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Statusrapport for oppfølging av CERDs merknader til Norges 19./20. 

rapport – innspill fra IMA 

 

Under følger IMAs innspill til statusrapport for oppfølging av CERDs merknader 

til Norges 19./20. rapport. 

 

Anbefaling nr 9 Dialog og tiltak mot diskriminering 

 IMA foreslår at siste setning i avsnittet under slettes: 

 

Dialogmøter 

Regjeringen er opptatt av å ha kontakt med ulike grupper og miljøer i 

innvandrerbefolkningen i form av dialogmøter og andre kontaktpunkter. 

Dialogmøter kan gi tilgang til andre synspunkter enn de som når fram i formelle 

fora. I tillegg bidrar det til gjensidig informasjonsutveksling og bygger tillit 

mellom myndighetene og ulike grupper.  

 

 Under avsnittet om Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og 

myndighetene (KIM) foreslår vi at følgende tekst legges til: 

 

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet skal blant 

annet medvirke til å styrke frivillige organisasjoners rolle i integreringsarbeidet og 

å øke samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn. Det er en 

total bevilgning på 49,5 mill på denne posten i 2012, fordelt på fire områder: 1) 

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som medvirker til deltakelse, 

dialog og samhandling; 2) Tilskudd til nasjonale ressursmiljøer på 

integreringsfeltet (øremerket i statsbudsjettet, med økt fokus på arbeid mot 

diskriminering); 3) Tilskudd til frivillige organisasjoners holdningsskapende/ 

forebyggende arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse; og 4) Tilskudd til 

informasjons- og veiledningstiltak rettet mot innvandrere.  
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IMDi inngikk i 2008-2009 et formelt samarbeid innenfor integreringsfeltet med 

seks frivillige organisasjoner. Den felles overordnete målsettingen for avtalene var 

at organisasjonene skulle bidra til å styrke arbeidet med bosetting og integrering 

av flyktninger som har fått opphold i Norge, i samarbeid med IMDi. Avtalene ble 

evaluert i 2011.   

 

Evalueringen viser at avtalene har styrket integreringsarbeidet overfor flyktninger 

og innvandrere. Omfanget av organisasjonenes arbeid har økt i løpet av 

avtaleperioden, og organisasjonene arbeider mer målrettet og systematisk enn 

tidligere. Avtalene har styrket samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor, 

blant annet ved at organisasjonene og IMDi har fått økt kunnskap om hverandre. I 

tillegg har avtalene styrket organisasjonenes mulighet til å inngå samarbeid med 

kommunale aktører. Evalueringen viste at samarbeid med kommunale aktører er 

avgjørende for å lykkes med å etablere velfungerende og varige tiltak lokalt. 

 

 Under ”Tiltak mot diskriminering” foreslår vi at følgende tekst legges til:  

I tillegg til tiltakene i handlingsplanen har departementet iverksatt flere andre 

tiltak for å øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn. Samarbeid 

med partene i arbeidslivet står sentralt i dette arbeidet. I 2011 ble det opprettet et 

nettverk for mangfold i de statlig heleide virksomhetene, driftet av IMDi. IMDi 

utarbeider årlige statusrapporter for virksomhetenes arbeid for økt rekruttering og 

mangfold på arbeidsplassen. www.mangfoldsportalen.no gir informasjon og 

veiledning om rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn og 

mangfoldsarbeid på arbeidsplassen. Portalen retter seg mot arbeidsgivere, 

tillitsvalgte og HR-ansvarlige i offentlig og privat sektor. I 2011 lanserte IMDi i 

samarbeid med Universitetet i Bergen et interaktivt treningsprogram for ledere på 

portalen. IMDi har også fått i oppdrag å bistå kommuner som ønsker å innføre 

intervjuordningen, det vil si å innkalle minst én kvalifisert søker med 

innvandrerbakgrunn til utlyste stillinger. En mangfoldspris deles ut årlig for å 

premiere offentlige og private virksomheter som utmerker seg ved sin innsats for 

etnisk mangfold i arbeidslivet. Se også omtale av forsøk med moderat kvotering 

under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.  

 

 

 

Anbefaling nr 15 Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap 

 IMA foreslår å erstatte teksten til anbefaling nr 15 med følgende 

oppdaterte tekst:   

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD): 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet koordinerer Regjeringens 

arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 

  

Bakgrunnen for Regjeringens innsats på feltet er at det har vært behov for økt 

kompetanse om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, både i det offentlige 

tjenesteapparatet og generelt i samfunnet. For å øke hjelpeapparatets mulighet til å 

gi hjelp til utsatt ungdom, og for å styrke det forebyggende arbeidet, har 

hovedprioriteringen i de siste fire årene vært å øke kompetanse og forankre 
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kunnskap om slike saker i de ordinære systemene i hjelpeapparatet. Mange tiltak 

er etablert og går i ordinær drift. Samtidig er det fortsatt behov for en særskilt 

innsats på noen 

områder. Regjeringen har videreført de største tiltakene i nye handlingsplaner mot 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, som gjelder for 2012. I løpet av  2012 skal 

Regjeringen vurdere hvordan innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

skal innrettes fremover. Evalueringer, forskning og innspill fra både offentlig- og 

frivillig sektor vil ligge til grunn for vurderingen. Frivillige organisasjoner er 

viktige aktører for dialog og fungerer mange ganger som brobyggere mellom 

myndigheter og berørte grupper. Derfor er det viktig for Regjeringen å fortsatt gi 

støtte til organisasjoner som jobber mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, 

samt å ha en løpende dialog med organisasjonene.  

 

Evalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) konkluderer med 

at tiltakene har forsterket det forebyggende arbeidet og har ført til en styrking av 

innsatsen mot tvangsekteskap. Økning i antall saker i løpet av 

handlingsplanperioden indikerer at flere unge har sett muligheten for å få råd og 

hjelp. Flere arbeidsformer er tatt i bruk som bl.a. har ført til styrket kompetanse i 

det offentlige hjelpeapparatet og utvidet kunnskap om tvangsekteskap. 

 

Evalueringen av Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011) vil foreligge 

sommeren 2012. For å få mer kunnskap om hvordan brukere i helsevesenet 

opplever tiltakene som er blitt iverksatt, skal det gjennomføres en undersøkelse 

om arbeidet mot kjønnslemlestelse i helsevesenet og brukernes opplevelse av 

dette.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD): 

Tiltakene i handlingsplanen bidrar til økt fokus på målrettet helseinformasjon, 

forebyggende helsearbeid og tilbud om helsehjelp dersom det er behov knyttet til 

kjønnslemlestelse. Tilbudene skal gis på en måte som ikke bidrar til 

stigmatisering, ved at tilbudene gis av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, som 

er et lavterskeltilbud for hele befolkningen. 

 

Anbefaling nr 21 Hatefulle ytringer og hatkriminalitet 

 IMA foreslår at følgende tekst legges til: 

 

Gjennom å produsere kunnskap og gjøre kunnskapen tilgjengelig legger 

departementet til rette for en bred offentlig debatt om integrering og inkludering, 

basert på fakta. Målgruppen for slik kunnskap er hele befolkningen. IMDi har en 

viktig funksjon i produksjon og formidling av relevant kunnskap.  

 

Fra 2012 har BLD gått inn som betalende medlem i Konsortium for forskning om 

terrorisme og internasjonal kriminalitet. Konsortiet har etablert 

forskningskompetanse på mange felt, blant annet høyre- ekstreme og kontra- 

jihadistiske bevegelser og forebygging av voldelig ekstremisme.  

 

Vi viser også til tilskudd til frivillig virksomhet beskrevet under anbefaling nr 9 

Dialog og tiltak mot diskriminering. Formålet med deler av tilskuddsordningen er 

å skape møteplasser i lokalsamfunn på tvers av etnisk og nasjonalt opphav. Økt 
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kontakt på tvers av etnisk tilhørighet vil kunne bidra til økt forståelse mellom 

ulike grupper.  

 

 

 

 

 


