
VEDLEGG TIL:  

Arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - ekstra beredskap i sommerferien 

 

Aktuelle telefonnumre: 

 Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 47 80 90 50  

 Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111  

 Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 815 55 201  

 Selvhjelp for innvandrere og flyktninger: 22 03 48 30 (22 11 40 04 ved kriser)  

 MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner: 22 11 69 20  

 Se vedlegg for kontaktinformasjon til integreringsrådgivere ved ambassadene i 

Amman, Ankara, Islamabad og Nairobi. 

 

Aktuelle nettsteder for hjelpeapparatet: 

 www.imdi.no/no/Tvangsekteskap/  

 www.nkvts.no/tema/Sider/kjonnslemlestelse.aspx  

 www.bufetat.no/tvangsekteskap/  

 www.tvangsekteskap.no  

 

Aktuelle nettsteder for ungdom: 

 www.rodekors.no/tvangsekteskap 

 www.ung.no 

 www.ung.no/IKKEGREIT 

 www.klara-klok.no 

 

 

IMDi sine regionskontor: 

 

 Region Nord (Finnmark, Troms og Nordland) 

 Region Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal) 

 Region Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland) 

 Region Sør (Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark) 

 Region Øst (Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold) 

 Region Indre Øst (Oppland, Hedmark og Buskerud) 

 

 

 

 

 

http://www.imdi.no/no/Tvangsekteskap/
http://www.nkvts.no/tema/Sider/kjonnslemlestelse.aspx
http://www.bufetat.no/tvangsekteskap/
http://www.tvangsekteskap.no/
http://www.rodekors.no/tvangsekteskap
http://www.ung.no/
http://www.ung.no/IKKEGREIT
http://www.klara-klok.no/


Litteratur om tema: 

 Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket har oversikt over sentral litteratur om 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.  

 På tvers av landegrenser  

 Melding til Stortinget om en helhetlig integreringspolitikk  

 Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av 

unges frihet  

 Rundskriv 9/15: Tilskudd til frivillige organisasjoners arbeid mot tvangsekteskap 

 

 

Når barn og unge fryktes etterlatt i hjemlandet kan en av IMDis integreringsrådgivere 

kontaktes: 

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har totalt 4 integreringsrådgivere utstasjonert 

ved følgende ambassader: 

 Jordan, dekker blant annet Irak 

 Pakistan, dekker også Afghanistan 

 Kenya, dekker også Somalia og Etiopia 

 Tyrkia, dekker også Iran  

 

Integreringsrådgiverne er en del av den konsulære bistanden som tilbys norske statsborgere og 

utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge som har behov for hjelp fra norske 

myndigheter når de befinner seg i utlandet. Integreringsrådgiverne har spesielt fokus på 

personer som er etterlatt i familiens hjemland mot sin vilje (for eksempel barn og/eller 

ektefeller med barn), personer som er eller forsøkes tvangsgiftet, personer utsatt for 

kjønnslemlestelse mv.  

Integreringsrådgiverne har etablert nettverk i landene de opererer i, som består av ulike 

frivillige organisasjoner, internasjonale organisasjoner, enkeltpersoner og myndigheter, 

herunder også politi. Vi har god kunnskap om hvordan de enkelte landene fungerer og hva 

som er mulig å skaffe av informasjon, hvordan spore opp personer mv. Vi har også et nært 

samarbeid med ressurser i Norge, som minoritetsrådgivere ved skoler, Kompetanseteamet mot 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, barnevern, politi, Utlendingsdirektoratet (UDI), Bufdir, 

Utenriksdepartementet (UD) mv. Vi tilbyr råd og veiledning til hjelpeapparatet, aller helst før 

de unge reiser ut av landet, for å forebygge at de blir etterlatt ufrivillig i utlandet. 

Dersom du mottar en bekymringsmelding om en person som er i en vanskelig situasjon i ett 

av landene som vi dekker, kan du kontakte oss pr telefon eller mail. Vi vet at sommeren er 

høysesong for denne type saker. Flere av oss har hatt mange saker i årets første halvår hvor 

ungdom har vært holdt innesperret, har blitt eller vært i fare for å bli tvangsgiftet, og har vært 

truet på livet. Vi har klart å få mange av disse ungdommene trygt hjem til Norge, blant annet 

takket være godt samarbeid med myndigheter i Norge og ressurspersoner/organisasjoner i 

utlandet.   

 

 

  

http://www.imdi.no/no/Bibliotek/temasider/Tvangsekteskap/
http://www.imdi.no/no/Kunnskapsbasen/Innholdstyper/Rapporter/2013/Pa-tvers-av-landegrenser/
http://www.imdi.no/no/Kunnskapsbasen/Innholdstyper/Presentasjoner/2013/Melding-til-Stortinget-om-en-helhetlig-integreringspolitikk/
http://www.imdi.no/no/Kunnskapsbasen/Innholdstyper/Lover-og-regler/2013/Handlingsplan-mot-tvangsekteskap-kjonnslemlestelse-og-alvorlige-begrensninger-av-unges-frihet/
http://www.imdi.no/no/Kunnskapsbasen/Innholdstyper/Lover-og-regler/2013/Handlingsplan-mot-tvangsekteskap-kjonnslemlestelse-og-alvorlige-begrensninger-av-unges-frihet/
http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/2015/Rundskriv_TVE_for_%202015.pdf


Pakistan/Afghanistan Jordan/Irak Kenya/Somalia Tyrkia/Iran 

Nina Karstensen 

Bjørlo 

Special advisor 

Integration Affairs 

 

Email: 

nina.bjorlo@mfa.no 

Royal Norwegian 

Embassy Islamabad. 

House 25, Street 19, 

Sector F-6/2, 

Islamabad. 

 

Resepsjon:  

+92-51-2077700 

Mobiltlf:  +92-345-

8530 530  

Norsk tlf.linje:  

23 95 88 12 

Merete Munch 

Migration Attaché, 

Middle East 

 

Email: 

memu@mfa.no  

Royal Norwegian 

Embassy Amman. 

25 Damascus 

street, 

Abdoun, Amman.   

                               

Resepsjon: 

+962-6-5931646 

Mobiltlf:  

+962-7-9908 0978 

Norsk mobiltlf:   

954 70 286 

 

Farrah Ghazanfar 

Special Advisor 

 

Email: 

Farrah.Ghazanfar@mf

a.no 

Royal Norwegian 

Embassy Nairobi. 

58 Red Hill Road 

(junction Limuru Rd), 

Nairobi. 

 

Resepsjon:  

+254 20 425 1000 

Mobiltlf:  

+254 (0) 715 458 965 

Norsk tlf.linje:  

23 95 76 08 

Farahnaz Bahrami 

Head of Integration 

Affairs 

 

Email: 

Farahnaz.Bahrami@

mfa.no 

Royal Norwegian 

Embassy Ankara.  

Kırkpınar Sokak no. 

18, 06540 Cankaya, 

Ankara. 

 

Resepsjon:  

+90 312 408 48 00 

Mobiltlf:  

+90 312 408 4800 

Norsk tlf.linje:  

23 95 60 08 
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