Møte i innvandrerrådet

Møtt: Fionna Gratton (medlem), Mohammed A. Mohyidin (medlem), Nele Verhoeve (medlem), Anne
Segtnan (nestleder), Emmanuel Glordy Bowah (leder), og Rune Gjelvold (sekretær).
Abdel Dibo Moneim, Elias Abdulnour, Monica Westvik, Reem A. M. Alatasi, Hilde Lyngsmo, og Gunn
A. H. Tronsen var invitert som gjester. De deltok kun på sak 8/18 – temaplan for vold i nære
relasjoner. Abdel, Elias, og Zeynab ble også invitert for å presentere seg i forbindelse med forslag på
varamedlemmer.
Forfall: Ricardo Rugama (medlem), Marcin Piotrowski (varamedlem), og Anne-Gudrun C. Klæth
Lyngsmo (varamedlem), og Reem Alatasi.
Dato og sted: 18 april 2018 kl. 18.00-20.30 , Møllegata 12.
SAK 8/18 - temaplan for vold i nære relasjoner
Verdal kommune skal lage en temaplan for vold i nære relasjoner. En av arbeidsgruppene som har
jobbet med dette består av Hilde Lyngsmo, Gunn Tronsen, og Monica Westvik. De har arbeidet med
temaet æresrelatert vold. De inviterte seg til oss for å orientere om dette arbeidet, og drøfte temaet
med innvandrere i kommunen. De understreket at det er viktig å snakke med folk, og ikke bare om.
Presentasjon
 Negativ sosial kontroll/frihetsberøvelse
o Eks: det å ikke få lov til å delta på fritidsaktiviteter, kleskode, ikke få lov til å være
med venner på fritiden.
o Erfaring i Verdal: en del jenter deltar ikke på sosiale aktiviteter etter skoletid.
Guttene deltar.
 Tvangsekteskap
o Når noen blir presset til å gifte seg.
o Erfaring i Verdal: en del som gifter seg med personer fra hjemlandet, og disse
kvinnene blir alenemødre i Norge. Hva tenker kvinnene om dette?
 Kjønnslemlestelse
o Kvinnelig omskjæring som skader eller fjerner de ytre kjønnsdelene.
Diskusjon
 På den ene siden har foreldre et ønske om å bevare egen kultur. På den andre siden kan
barna ha andre ønsker og handle mot foreldrenes vilje. Konflikter mellom foreldre og barn
oppstår.
o Foreldrenes utfordringer: hvordan skal de håndtere konflikter? Kan være redd for å
gjøre feil mot barna som ikke aksepteres i samfunnet. Men samtidig redd for å miste
autoritet. Å bevare egen kultur kan komme i konflikt med norsk lov og barns
rettigheter. Å la barna gjøre akkurat som de vil er heller ikke bra.
o Eksempel fra Gent i Belgia: de som bodde i Gent med innvandrerbakgrunn var
strengere og mer opptatt av egen kultur enn sine landsmenn fra Algerie.
o Begrepet «tvang» ble problematisert:
 Ulike oppfatninger rundt hva som er tvang
 Overtalelse = tvang?
 Kan være vanskelig for foreldre å forstå hva som er lov å gjøre og ikke.
o Foreldre må forstå at de ikke kan kontrollere barna. Foreldre må vite at det er mulig
å både beholde mye fra egen kultur og bli en del av det norske samfunnet.

o

Foreldre bør få kurs om kulturforskjeller og få god informasjon om Norge som kan
avkrefte rykter om barnevernet og andre ting. Nordmenn og innvandrere må ha
kunnskap om hverandre.

Konklusjon
 Arbeidsgruppen ønsker at innvandrerrådet kan samle flere i grupper for å diskutere
spørsmålene som stilles i powerpointen, og at flere gir tilbakemeldinger på disse
spørsmålene.
 Innvandrerrådet sender brev til skolene hvor det oppfordres til å arrangere foreldremøter for
å diskutere temaet. Monica, Hilde, og Gunn kan også delta på foreldremøtene.
 Zeynab kommer til å ta med seg spørsmålene og diskutere disse med afghanere.
 Abdel tar med spørsmålene til gruppearbeid blant ungdommene i språkklassen. Leksehjelptiden kan brukes.
Sak 9/18 - Referat 8.februar 2018
Referatet ble godkjent.
Sak 10/18 - Hverdagsintegrering
Saken er satt opp til politisk behandling i kommunestyret mandag 23. april 2018. Det er forslag fra
Integrering og mangfold på tiltak for å fremme hverdagsintegrering. Innvandrerrådet fikk en
orientering om de foreslåtte tiltakene og diskuterte noen av disse.
Sak 11/18 – Forslag på varamedlemmer til innvandrerrådet
Følgende medlemmer ble foreslått som nye varamedlemmer i innvandrerrådet:
1. Zeynab Khodadadi
2. Abdel Moneim Dibo
3. Reem Abdul Majed Alatasi
5. Elias Yousef Abdulnour
4. Mehari Tsegay Berhane
Abdel Dibo, Zeynab Khodadadi, og Elias Abdulnour fikk anledning til å presentere seg før behandling
av denne saken.
Innvandrerrådet tar forbehold om at de foreslåtte kandidatene er valgbare, dvs. at de har bodd
sammenhengende i Norge de siste tre årene før valgdagen. Det bes om at saken behandles av
kommunestyret i mai.
Sak 12/18 – Bruktsalg på Ørmelen
Bruktsalg Verdal organiserer et bruktsalg for barneklær- og barneutstyr én til to ganger i året i
Verdalshallen på Verdal videregående skole. Det oppleves at enkelte personer med
innvandrerbakgrunn bytter prislapper på det som selges. Bekymringen er at innvandrere sprer/får et
dårlig rykte og at de opprettholder eventuelle fordommer. Innvandrerrådet diskuterte denne
utfordringen og Innvandrertjenesten vil bli orientert om saken, for å se om dette er noe man kan
bidra til å forhindre.

Ref. Rune Gjelvold

ÆRESRELATERT VOLD
MØTE I INNVANDRERRÅDET 19.04.18
MONICA WESTVIK
GUNN H. TRONSEN
HILDE LYNGSMO

ÆRESRELATERT VOLD
 Kommunal handlingsplan «Vold i nære relasjoner»
 Barn og unge
 Eldre
 Æresrelatert vold

 Vi ønsker å snakke med og ikke bare om 

ÆRESRELATERT VOLD
 Definisjon
 Frykten for å miste æren kan føre til streng kontroll av familiemedlemmer, spesielt av
kvinnene. Når noen møter vold for å beholde eller få tilbake æren kalles det æresrelatert
vold. Politiet i Norge ser meget alvorlig på æresrelatert vold, og slik vold straffes med
fengsel på lik linje med annen vold.
 Frihetsberøvelse, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er former for æresrelatert vold
og er forbudt i Norge.

ÆRESRELATERT VOLD
 Frihetsberøvelse/negativ sosial kontroll
 Ikke få lov til å delta i organiserte fritidsaktiviteter
 Ikke få lov til å være sammen med venner på fritida
 Kleskode
 Forskjell på gutter og jenter?

ÆRESRELATERT VOLD
 Frihetsberøvelse/sosial kontroll
 Vi erfarer at en del jenter ikke deltar i sosiale aktiviteter etter skoletid, mens mange gutter
både deltar i organiserte aktiviteter og er sammen med venner på fritiden.
 Har dere noen tanker om hvorfor det er slik?
 Er det noen tiltak vi har i dag som dere kjenner til
 Fungerer disse tiltakene, har dere forslag til forbedring?

 Hva kan vi som jobber i kommunen gjøre for å endre dette?
 Hva kan de som jobber i frivillige organisasjoner evt bidra med?

ÆRESRELATERT VOLD
 Tvangsekteskap
 Når noen blir presset til å gifte seg kaller vi det tvangsekteskap
 Norsk lov er helt klar på at det er forbudt å tvinge noen til å gifte seg
 Straffen for tvangsekteskap er fengsel i inntil 6 år

 Er det forskjell på arrangert ekteskap og tvangsekteskap?

ÆRESRELATERT VOLD
 Tvangsekteskap
 Vi ser en del som gifter seg med personer i/fra heimlandet som enten bor i nærheten
eller i et annet land. Dette kan være personer man kjenner fra tidligere/barndommen
eller slektning.
 Hva tenker dere om dette?
 Har dere noen forslag til informasjon vi i kommunen kan gi til ungdommer og foreldre for å
forhindre tvangsekteskap?

ÆRESRELATERT VOLD
 Kjønnslemlestelse
 Kvinnelig omskjæring er inngrep som skader eller fjerner de ytre kjønnsdelene.
 Kjønnslemlestelse er forbudt i Norge og kan straffes med fengsel i inntil 8 år
 Alle som gjennom jobben sin får mistanke om at en jente kan ha blitt omskjært, har plikt
til å melde fra. Hvis de ikke gjør det, kan de få inntil ett års fengselsstraff. Dette gjelder
også religiøse ledere.

ÆRESRELATERT VOLD
 Vi har erfaring med kvinner som sliter med skader etter omskjæring, men som tror
dette er vanlige kvinneplager. Eksempel på dette kan være
 gjentatte urinveisinfeksjoner/underlivsinfeksjoner
 smertefull menstruasjon
 problemer med å tisse
 smerter ved samleie
Dette kan repareres med enkelt inngrep/rekonstruksjon.

 For å bedre disse kvinnenes helse ønsker vi å nå kvinner med denne
informasjonen. Hvordan tenker dere vi kan gjøre dette?

