
Sør-Trøndelag Felles 

Innvandrerråd (STFIR) 



•Sør-Trøndelag Felles Innvandrerråd (STFIR) er en paraply organisasjon for  

 innvandrere  organisasjoner i Sør-Trøndelag fylket. Den ble etablert i 1986 og  

består av 12 organisasjoner fra ulike verdensdeler. 

 

• 12 medlemsorganisasjoner: Thai Budhistforening;  

Nigerian Association of Trondheim; Kenya Klubb; Afrikansk Kultur Forening;  

Filipinsk Society Trøndelag; Norsk-Filippinsk Samfunn Midt-Norge;  

Fillipinsk Society Mid-Norway; Somalisk Velferd Forening;  

African Union of Trøndelag; Tamilsk organisasjon; EElam Tamiler Sangam;  

Nidelva Forening. 

 

•Styret består av fem styremedlemmer og to varamedlemmer  

   som er demokratisk valg. 

 

• Prosjekt forebygging og holdnings endringsarbeid mot tvangsekteskap og  

  Kjønnslemlestelse blant innvandrere i Trondheim: Ota Ogie PhD, prosjektleder 

   og Bonny Okpe, prosjektmedarbeider 

 

 

 

 



  

  

Hva er tvangsekteskap / arrangert ekteskap ? 

•Tvangsekteskap betyr at en person tvinges til å gifte seg ved 

bruk av utilbørlig press, trusler eller annen psykisk eller fysisk 

vold. Å presse noen til å gifte seg mot sin vilje strider både mot 

menneskerettighetene og norsk lov. http://www.udi.no/Sentrale-

tema/Fellessider/Tvangsekteskap/ 

 

•Mange samfunn har tradisjon med arrangerte ekteskap, hvor det 

å sørge for at barna blir ”godt gift” er et ansvar foreldrene har. 

Arrangerte ekteskap er lovlig i Norge, hvis det inngås frivillig og 

er ønsket av begge som skal gifte seg. 

http://www.imdi.no/Documents/BrosjyrerHefterHaandbok/TVe%20

brosjyre_ungdom.pdf  
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Informasjon, 

forebygging, behandling 

og nettverkbygging



Informasjon, 

forebygging, 

behandling og 

nettverkbygging



Forebygging og 

holdningsendring 

Rappoter sendt til IMDi 

Rapporter fra Seminare 

Rapporter  fra 

Informasjonsmøter/samtale 

grupper 

Informasjon og foredrag er 

tilgjengelig  på STFIR 

webside:  http://www.stfir.no  

og STFIR facebook side:  

facebook.com/stfir. stfir 

Informasjon og foredrag fra  

informasjonsmøter/ 

samtalegrupper 

http://www.stfir.no/


Nyttig websider 

 http://www.imdi.no/no/Tvangsekteskap 

 http://www.stfir.no 

 http://www.tvangsekteskap.no 

 http://www.bufetat.no 

 http://www.ung.no 

 http://www.nkvts.no 

 http://www.mirasenteret.no 

 http://www.seif.no 

 http://www.rodekors.no 

 http://www.udi.no/Sentrale-

tema/Fellessider/Tvangsekteskap/ 

 http://www.krisesenter.com 

 https://www.politi.no/rad_fra_politiet/vold_i_nare

_relasjoner/tvangsgifte 

 http://www.norway.info 

 http://www.norway.info 

 http://www.landsider.no 

 facebook.com/stfir. Stfir 

 www.unghelse.no 

 http://www.barnevernet.no/ 

 www.skeivverden.no 

 

 

 

Nyttig telefon numre 

 Prosjekt forebygging og holdningsendringsarbeid 

mot tvangsekteskap og  kjønnslemlestelse, Sør- 

Trøndelag Felles Innvandrerråd: telefon 73513580 

 Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og 

kjønnslemlestelse:  telefon 47 80 90 50  

 SEIF: 22 03 48 30 (22 11 40 04 ved kriser) 

 Alarmtelefonen for barn og unge har tlf: 116 111, 

        SMS 41 71 61 11 

 MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og 

flyktningkvinner: 22 11 69 20 

  Røde Kors-telefonen: 815 55 201  

 Politiet : telefon 02 800,       nødnummer 112 

 Krisesenter Trondheim: telefon 72 57 12 12 

 Barnevern vakten-døgnet rundt : Tlf 22705580/81, 

mob:  92838328/ 48016832 

 Alarm telefon for barn og unge utenfor  Norge: Tlf 

+44 95411755 

 Norsk ambassade i utland:         Tlfnr  +47 23951300                    
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