mot sommerferie fra 

skolene og økt reiseaktivitet, ber vi dere være ekstra oppmerksomme på at noen unge står i 

faresonen til å bli tatt med til utlandet og tvangsgiftet, kjønnslemlestet eller utsatt for andre 

alvorlige overgrep.  

Hver sommer er det flere tilfeller der norske ungdommer blir utsatt for tvangsekteskap eller 

forsøk på det. Dette skjer i forbindelse med reiser til foreldrenes opprinnelsesland eller til 

andre land. Noen ungdommer blir også hvert år etterlatt i utlandet mot sin vilje når ferien er 

over. Vi oppfordrer ansatte i hjelpeapparatet, på skoler, familie og venner til å forhindre at 

dette skjer. 

I 2014 mottok integreringsrådgiverne ved norske utenriksstasjoner 13 henvendelser om 

gjennomført tvangsekteskap og 28 saker om personer som var etterlatt i utlandet. Det finnes 

integreringsrådgivere ved ambassadene i Amman, Ankara, Islamabad og Nairobi som kan 

bistå utsatt ungdom. De gir også råd og veiledning til hjelpeinstanser i Norge som er i kontakt 

med utsatte. 

Hjelp til utsatte som befinner seg i utlandet er mulig, men vanskelig. Derfor er det viktig å 

forhindre utreise ved alvorlig bekymring, se Råd ved reiser til utlandet. 

Hvert år opplever flere skoler at noen elever ikke møter ved skolestart. Det er viktig at hver 

kommune, fylkeskommune og skole følger opp elever som uteblir. Utdanningsdirektoratet har 

utformet en egen veileder for skoleeier og skoler.  

Det finnes minoritetsrådgivere ved ungdoms- og videregående skoler i 8 fylker. I fjor 

rapporterte de om til sammen 27 henvendelser som gjaldt frykt for tvangsekteskap. 

http://www.imdi.no/Tvangsekteskap/Integreringsradgivere/
http://www.imdi.no/Documents/BrosjyrerHefterHaandbok/Reiser_til_utlandet.pdf
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Skoleeiers-ansvar/Barn-som-ikke-moter-pa-skolen---Veileder-for-skoler-og-skoleeier/
http://www.imdi.no/no/Tvangsekteskap/Minoritetsradgivere/
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Minoritetsrådgiverne har særlig kompetanse på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og 

alvorlige begrensninger av unges frihet. Elever og ansatte i skolen kan ta kontakt. 

Det nasjonale kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gir råd og 

veiledning til ansatte i førstelinjen. I 2014 håndterte teamet 414 henvendelser, hvorav 93 

gjaldt gjennomført tvangsekteskap og 70 frykt for tvangsekteskap. 

Ved hvert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sine seks regionkontor er det 

opprettet regionale nettverk med deltakere fra etater som har en rolle i arbeidet mot 

tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Gjennom 

kompetanseoppbygging i disse nettverkene skal det lokale arbeidet på feltet styrkes. 

Kommunene kan kontakte sine respektive regionkontor dersom de har spørsmål. 

På nettstedet www.ung.no finnes utfyllende informasjon om tvangsekteskap, 

kjønnslemlestelse og barn og unges rettigheter samt et eget emnevalg som heter #ikkegreit 

med informasjon om aktuelle tema som kontroll, press og tvang. I fjor sommer ble det 

dessuten lansert en ny app mot tvangsekteskap som heter #meg. Vi anbefaler at skolene gjør 

elevene oppmerksomme på disse informasjonskanalene.  

Vi viser til vedlegget med adresser til aktuelle nettsteder og telefonnummer, og ønsker dere 

alle lykke til i det svært viktige arbeidet med å forebygge at unge mennesker utsettes for vold 

og overgrep. 

Vi ber om at dere videreformidler dette brevet og vedlegget til alle grunn- og videregående 

skoler, til helsesøstre og til barne- og familievernet. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Solveig Horne  Torbjørn Røe Isaksen 

Barne-, likestillings- Kunnskapsminister 

og inkluderingsminister    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1 

http://www.imdi.no/no/Tvangsekteskap/Kompetanseteam-mot-tvangsekteskap/
http://www.ung.no/
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Adresseliste 

Akershus fylkeskommune Schweigaards gate 4 0185 OSLO 

Aust Agder fylkeskommune Pb. 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Buskerud fylkeskommune Pb. 3563 3007 DRAMMEN 

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ 

Hedmark fylkeskommune Pb. 4404 Bedriftssenteret 2325 HAMAR 

Hordaland fylkeskommune Pb. 7900 5020 BERGEN 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 
Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 MOLDE 

Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ 

Nord-Trøndelag 

fylkeskommune 
Pb. 2560 7735 STEINKJER 

Oppland fylkeskommune Pb. 988 2626 LILLEHAMMER 

Rogaland fylkeskommune Pb. 130 4001 STAVANGER 

Sogn og Fjordane 

fylkeskommune 
Fylkeshuset, Askedalen 2 6863 LEIKANGER 

Sør-Trøndelag fylkeskommune Pb. 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM 

Telemark fylkeskommune Pb. 2844 3702 SKIEN 

Troms fylkeskommune Pb. 6600 9296 TROMSØ 

Vest Agder fylkeskommune Pb. 517 Lund 4605 KRISTIANSAND 

Vestfold fylkeskommune Pb. 2163 3103 TØNSBERG 

Østfold fylkeskommune Pb. 220 1702 SARPSBORG 

Alle landets kommuner    
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