
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettverket mot æresvold i Stavanger  

I 2008 ble det i Stavanger etablert et nettverk mot tvangsekteskap. 

Nettverket har fungert siden, i januar 2019 endret nettverket navn til 

Nettverk mot æresvold. Nettverket arbeider for å sikre at personer som er 

utsatt for alle typer æresvold eller trusler om det, og som har behov for 

hjelp, møter et koordinert og kompetent hjelpeapparat. 

Nettverket er ledet av spesialrådgiver i fagstab Helse og velferd i Stavanger 

kommune og består av representanter fra følgende instanser:  

■ IMDi – minoritetsrådgivere i Stavanger 
■ Rogaland fylkeskommune – spesialrådgiver ved Pedagogisk-

psykologisk rådgivingstjeneste 
■ Stavanger politistasjon – Mangfoldskoordinator,  

Felles enhet for kriminalitetsforebygging 

■ BUFETAT Region Vest – fagteamrådgiver 
■ Familievernkontoret – familieterapeut  
■ Sør - Vest Konfliktråd - leder 
■ SEIF Stavanger – daglig leder 
■ Røde Kors Stavanger – koordinator 

 
Stavanger kommune har følgende representanter i nettverket: fagutvikler 

ved Barneverntjenesten i Stavanger, fagleder EMbo – botiltak for enslige 

mindreårige flyktninger, rådgiver Oppvekst og utdanning, avdelingsleder 

ungdomsskolen ved Johannes læringssenter, fagleder ved 

Flyktningseksjonen samt fagleder ved Krisesenteret i Stavanger. 

  Nettverket har følgende mandat: 

1. Nettverket skal komme med forslag til kompetansehevingstiltak i 
hjelpeapparatet 

2. Medlemmene i nettverket skal holde hverandre orientert om saker 
de arbeider med, eller har kjennskap til 

3. Nettverket skal bidra til å utvikle samarbeidsrutiner mellom 

deltakerne i nettverket og andre aktuelle samarbeidspartnere. 
 

Nettverket mot æresvold arbeider med kompetanseheving og ivaretakelse 

av personer som er utsatt for alle former for æresrelatert vold eller trusler 

om dette. Nettverket gir råd og veiledning til førstelinjetjenesten og er 

involvert i oppfølging av enkeltsaker. Samtidig har nettverket jobbet 

med utvikling av rutiner for arbeidet mot æresvold. 

For å bekjempe tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, streng sosial 

kontroll og andre former for æresvold jobbes det på flere fronter 

samtidig. Problemene som de utsatte sliter med er sammensatte. 

Familiene deres har tilhørighet flere steder. Sakene er komplekse og 

involverer flere overlappende sektorer og fagfelt. Godt samarbeid på 

tvers av etater og fagfelt er nødvendig både for å bistå utsatte og for å 

forebygge overgrep. 

 



Trenger du hjelp? 

Politiet 
Hvis du opplever vold eller trusler er det politiets oppgave å beskytte deg. De kan gjøre en 
sikkerhetsvurdering, og eventuelt gi deg voldsalarm og utstede besøksforbud. Besøksforbud betyr at 
den/de som utsetter deg for vold eller trusler ikke har lov til å forfølge deg, besøke deg eller kontakte 
deg på andre måter. Hvis den som har besøksforbud bryter dette, kan vedkommende bli straffet med 
fengsel i inntil seks måneder. 
Ta kontakt med politiet på telefon: 02800 

 

Barnevernet (for deg under 18 år) 
Barnevernet har ansvaret for å beskytte barn og unge under 18 år mot vold og overgrep. 
Tvangsekteskap er en form for vold. Hvis du trenger akutt beskyttelse, kan barneverntjenesten 
benytte hasteparagrafen i barnevernloven, og finne et sted du kan bo. Barnevernet kan bestemme at 
foreldrene dine ikke får vite hvor du bor (sperret adresse). Hvis det er nødvendig kan barnevernet be 
politiet om hjelp til å beskytte deg. 
 
Hvis du trenger beskyttelse over lang tid, vil barneverntjenesten fremme forslag til Fylkesnemnda 
(en slags domstol som bestemmer i slike saker) om at du over lengre tid kan bo borte fra familien din. 
Ta kontakt med barnevernvakten i Stavanger på telefon: 51 89 91 67, vakttelefon: 901 72 534  

 

Krisesenteret i Stavanger (for deg over 18 år) 
Er du over 18 år og trenger akutt beskyttelse, kan du oppsøke et krisesenter. Krisesentertilbudet gir 
beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn som blir utsatt for vold i nære 
relasjoner. Vold i nære relasjoner inkluderer både tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert 
vold. Krisesentrene er et trygt og midlertidig botilbud. Alle krisesentrene har sikkerhetstiltak for å 
gjøre sentrene trygge. Tilbudet er gratis. 

Ta kontakt med Krisesenteret på telefon: 51 53 06 23 
 
Minoritetsrådgivere i Rogaland 

Minoritetsrådgivere på utvalgte skoler i Norge jobber for å forebygge negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnlemlestelse i skolesektoren. Minoritetsrådgivere bidrar 
med kartlegging, veiledning og oppfølging av enkeltelever, og med kompetanseheving av 
skolens ansatte, ansatte på andre skoler og i det offentlige hjelpeapparatet. 
Det er 2 minoritetsrådgivere i Rogaland: 

Edward Jada, Ullandhaug skole 

edward.jada@stavanger.kommune.no / eja@imdi.no  
+47 93084240 
Zorica Vojinovic, Godalen videregående skole 

zorica.vojinovic@skole.rogfk.no / zvo@imdi.no   
+ 47 413 47 967 

 

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 
Kompetanseteamet tildeler plasser i det nasjonale botilbudet for personer over 18 år som er utsatt 
for tvangsekteskap eller annen æresrelatert vold. Alle boligene er sikkerhetsvurdert av politiet. 
Kompetanseteamet kan også hjelpe utsatte med å komme i kontakt med andre deler av 
hjelpeapparatet.  
Ta kontakt med Kompetanseteamet på: E-post: kompetanseteamet@bufdir.no, Telefon: 478 090 50 
(mandag-fredag kl 9-15) 
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