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Åtte av de 17 kvinnene som ble drept i 2007, ble drept av 
sin ektefelle eller tidligere samboer. Gjerningspersonene 
domineres av menn i alderen 21–40 år. Antall voldtekter er av 
Voldtektsutvalget anslått til å være et sted mellom 8000 og 
16 000 i året. Utvalget mener det er et konservativt anslag. 
Bare ytterst få anmeldte voldtekter ender med en dom. Av 
til sammen 945 anmeldte voldtekter i 2007, endte 87 med en 
straffereaksjon. 

Alle har rett til frihet fra vold. Vold i nære relasjoner og 
seksualisert vold er et alvorlig samfunnsproblem og et hinder 
for reell kjønnslikestilling. Vold og trusler om vold begrenser 
kontroll over eget liv i tillegg til mulighet til deltakelse og 
innflytelse i samfunnet. Hatkriminalitet og rasistiske ytringer 
hindrer også likestilling mellom ulike grupper.
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Vi vet at volden som skjer hjemme sjelden blir tatt tak i. Til tross for at 
den rammer oss der vi skal være aller tryggest – i hjemmet. Vold i nære 
relasjoner er kriminalitet. Kriminalitet er et samfunnsansvar. Debatten 
må dreies mot det som virker. Regjeringen vil gjøre møtet med det 
offentlige til et vendepunkt for den enkelte.

Justisminister Knut Storberget i regjeringens rapport  
«Likestilling 2009?» oktober 2008

Vold i nære relasjoner
I halvparten av voldstilfellene menn er utsatt for, er gjerningspersonen 
ukjent for den voldsutsatte. For to av tre voldsutsatte kvinner var 
gjerningspersonen et familiemedlem eller en nær bekjent. Menn og 
kvinner er like mye utsatt for vold (12 tilfeller per 100 personer per år), 
ifølge Levekårsundersøkelsen 2007 utført av Statistisk Sentralbyrå (SSB). 
Denne spørreundersøkelsen viser også at 69 prosent av voldsepisodene 
der menn var offer og 77 prosent av voldsepisodene der kvinner var offer, 
verken ble anmeldt eller på annen måte gjort kjent for politiet. 

Voldstilfeller etter offerets kjønn og relasjon til gjerningsperson
Kilde: SSB, Levekårsundersøkelsen 2007

kvinner
menn

24%
1%

14%
9%

26%
9%

11%
21%

24%
52%

1%
10%Annen eller ikke oppgitt person

Ukjent person

Tilfeldig bekjent

Klient, pasient eller kunde

Nabo, venn eller kollega

Familiemedlem (ev. tidligere) eller slektning

figur 4.1

Mishandling i familieforhold, anmeldt, hele landet
Kilde: SSB

2007 2006

Mishandling i familieforhold 891 450

tabell 4.2

barn og unge
utsatt for vold
NOVA har gjennomført en 
undersøkelse om opplevd vold 
blant barn og unge. Undersøkelsen 
omfatter 7033 avgangselever ved 67 
videregående skoler. Åtte prosent av 
de spurte oppga at de har opplevd 
grov vold fra minst én forelder, 
to prosent grov vold fra begge 
foreldrene. Hver tiende oppga at de 
hadde sett eller hørt minst én forelder 
bli utsatt for fysisk vold i løpet av 
oppveksten. 15 prosent av jentene og 
sju prosent av guttene oppga at de er 
blitt utsatt for mer alvorlige seksuelle 
krenkelser. Ni prosent av jentene 
rapporterte om erfaringer med 
voldtekt eller voldtektsforsøk. 

Kilde: Norsk institutt for oppvekst og 
aldring (NOVA), rapport 20/07, Vold og 
overgrep blant barn og unge

lesbisk og homofil
ungdom utsatt for vold
Én av 20 lesbiske/bifile og én av fem 
homofile/bifile tenåringer oppgir at 
de har blitt utsatt for daglig mobbing 
det siste året i Oslo. To av ti lesbiske/
bifile og fire av ti homofile/bifile 
oppgir å ha vært utsatt for vold som 
krevde legebehandling siste året. 
Andelen er fire ganger større enn 
blant heterofile tenåringer. 12 prosent 
av jentene og 16 prosent av guttene 
oppgir at de har vært utsatt for vold 
fra egne foreldre. Tilsvarende tall for 
heterofile jenter er tre prosent og for 
gutter to prosent. Informantene er 
blant 11 519 elever i alderen 14-16 år 
fra skoler i Oslo. Materiale i NOVA-
rapporten gir ikke grunnlag for å si 
noe om volden er motivert av offerets 
seksuelle orientering. 

Kilde: Norsk institutt for oppvekst og 
aldring (NOVA), rapport 19/07, Vold 
mot lesbiske og homofile tenåringer 
– en representativ undersøkelse av 
omfang, risiko og beskyttelse
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Anmeldte lovbrudd, hele landet
Kilde: Politidirektoratet, 2008
*Foreløpige tall.

2007* 2006 2005 2004

Seksuelt krenkende adferd, 
via datasystemer

117 95 81 44

tabell 4.3

Drap
Den mest alvorlige formen for vold er drap. I 2007 ble 17 kvinner drept 
i Norge. Åtte av drapene ble begått av ektefelle/tidligere ektefelle eller 
tidligere samboer. Siden 2000 er til sammen 142 kvinner drept. 66 av 
kvinnene (46 prosent) ble drept av menn de hadde hatt en nær relasjon til. 

I 2007 ble 15 menn drept. De drepte mennene hadde ingen nær relasjon 
til gjerningspersonene. Siden 2000 er 150 menn drept. Fem av disse   
(3 prosent) ble drept av tidligere ektefelle eller samboer. 

Antall drepte kvinner og deres relasjon til gjerningsperson
Kilde: Kripos, 2008

relasjon 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Gift 6 4 4 1 4 4 4 6

Skilt, separert 1 2 1 2 2

Samboer 2 2 4 1 2 3

Tidligere samboer 2 2 1 1 2 3

Drap i nær relasjon
8

(47%)
7

(33%)
7

(47%)
5

(36%)
10

(50%)
7

(50%)
10

(56%)
12

(52%)

Drepte i alt 17 21 15 14 20 14 18 23

tabell 4.4

Antall drepte menn og deres relasjon til gjerningsperson
Kilde: Kripos, 2008

relasjon 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Gift

Skilt, separert 1

Samboer 1 2

Tidligere samboer 1

Drap i nær relasjon 0 
1

(8%)
2

(14%)
0 0 

1
(3%)

1
(6%)

0 

Drepte i alt 15 12 14 18 24 29 18 20

tabell 4.5

«Vi vil ha prøveprosjekter med 
«omvendte voldsalarmer» 
fordi vi mener det er overgriper 
som må bære byrden med 
bevegelsesinnskrenkninger. Hvis vi 
lykkes med denne typen alarmer, vil 
det kunne skape en større trygghet 
for ofrene.»

Justisminister Knut Storberget   
til Dagbladet 3. juli 2008

færre overnatter 
på krisesentrene 
1800 personer overnattet på et 
krisesenter i 2007. Til sammen 
hadde disse personene 2230 
opphold der de overnattet minst 
ett døgn på krisesenteret. Dette 
er 100 færre personer enn i 2006. 
Nedgangen i antall overnattinger 
er sterkere for beboere uten 
innvandrerbakgrunn enn for beboere 
med innvandrerbakgrunn. Nedgangen 
var på henholdsvis åtte og to prosent. 

Kilde: Rapportering fra krisesentrene 
2007, SSB

«Det er ganske typisk for disse sakene 
at drap kommer etter en lang rekke 
tilfeller med vold i familien. Ofte får 
vi høre hvor overrasket naboer og 
andre blir, men de er som regel ikke 
kjent med volden i familien.»

Psykolog Ragnar Kværness, Alternativ 
til Vold, til Dagbladet 15. august 2008
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I drapssakene fra 2007 har Kripos registrert 37 gjerningspersoner. 
Av disse er 31 menn. 22 er norske statsborgere. Fire av de mannlige 
gjerningspersonene har tidligere hatt utenlandsk statsborgerskap. Seks 
kvinner begikk drap i 2007, alle har norsk statsborgerskap. En av kvinnene 
har tidligere hatt utenlandsk statsborgerskap.

Drap i Norge, statsborgerskap og kjønn, 2007
Kilde: Kripos, 2008

norske utenlandske

menn kvinner menn kvinner

Drepte 10 12 5 5

Gjerningsperson 22 6 9 0

tabell 4.6

Voldtekt
Hvert år opplever mellom 8000 og 16 000 personer voldtekt eller 
voldtektsforsøk i Norge. Det slår Voldtektsutvalget fast i sin NOU 2008:4, 
«Fra ord til handling. Bekjempelse av voldtekt krever handling» som ble 
overlevert justisministeren i januar i 2008. Utvalget hevder i tillegg at 
dette er et konservativt anslag. 

945 voldtekter og 116 voldtektsforsøk ble anmeldt i 2007. Dette er 
en økning på 13 prosent for anmeldte voldtekter og en nedgang på 13 
prosent for anmeldte voldtektsforsøk sammenliknet med året før. Ikke 
alle anmeldte voldtekter blir etterforsket eller ender med tiltale. Av 798 
anmeldte voldtekter (2005) ble 704 etterforsket. I 139 av sakene ble det 
tatt ut tiltale (17 prosent). Antallet tiltaler for voldtekt har økt med 60 
prosent fra 2004 til 2005. 435 saker ble henlagt på grunn av bevisets 
stilling og 95 fordi gjerningsmannen var ukjent. En sak ble henlagt 
på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet. Ti saker endte 
som uoppklarte. I de resterende 24 sakene var gjerningsmannen ikke 
strafferettslig ansvarlig eller det ble gitt påtaleunnlatelse (SSB). 

Anmeldelser og straffereaksjoner
Kilde: SSB

anmeldelser
straffereaksjoner

427 

31 

1999 

512 

25 

2000 

581 

41 

2001 

628 

52 

2002

706 

86 

2003 

739 

49 

2004 

798 

77 

2005

840 

82 

2006 

945 

87 

2007 

figur 4.7

få straffes for voldtekt
Utvalget vil peke på at frifinnelses-
prosenten er meget høy i voldtekts-
saker. Når tiltale er tatt ut, så ender 
disse sakene med frifinnelse tre 
ganger så ofte som i andre typer 
lovbrudd. Utvalget anslår at under 
1 prosent av alle gjerningsmenn 
blir domfelt. FNs kvinnekommisjon 
har kritisert Norge fordi så få 
voldtektsanmeldelser ender med 
domfellelse.

Kilde: «Fra ord til handling. 
Bekjempelse av voldtekt krever 
handling», NOU 2008:4

voldtekt dømmes  
som utnyttelse
En undersøkelse av 69 overgrepssaker 
viser at voldtekter mot kvinner med 
psykisk utviklingshemning eller 
psykiske lidelser i enkelte tilfeller ikke 
ble dømt som voldtekt. Overgriper 
ble isteden dømt for utnyttelse, som 
har en lavere strafferamme. Denne 
feilaktige bruken av loven kan ha 
sammenheng med at voldtekter mot 
personer med nedsatt funksjonsevne 
ofte begås uten bruk av vold og 
av personer fornærmede står i en 
relasjon til, ifølge rapporten. Mange 
har en oppfatning av at denne 
type overgrep ikke er voldtekt, til 
tross for at voldtektsbestemmelsen 
også rammer seksuell omgang med 
forsvarsløs person.

Kilde: Anne Jorun Ballangrud, 
«Seksuelle overgrep mot kvinner med 
funksjonsnedsettelser. En analyse 
av straffelovens paragrafer 192 og 
193 og den tilhørende rettspraksis.» 
Masteroppgave i rettsvitenskap, 
Universitetet i Oslo, 2007 

skal ta flere overgripere 
Bergen skal bli motoren i arbeidet 
for å sikre overgrepsofre bedre 
rettsvern og bedre oppfølging. 
Nasjonalt kompetansesenter for 
legevaktmedisin i Bergen skal bygge 
opp kompetansen hos ansatte ved 
voldtektsmottak i hele landet. De 
ansatte skal blant annet bli eksperter 
i å sikre spor på en slik måte at 
de oppfyller kravene til bevis i en 
rettssak. Arbeidet skal gjøres i nært 
samarbeid med voldtektsmottakene i 
Oslo og Bergen.

Kilde: bt.no, 25. mai 2008
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Oppklaringsprosent og saksbehandlingstid, hele landet
Saksbehandlingstid er oppgitt i arbeidsdager og omfatter kun oppklarte saker.
Kilde: Politidirektoratet, 2008
* Foreløpige tall.
** Voldtekt etter 1. ledd straffes med fengsel inntil ti år.  
Voldtekt etter 2. ledd straffes med fengsel i minimum to år og inntil ti år.
*** Voldtekt etter 3. ledd straffes med fengsel inntil 21 år.
**** Grov uaktsom voldtekt etter 4. ledd straffes som utgangspunkt  
med fengsel inntil fem år.

2007* 2006 2005 2004

opp-
klarings
prosent

saks-
behand-
lingstid

opp-
klarings
prosent

saks-
behand-
lingstid

opp-
klarings
prosent

saks-
behand-
lingstid

opp-
klarings
prosent

saks-
behand-
lingstid

Voldtekt § 192, 1. og 2. ledd ** 39 218 37 162 35 172 36 182

Voldtekt § 192, 3. ledd *** 78 161 55 246 51 264 56 133

Grov uaktsom voldtekt § 192,  
4. ledd ****

60 108 30 170 63 101 50 263

Hallikvirksomhet 62 208 55 162 46 116 56 193

Mishandling i familieforhold 36 81 – – – –

Drap 95 365 91 166 92 208 90 244

tabell 4.8

Menneskehandel
I 2007 mottok ROSA-prosjektet telefonhenvendelser på vegne av 
90 kvinner fra 23 forskjellige land, som antas å være utsatt for 
menneskehandel. Av disse tok 35 imot tilbud om trygt bosted. Over 
halvparten (54 kvinner) som henvendte seg, kommer fra Nigeria. Kvinner 
kommer også fra Bangladesh, Nepal, Polen, Brasil, Burundi, Kongo, 
Ghana, Kenya og Liberia. 86 kvinner har fått opphold på trygt bosted 
via ROSA-prosjektet i perioden 2005–2007. I denne perioden har det 
vært en jevn økning av kvinner som har mottatt hjelp, fra 25 prosent 
av henvendelsene i 2005, til 39 prosent i 2007. ROSA-prosjektet skal 
koordinere bistand og gi beskyttelse til kvinner utsatt for menneskehandel 
(ROSA-prosjektet, 2008). 

Menneskehandel vil si å utnytte andre enten i prostitusjon eller for 
andre seksuelle formål, i tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land 
eller gjennom fjerning av en persons organer, ved hjelp av vold, trusler, 
misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd. I Norge har ofre 
for menneskehandel i hovedsak vært knyttet til utnyttelse i prostitusjon. 
Dette er i ferd med å endre seg. Den 4. juli 2008 ble Norges første dom 
for menneskehandel og utnytting av menn i tvangsarbeid avsagt i Jæren 
tingrett. I denne saken handlet det om unge britiske menn i en sårbar 
situasjon, som var blitt rekruttert fra gaten i Storbritannia til asfalterings- 
og steinleggerarbeid i Norge under tvangsforhold. En britisk mann 
ble dømt for overtredelse av straffelovens § 224 om menneskehandel 
(Politidirektoratet, 2008). 

Etter lovendringen i 2003 er det avsagt til sammen fem rettskraftige 
dommer for menneskehandel i Norge. Elleve personer er dømt for 
menneskehandel og utnyttelse til prostitusjon. I tillegg kommer 
ytterligere to saker med dom i første instans, hvorav altså én gjelder 
dom for grov utnyttelse i tvangsarbeid og den andre for utnyttelse i 
prostitusjon (Politidirektoratet).

forbereder seg på
forbud av sexkjøp
Kvinner i prostitusjon forbereder seg 
til at det snart blir forbudt å kjøpe 
sex i Norge. Rekordmange oppsøker 
yrkeskurs for å finne jobb. Afrikanske 
Caroline (39) fant jobb på restaurant. 
 – Det er jo ikke lett å finne jobb i 
Norge. Særlig ikke når du går rundt 
og banker på dører. Du kan banke 
på døra til den ramler ned. Det du 
trenger er nettverk og kontakter, 
sier Caroline. Noe av utfordringen 
kvinner med prostitusjonserfaring må 
forholde seg til når de søker jobber, er 
at de har «hull» i CV-en. 

Kilde: Dagsavisen 30. juli 2008
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Ofre for menneskehandel kan i Norge få en refleksjonsperiode 
på inntil seks måneder. Refleksjonsperioden gis i form av en 
midlertidig oppholdstillatelse. Hensikten er å legge til rette for 
at ofre for menneskehandel skal kunne bryte med de kriminelle 
nettverkene som står bak menneskehandel. 15. mai 2008 ble ordningen 
utvidet til også å omfatte EU/EØS-borgere. I 2007 fikk 33 personer 
innvilget refleksjonsperiode av Utenriksdirektoratet (Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet).

Antallet anmeldelser for menneskehandel har økt fra elleve i 2005 til 
28 både i 2006 og 2007. Av disse er flest i Oslo, Hordaland, Sør-Trøndelag 
og Rogaland, mens de resterende fordeler seg over ytterligere 12 distrikter 
(Politidirektoratet, 2008).

Anmeldte lovbrudd, hele landet
Kilde: Politidirektoratet, 2008

2007 2006 2005 2004

Menneskehandel § 224, seksuell utnyttelse 28 28 11 13

tabell 4.9

ny konvensjon mot menneskehandel
Europarådets konvensjon mot menneskehandel trådte i kraft   
1. februar i år og omfatter alle former for utnytting av mennesker. 
Konvensjonen har konkrete krav til statene når det gjelder assistanse 
og beskyttelse av ofre for menneskehandel. I tillegg skal det etableres 
en overvåkningsmekanisme, GRETA. Den nye konvensjonen omfatter   
47 land.

Kilde: Europarådet mai 2008

oslo-politiets
operasjon benin
I juni 2008 slo politiet i Oslo til 
mot et stort antall leiligheter og 
innbrakte flere enn 60 nigerianske 
kvinner som kan være ofre for 
menneskehandel. En mann og 16 
kvinner ble varetektsfengslet, siktet 
for menneskehandel. I forbindelse 
med etterforskningen har italiensk 
politi, på oppdrag fra Norge, arrestert 
en mann. Dette er første gang 
Oslo-politiet har fått pågrepet en 
menneskehandler utenfor Norge. 

Kilde: VG 15. august 2008

«Situasjonen er så alvorlig at jeg vil 
si vi er ved en skillevei. Uten ekstra 
midler til tolkeutgifter, så er jeg i tvil 
om STOP-prosjektets muligheter til å 
bekjempe menneskehandel i 2009.»

Fungerende leder Øyvind Nordgaren 
for STOP-prosjektet til Oslo politi-
distrikt til Dagsavisen 6. oktober 2008.

identifisere ofre for 
menneskehandel
Koordineringsenheten for ofre  
for menneskehandel (KOM) har 
utarbeidet en liste over generelle 
indikatorer for identifisering av  
ofre for menneskehandel. 
Veiledningen kan bestilles fra  
KOM.pod@politiet.no.

Kilde: Politidirektoratet 2008
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Kjønnslemlestelse
Det er påvist 15 tilfeller av kjønnslemlestelse, fem tilfeller i 2006 og ti i 
2007. Det er noe av konklusjonen til Institutt for samfunnsforskning (ISF), 
som har kartlagt utbredelsen av kjønnslemlestelse i Norge. ISF påpeker 
at antallet er lite i forhold til størrelsen på den aktuelle risikogruppen. 
Om lag 3800 jenter er i en alder hvor det er vanlig med omskjæring i 
opprinnelseslandet. ISF har mottatt 111 bekymringsmeldinger i løpet av 
de to siste årene fra barnevernet og fra helsestasjoner, skoler, barnehager 
og sykehusavdelinger. Flertallet av bekymringene gjelder avverging 
av overgrep. Bekymring med etterfølgende samtale med foreldre, kan 
ha virket preventivt. Med få unntak er sakene henlagt etter nærmere 
undersøkelser, fordi bekymringene var grunnløse. 

De berørte og organisasjonene som ISF har intervjuet, mener omfanget 
av kjønnslemlestelser er langt mindre enn den offentlige debatten gir 
inntrykk av. Informantene sier det er vanskelig å anslå hvor mange som 
viderefører praksisen med kjønnslemlestelse. De færreste kjenner til 
tilfeller selv, men kan ikke se bort fra at det skjer. To av informantene 
framhever at det fremdeles skjer.

ISF har også sett på regelverk og veiledningsmateriell om opplysnings-
plikten til barnevernet og avvergelsesplikten. Helsestasjonene er 
de som i størst grad opplever at bestemmelsen om avvergelsesplikt 
er klar, mens barnehagene er de som opplever bestemmelsen mest 
uklar. Opplysningsplikten til barnevernet oppfattes klarere enn 
avvergelsesplikten, av samtlige instanser.

ISF konkluderer med at i arbeidet mot kjønnslemlestelse virker 
opplysningsarbeid, kunnskap om helse og anatomi, mobilisering 
i miljøene, utdanning, teologisk kompetanse og lovverket 
(Kjønnslemlestelse i Norge, ISF-rapport 2008:8). 

Tvangsekteskap
Kompetanseteam mot tvangsekteskap (IMDi) har siden starten i 2004 
mottatt 450 henvendelser om tvangsekteskap. Oslo Røde Kors opprettet 
i 2000 en informasjonstelefon mot tvangsekteskap. I 2007 mottok 
Røde Kors 460 henvendelser om tvangsekteskap, som er det høyeste 
antall henvendelser siden opprettelsen av tjenesten. Antall saker med 
oppfølging har gått kraftig ned de to siste årene. I 2007 var det kun ti 
prosent av sakene som fikk oppfølging. Årsaken er at andelen under 
18 år har vært økende, og Oslo Røde Kors henviser disse direkte til 
barnevernet. I 2007 mottok Selvhjelp for innvandrere og flyktninger 
(SEIF) 254 henvendelser vedrørende tvangsekteskap/æresrelatert vold. 
SEIF rapporterer også at de i 2007 fikk henvendelser om bistand fra unge 
lesbiske og homofile med innvandrerbakgrunn, med hensyn til blant 
annet tvangsgifte.

Regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap for perioden 2008–
2011 inneholder 40 tiltak med fokus på forebygging og beskyttelse av 
dem som utsettes for overgrep. I utviklingen av tiltak er det lagt særlig 
vekt på skolens rolle, utenriksstasjonene, behovet for trygge bosteder og 
styrket offentlig samhandling og kompetanse. I alt åtte departementer er 
involvert i arbeidet med handlingsplanen.

Tvangsekteskap har vært forbudt i Norge siden 2003. Straffen for 
tvangsekteskap er fengsel inntil seks år. Medvirkning straffes på samme 
måte.

«Det er positivt å få kartlagt at 
holdningsendringer er på gang og 
at utbredelsen av kjønnslemlestelse 
i Norge antas å gå ned. Vi må støtte 
opp om de berørte gruppers arbeid 
og motivasjon for endring, og jeg vil 
berømme ildsjeler i miljøene og blant 
faggruppene som arbeider for at 
denne utviklingen skjer.»
 
Daværende helse- og omsorgsminister 
Sylvia Brustad, 29. mai 2008 på 
Regjeringen.no

ektepar siktet for
kjønnslemlestelse
Et ektepar som begge er norske 
statsborgere med gambisk 
bakgrunn, er siktet mistenkt for 
kjønnslemlestelse av fem døtre i 
alderen 7–14 år. Døtrene er alle født 
i Norge. De fire eldste barna er ved 
tiltaletidspunktet bosatt i Gambia. 
Dette er den første siktelsen av denne 
typen i Norge siden forbudet mot 
kjønnslemlestelse trådte i kraft i 1996.

Kilde: Østlandssendingen,  
NRK Nyheter 18. juli 2008

«Jeg kan ikke dra hjem igjen… 
Min bror er etter meg hele tiden, 
kontrollerer alt jeg gjør og slår. 
Mamma og pappa lar han holde på. 
Han er gal! I går sa han at han ville 
voldta meg for å finne ut om jeg 
fremdeles er jomfru… Da visste jeg at 
jeg måtte flykte…»

Jente 20 år, på flukt fra tvangs-
ekteskap og æresrelatert vold. 

Kilde: SEIF, Mellom Barken og Veden. 
En videreføring av arbeidet blant 
ungdom. Rapport om arbeidet i 2007
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Henvendelser til informasjonstelefonen  
om tvangsekteskap, Oslo Røde Kors
Kilde: Oslo Røde Kors, 2008
* Informasjonstelefonen ble etablert 3. april 2000.  
Oppfølging startet ikke før 2. halvår 2001.

antall oppfølging oppfølging i %

2007 460 47 10

2006 314 24 8

2005 175 57 33

2004 252 50 20

2003 223 56 25

2002 236 84 36

2001* 168 26 15

2000* 170 0 –

tabell 4.10

rådgivere mot tvangsekteskap
30 statlige «minoritetsrådgivere» skal arbeide mot tvangsekteskap i 
norske videregående skoler. Rådgiverne ble utplassert på skolene i 
juni 2008. I tillegg ble seks integreringsrådgivere utplassert ved norske 
utenriksstasjoner. Samtlige er ansatt ved IMDi og skal samarbeide tett 
med Kompetanseteamet mot tvangsekteskap.

kunnskap om tvangsekteskap
«Integreringskart 2008 – Tvangsekteskap – en kunnskapsstatus» 
er en rapport om tvangsekteskap, utgitt av Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi-rapport 6-2008).

Kilde: www.imdi.no

Hatkriminalitet
Hatkriminalitet er kriminelle handlinger mot personer, organisasjoner 
eller eiendom, motivert ut fra en ideologisk overbevisning eller fiendtlig 
innstilling mot offeret, med bakgrunn i nasjonal eller etnisk opprinnelse, 
hudfarge, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne eller tro. 
Hatkriminalitet er lite dokumentert i Norge. 

For to år siden bestemte regjeringen at kriminalitet mot homofile og 
innvandrere skal kartlegges. I november 2006 endret politiet sitt eget 
datasystem, i den hensikt å registrere all vold motivert ut fra offerets 
legning, etnisitet eller religion. Nå viser det seg at registreringen 
er så dårlig at flere politidistrikt ikke stoler på sin egen statistikk. I 
Hordaland nekter politiet å offentliggjøre tallene. Politidirektoratet 
og Oslo politidistrikt skal gjennomgå alle saker som er merket som 
hatkriminalitet. Oslo-politiet har allerede undersøkt saker registrert som 
hatkriminalitet mot homofile i hovedstaden. I første halvår 2008 var det 
fem slike saker i Oslo, like mange som ble registrert i hele 2007. Tre av 
sakene er fortsatt under etterforskning. To er henlagt på grunn av ukjent 
gjerningsperson (Bergens Tidende, 24. juli 2008).

I løpet av 2007 og 2008 har det vært flere medieoppslag der asylsøkere 
og personer med ikke-vestlig utseende har rapportert om opplevde trusler 

«Jeg er stolt av å si at vi har vært med 
på et ungdomsopprør i Norge. Vi kan 
bare få bukt med tvangsekteskap 
og annen æresrelatert vold når de 
unge selv setter foten ned og sier nei. 
Stadig flere unge gjør det.»

Daglig leder Gerd Fleischer i Selvhjelp 
for innvandrere og flyktninger til 
Aftenposten 20. juni 2008

tvangsgifting av
utviklingshemmede
Tvangsgifting av psykisk 
utviklingshemmede foregår også 
i Norge, ifølge Primærmedisinsk 
Verksted (PMV). Psykiske lidelser 
og psykisk utviklingshemning er 
ukjente begreper i mange miljøer. 
Familier hvor dette forekommer, 
føler skam. PMV har anmeldt 
flere til Utlendingsdirektoratet 
i forbindelse med søknader om 
familiegjenforening. Alle kommer fra 
land i Asia.
 – Dette er vanskelig når det ikke 
er stilt diagnose. Enkelte menn 
blir gift flere ganger, mishandler 
kvinnen og skiller seg før det er gått 
tre år. Dermed kan kvinnen miste 
oppholdstillatelsen. Familien som 
gifter bort mannen, vil ikke innse 
at de har problemer. De sier det er 
kvinnens feil når det ikke går, sier 
Tahira Iqbal ved PMV. 

Kilde: Fontene 17. juli 2008

«De må ha fulgt etter oss, for 
plutselig dukket de opp da vi gikk 
inn i en mørk bakgate. Vi ble slått 
rett ned. Jeg tror de hadde trening i 
kampsport, for de var svært effektive. 
Trolig mistet jeg bevisstheten for 
en stund. Da jeg våknet opp, så jeg 
kameraten min ligge i en blodpøl. 
Først trodde jeg han var død, men 
det var han heldigvis ikke.»

Grand Prix-artisten Knut-Øyvind 
Hagen til Dagbladet 22. juni 2008. 
Overfallsmennene pratet først hyggelig 
med Hagen og kameraten hans og 
spurt blant annet om de var homofile.  
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og vold på åpen gate. Innvandrerorganisasjoner og organisasjoner som 
jobber mot rasisme og diskriminering har også i mange år påpekt at 
etniske og religiøse minoriteter i Norge utsettes for både trakassering og 
vold på grunn av sin etniske bakgrunn eller religion. Det meldes også om 
personer som utsettes for trakassering og vold på grunn av sin seksuelle 
orientering eller sin funksjonsevne. Folkehelseinstituttets rapport 
«Voldsutsatt ungdom i Norge» dokumenterer sammenheng mellom vold 
og individuelle forhold. Hørselshemmede og bevegelseshemmede er blant 
de som er ekstra utsatt.

I juli 2008 ble det avfyrt flere skudd mot Hvalstad mottakssenter i 
Asker. En 16-årig gutt fra Somalia ble truffet mens han lå i sengen sin 
og sov. Han fikk livstruende skader. I august ble en advokat arrestert og 
siktet for drapsforsøk. Mannen har i politiavhør innrømmet at det var han 
som skjøt, men erkjenner ikke straffeskyld for drapsforsøk. Kriminalsjef 
Einar Aas i Asker og Bærum politidistrikt opplyser at politiets hovedteori 
er at skuddene var rasistisk motivert (adressa.no 26. august 2008). Det er 
ikke falt dom i saken.

Diskriminerende eller hatefull ytring (§ 135a)
Antall anmeldelser
Kilde: Politidirektoratet

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Etnisitet, hudfarge, 
nasjonal opprinnelse 

29 26 23 25 46 40 77 29

Homofil legning, leve-
form eller orientering

6 4 5 5 3 4 7 9

tabell 4.11

«Det er ingen tvil om homofile 
og lesbiske er overrepresentert på 
voldsofferstatistikken. Paradoksalt 
nok er det knyttet opp til at det 
er mer åpenhet i samfunnet om 
homofili. Nå er det flere homofile 
som tør leie hender på gata, men 
dermed blir de også mer synlige for 
folk som misliker deres legning.»

Seniorrådgiver Bera Ulstein Moseng 
ved Helseutvalget for homofile til 
Dagbladet.no, 24. juni 2008

«Registreringen har nok vært 
mangelfull, på grunn av usikkerhet 
rundt begrepet. Det tar som regel 
litt tid når man innfører en ny 
registreringspraksis i politiet. Det 
forutsetter at alle forstår dette riktig.»

Seniorrådgiver Pål Meland i 
Oslo politidistrikt kommenterer 
politiets forståelse av begrepet 
«hatkriminalitet» til Bergens Tidende 
24. juli 2008

toppnotering

Krisesenterbevegelsen – som i 30 år har jobbet uavbrutt og 
utrettelig for å sikre kvinner retten til et liv uten vold. I år er det 
30 år siden det første krisesenteret i Norden åpnet i Oslo. I dag er 
51 krisesenter spredt over hele landet.

bunnotering

Politiet – for ikke å avsette nok midler til bruk av tolk i saker som 
omhandler menneskehandel.
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Kvinner blir drept av noen de kjente
Den største trusselen for mange kvinner i Norge er deres egne 
samlivspartnere og familiemedlemmer. Den kjønnsbaserte volden fratar 
kvinner fundamental frihet og den gir også mange barn uakseptable 
oppvekstvilkår. De fleste drepte kvinner ble drept av noen de kjente. 
Et spørsmål her er hvor mange av drapene var «varslet». I hvor mange 
tilfeller hadde politiet kjennskap til at kvinnene var utsatt for risiko?

tiltak
 ɍ Politiet må foreta en systematisk kartlegging av de aktuelle sakene 
og skaffe oversikt over hvorvidt de drepte kvinnene hadde anmeldt 
gjerningsmennene tidligere for vold eller trusler om vold, samt hvorvidt det 
var iverksatt former for beskyttelsestiltak (som voldsalarm, besøksforbud). 
 

 ɍ Politiet må holde et konstant fokus på at ordningen med voldsalarmer 
fungerer etter hensikten. Kvinner utstyrt med alarm må være sikre på å få 
rask hjelp når de utløser alarmen.

Voldtekt og seksualisert vold  
må tas mer på alvor
Norge har fortsatt en stor utfordring når det gjelder å ta voldtekt mer 
på alvor. Altfor mange saker blir henlagt av politiet. Voldtektsutvalget 
anslår at under én prosent av voldtektsmennene blir domfelt. Gjennom 
media har det i 2008 blitt kjent at kvinner i asylmottak kan være utsatt for 
seksuelle overgrep fra mannlige beboere. Personer i mottak er i en særlig 
sårbar situasjon, og myndighetene må sørge for rutiner og tiltak som 
beskytter både kvinner og menn mot vold og seksuelle overgrep. Ofre for 
slike overgrep må få den hjelpen de trenger.

tiltak
 ɍ Det må opprettes spesialenheter for sedelighetssaker med spisskompetanse 
på seksualisert vold i samtlige politidistrikt. Slike SO-team (Seksualiserte 
overgrep) vil kunne gjøre politiets arbeid med denne formen for kriminalitet 
mindre sårbart. 

 ɍ Myndighetenes innsats mot seksualisert vold må styrkes. Blant annet 
bør det innføres obligatorisk undervisning i kjønn, seksualitet og makt i 
skolen. Temaet seksualiserte overgrep må inkorporeres i undervisningen om 
samliv og seksualitet på barne- og ungdomstrinnet. Koordinert og styrket 
hjelpeapparat rettet mot alle former for vold i nære relasjoner er viktig her. 
Dette er også foreslått av Voldtektsutvalget. 

 ɍ Regjeringen bør gjennomføre en landsdekkende omfangsundersøkelse når 
det gjelder voldtekt, slik Voldtektsutvalget foreslår.

ombudet mener
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Ofre for menneskehandel  
må få bedre hjelp
Menneskehandel er et stort problem også i Norge. De fleste ofrene 
er kvinner og de fleste overgripere er menn. Til nå har ofre for 
menneskehandel i hovedsak vært kvinner utnyttet i prostitusjon. Noen få 
mannlige ofre for menneskehandel utnyttet i prostitusjon har også tatt 
kontakt med hjelpeapparatet i år. Nye tiltak fra regjeringen er påkrevet. 

tiltak
 ɍ Regjeringen må finne nye bostedsløsninger for ofre for menneskehandel. 
I dag blir kvinner plassert på krisesentre. Krisesentrene er ikke et egnet 
botilbud for disse kvinnene og har dessuten ofte ikke plass. 

 ɍ I arbeidet med å hjelpe ofre for menneskehandel er det nødvendig å ha 
fokus på forskjellen i kjønnsmakt mellom kvinner og menn i samfunnet 
generelt. Kvinner og menn som er ofre for menneskehandel trenger 
ulike tilbud. En som er utsatt for tvangsarbeid har ikke samme stigma i 
samfunnet som en med prostitusjonserfaring. 

 ɍ Regjeringen må opprette et hjelpetilbud for menn utsatt for 
menneskehandel, tilsvarende ROSA-prosjektet som bistår kvinnelige ofre for 
menneskehandel. 

Kjønnslemlestelse forekommer
Selv om det ikke finnes noen sikker dokumentasjon på omfanget av 
kjønnslemlestelse i Norge, er det ingen tvil om at slike overgrep skjer. 
Lovforbudet kom i 1996, regjeringens første handlingsplan kom i 2003 og 
i år kom første siktelse for kjønnslemlestelse. Et ektepar er siktet for å ha 
kjønnslemlestet døtrene sine. 

tiltak
 ɍ Regjeringen må stille tilstrekkelig med ressurser til rådighet for et 
systematisk informasjonsarbeid i skolene og blant barnehageansatte. Dette 
vil kunne synliggjøre og gi status til endringsagenter og helsepersonell som 
gjør en jobb med forebygging og behandling av kjønnslemlestelse. 

 ɍ Arbeidet mot kjønnslemlestelse må bli en integrert del av det ordinære 
helsearbeidet. Aktuelle instanser bør samarbeide tverrfaglig for å styrke 
arbeidet med forebygging.
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Hatkriminalitet må dokumenteres 
Det er bra at politiet nå skal gjennomgå alle saker som er registrert 
som hatkriminalitet. Troverdig dokumentasjon i form av statistikk er 
nødvendig. Det er ikke akseptabelt at mennesker er spesielt utsatt for 
vold fordi de tilhører minoritetsgrupper. Vi må ha nulltoleranse for 
hatkriminalitet. Det må satses på langsiktig holdningsskapende arbeid.

tiltak
 ɍ I forslaget til ny straffelov er det foreslått å gi personer med nedsatt 
funksjonsevne et strafferettslig vern mot hatefulle ytringer og 
diskriminering. I dagens straffelov er ikke personer med nedsatt 
funksjonsevne beskyttet mot slike lovbrudd. Selv om forslaget innebærer 
en utvidelse av definisjonen av hatkriminalitet, er definisjonen fortsatt for 
snever. Den bør utvides til også å omfatte kjønn. 

 ɍ Hatkriminalitet må registreres særskilt. Politiet må ta i bruk eksisterende 
metoder for slik registrering. Politiet i Norge kan for eksempel trekke 
erfaringer fra politiet i Sverige, som har etablerte rutiner for registrering av 
hatkriminalitet. 

 ɍ Myndighetene må sørge for forebyggende holdningsarbeid i samfunnet, 
blant annet på skoler og i HMS-arbeidet på arbeidsplassene.






