
RØD KNAPP 
- STOPP VOLD MOT KVINNER

STATUSRAPPORT
2012-2017



 



 

FORORD 
 

Denne rapporten er skrevet av Thea Austgulen og Anne-Marie 

Gulichsen fra Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) for Rød knapp-

alliansen Stopp vold mot kvinner.  

 

Vi takker for gode innspill fra alliansens øvrige medlemmer.  

 

Vi vil også takke Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging 

som har bevilget midler til alliansens arbeid.   

 

 

Oslo, november 2017 

 

 

Thea Austgulen  

Anne-Marie Gulichsen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
1.0 INNLEDNING ................................................................................................ 3 

2.0 ALLIANSENS ARBEID ................................................................................ 4 

3.0 HVA KREVDE ALLIANSEN I 2012 OG HVA ER STATUS NÅ? ............. 6 

3.1 Forskning ...................................................................................... 6 

3.2 Hjelpetilbud .................................................................................. 7 

Kunnskap ......................................................................................... 7 

Fokus på voldsutøver ....................................................................... 9 

Samarbeid med det offentlige .......................................................... 9 

3.3 Forebygging ................................................................................ 10 

Handlingsplaner ............................................................................ 10 

Offentlig helseproblem .................................................................. 11 

Holdningskampanjer ..................................................................... 11 

3.4 Rettigheter ................................................................................... 12 

4.0 HVA GJENSTÅR? ....................................................................................... 12 

Hjelpetiltak..................................................................................... 13 

Forebygging ................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1.0 INNLEDNING 

 
Alliansen “Rød knapp - Stopp vold mot kvinner” ble dannet i 2012 

og består i dag av organisasjonene Den norske kirke, Islamsk råd 

Norge, Reform - Ressurssenter for menn, Norske Kvinners 

Sanitetsforening, Krisesentersekretariatet, Virke, Digni og Juridisk 

rådgivning for kvinner (JURK). Sammen representerer 

organisasjonene en betydelig andel av landets befolkning. Ideen bak 

alliansen var og er at sammen vil vi bedre kunne arbeide for at 

problemene knyttet til vold mot kvinner blir satt høyt på den 

politiske dagsordenen. Nå, fem år etter dannelsen av alliansen, vil vi 

se på hva som har skjedd på området og på hva alliansen har gjort.   

 

Alliansen har utarbeidet fire fokusområder for sitt arbeid: rettigheter, 

hjelpetilbud, forebygging og forskning. Som symbol har vi en rød 

knapp med fire hull. De fire hullene i knappen symboliserer de fire 

fokusområdene vi mener det er spesielt store utfordringer på som det 

må arbeides med å tette. Fargen rødt symboliserer både stopp og 

kjærlighet. 

 

Vold mot kvinner er fortsatt et betydelig samfunns-, 

menneskerettighets- og likestillingsproblem. På verdensbasis utsettes 

hver tredje kvinne for vold i løpet av sin levetid. Vold mot kvinner 

utgjør ikke bare en enorm belastning for den voldsutsatte, men får 

også store økonomiske konsekvenser for samfunnet. Rød knapp-

alliansen arbeider for å bekjempe all vold i nære relasjoner, men har 

valgt å fokusere på vold mot kvinner og de konsekvenser det har for 

barn som er vitne til vold. Vi arbeider for å mobilisere til et 

folkekrav om nulltoleranse for vold mot kvinner. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

2.0 ALLIANSENS ARBEID 

 
 

«Frivillig sektor har en viktig rolle i å forebygge vold og seksuelle 

overgrep. Frivillige aktører kan bidra til å øke kunnskapen om vold og 

overgrep i befolkningen generelt og blant barn og unge spesielt. Et 

eksempel på dette er Rød Knapp kampanjen der 8 organisasjoner 

(Norske Kvinners Sanitetsforening, Den norske kirke, Islamsk råd, 

Virke, Krisesentersekretariatet, Reform – Ressurssenter for menn og 

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner) samarbeider for å øke 

oppmerksomheten om vold mot kvinner. Samtidig har de en mulighet for 

å fange opp barn og ungdom som utsettes for vold og overgrep. 

Regjeringen viderefører flere tilskuddsordninger som støtter frivillig 

sektors arbeid for å forebygge vold og overgrep»  

- Opptrappingsplanen, Prop. 12 S 2017, s. 40 

 

 

Rød knapp-alliansen har vært en pådriver for at bekjempelse av vold 

i nære relasjoner i større grad skal bli anerkjent som et offentlig 

ansvar, samt å få en debatt rundt kjønnsroller, begrepsbruk og 

likestillingsarbeidet i Norge. 

 

Erfaringer viser at en viktig strategi for å bekjempe vold i nære 

relasjoner er synliggjøring av problemet. Synliggjøring er ikke bare 

et poeng for de som rammes, men synlighet av et samfunnsproblem 

vil motivere flere til å bry seg og engasjere seg i arbeidet. 

Informasjon og holdningskampanjer til bestemte målgrupper, samt 

arbeid for bevissthet og holdningsendringer i samfunnet som helhet 

er meget viktig for å stoppe vold mot kvinner. Særlig er det viktig å 

få menn til å engasjere seg i arbeidet da dette vil ha en sterk 

signaleffekt for menn som begår overgrep og vold, og for å skape 

gode forbilder for neste generasjon. 

 



 5 

Siden alliansen ble dannet er det delt 

ut over 380.000 røde knapper. 

Gjennom media, både på nasjonalt 

og lokalt plan, har alliansen i fem år 

vært med på å øke presset på 

politikere for å iverksette tiltak og 

forbedre voldsutsattes stilling. 

Alliansen har arrangert årlige 

konferanser i sammenheng med FNs internasjonale dag for 

avskaffelse av vold mot kvinner, hvor ulike utfordringer under 

temaet “vold mot kvinner” har blitt belyst. 

 

I 2013 var temaet “Vold mot kvinner: En global epidemi”. I 2014 

hadde konferansen et overordnet fokus på avskaffelse av vold mot 

kvinner. Rød knapp-konferansen i 2015 hadde temaet “Vold mot 

kvinner - et spørsmål om likestilling”. Navnet på konferansen i 2016 

var “Tale er gull” og temaet var avvergeplikten. Temaet for 

konferansen i 27. november 2017 er den digitale volden. 
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3.0 HVA KREVDE ALLIANSEN I 2012 OG HVA ER 
STATUS NÅ? 

 
I det følgende vil vi oppsummere Rød knapp-alliansens mål og krav 

som vi har arbeidet med siden 2012, og gi et innblikk i hva status er i 

dag, høsten 2017. 

 

Noe av det første alliansen gjorde var å komme med innspill til 

stortingsmelding om vold i nære relasjoner (Meld. St. 15 (2012-

2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner). 

Mange av alliansens opprinnelige mål var fokusert rundt arbeidet 

med dette innspillet. 

 

I de fem årene som har gått siden Rød knapp-

alliansen ble opprettet har det vært en stor utvikling 

på feltet. På et overordnet nivå må regjeringens 

handlingsplan mot vold i nære relasjoner “Et liv 

uten vold” i 2014 nevnes, samt opptrappingsplanen 

Prop.12 S 2017 og statusrapportene for 

handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, hvor 

den siste ble utgitt i juli 2017. 

 

I mai 2017 ratifiserte Stortinget Europarådets konvensjon om 

forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære 

relasjoner (Istanbul-konvensjonen). 

 

3.1 Forskning 

 
I innspill til stortingsmeldingen fremmet alliansen krav om at 

planlagte omfangsundersøkelser og undersøkelser om de 

samfunnsøkonomiske konsekvensene av vold ble igangsatt. 

Alliansen har arbeidet for at ytterligere undersøkelser om vold i nære 

relasjoner skal gjøres. Undersøkelser og forskning er viktige ledd i 

forebyggingsarbeidet. 
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Hva er gjort siden 2012? 

 

Flere undersøkelser er gjort siden Rød knapp-alliansen ble dannet i 

2012. Våren 2017 gjennomførte Nasjonalt kunnskapssenter om vold 

og traumatisk stress (NKVTS) sin femte voldsmåling. 

 

Videre har politidirektoratet blitt pålagt å utarbeide statusrapporter 

om politiets arbeid med vold i nære relasjoner hvert år. Den første 

rapporten forelå i 2014. 

 

En viktig del av forskningsarbeidet som er gjort siden 2012 er 

NKVTS sin forekomststudie om vold og voldtekt som ble lagt frem i 

2014.  

 

I 2016 la NKVTS frem rapporten «kommunale helse- og 

omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner». 

 

I følge statusrapporten fra juli 2017 er det satt av 50 millioner kroner 

over fem år til et todelt forskningsprogram om vold i nære 

relasjoner. 25 millioner kroner tildeles NKVTS og 25 millioner 

kroner tildeles Velferdsforskningsinstituttet NOVA etter en 

anbudskonkurranse. Fra 2017 er forskningsprogrammet utvidet med 

6 millioner kroner årlig i perioden 2017-2019 til forskning om 

kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, negativ sosial kontroll og 

flergifte. 

 

NKVTS er også gitt i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse i 2017 

om virkningene av forebyggende tiltak. 

 

3.2 Hjelpetilbud 
 

Kunnskap 

 

Et av alliansens viktigste mål har vært, og er, å styrke kunnskap om 

vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i grunn- og 

videreutdanningen til helsepersonell, noe som også ble sendt som 

innspill til stortingsmeldingen i 2012. I tillegg krevde Rød knapp-

alliansen mer kompetanse om taushetsplikt og avvergeplikt som 



 8 

erfaringsmessig er et hinder for tverrfaglig samarbeid. 

 

Hva er gjort siden 2012? 

 

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging fikk fem millioner i 2014 for å bidra med økt 

kompetanse og veiledning overfor helse- og omsorgstjenesten i deres 

arbeid med vold i nære relasjoner. 

 

Prøveprosjektet “Prosjekt November” ble startet i 2015 hvor politiet 

og hjelpeapparatet gir bistand til voldsutsatte under ett og samme tak 

ved Stovner politistasjon. Prosjekt November ønsker å bidra inn i 

arbeidet med å redusere mørketallene, å yte mer og bedre hjelp til de 

som trenger det, samt sørge for at flere saker blir anmeldt. 

 

Videre har nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin utviklet 

et e-læringskurs for fastleger om vold i nære relasjoner. Også andre 

aktører i helse- og omsorgstjenesten kan bruke det. 

 

I statusrapporten fra juli 2017 lover 

regjeringen at de skal lage et nytt 

system for styring av læringsutbytte 

i de helse- og sosialfaglige 

grunnutdanningene. Innholdet i 

utdanningene skal i større grad enn 

i dag utvikles og oppdateres 

regelmessig i tråd med tjenestenes 

behov. I dette nye styringssystemet 

planlegges blant annet en felles, overordnet rammeplan for alle de 

19 grunnutdanningene. Kunnskapsdepartementet sendte forslag til 

forskrift om felles rammeplan for de helse- og sosialfaglige 

grunnutdanningene og forslag til nytt styringssystem for disse 

utdanningene på høring  

20. januar 2017. 

 

Videre ble arbeid med et utkast til en tverrsektoriell, praktisk anlagt 

og autoritativ veileder som skal gi en felles forståelse av regelverket 

om taushetsplikt og informasjonsutveksling i forvaltningen igangsatt 



 9 

sommeren 2017. Det er også satt ned en prosjektgruppe som jobber 

med å utrede pakkeforløp for voldsutsatte.  

 

Fokus på voldsutøver 

 

Rød knapp-alliansen har hatt som mål fra begynnelsen å sette et 

større fokus på voldsutøver i det forebyggende arbeidet om vold i 

nære relasjoner. Et av innspillene til stortingsmeldingen i 2012 var å 

styrke traumekompetansen i arbeidet med voldsutøver. 

 

Hva er gjort siden 2012? 

 

Alternativ til vold (ATV) stiftelsen fikk økt driftstilskuddet med 10 

millioner i 2017, i følge regjeringens statusrapport fra juli 2017. 

 

Videre er det er utdannet i overkant av 400 terapeuter i 

sinnemestringsmodellen ved Brøset, hvorav 131 terapeuter er 

utdannet i planperioden 2014-2016, og alle regioner har i dag minst 

et spesialisert tilbud til voldsutøvere. Det samlete 

behandlingstilbudet er likevel for svakt. Innsatsen ble sterkt kritisert 

i rapporten «Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold» som 

ble utgitt av NKVTS i 2016. 

 

Bufdir har fått i oppdrag av regjeringen å styrke behandlingstilbudet 

til voksne voldsutøvere i familieverntjenesten, i følge 

statusrapporten fra 2017. 

 

I tillegg er omvendt voldsalarm tatt i bruk i noe større grad i senere 

år. Dette er et tiltak som retter ansvarliggjøringen vekk fra offeret og 

over på voldsutøver. 

 

Samarbeid med det offentlige 

 

Et av kravene til politikerne til stortingsmeldingen i 2012 var bedre 

samarbeid mellom det offentlige og frivillige organisasjoner, konkret 

at staten tar initiativ til å utarbeide modeller for samarbeid mellom 

det offentlig og frivillige organisasjoner. 
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Hva er gjort siden 2012? 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har gjennomført konferanser om 

gode modeller for samarbeid og samordning årlig siden 2012. 

 

Siden våren 2014 er det også blitt arrangert forumsmøter for 

samarbeid mellom nasjonale myndigheter og frivillige 

organisasjoner i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Møtene ledes av 

statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. 

 

3.3 Forebygging 

 
Handlingsplaner 

 

I innspillene til stortingsmeldingen i 2012 foreslo Rød knapp-

alliansen at det etableres en handlingsplan som omfatter konkrete 

forslag til forbedringer i forhold til helsevesenets behandling av 

voldsutsatte. 

 

Hva er gjort siden 2012? 

 

Vold i nære relasjoner har fått økt oppmerksomhet de siste tiårene. 

Dette skyldes blant annet de nasjonale handlingsplanene, som 

handlingsplanen “Et liv uten vold” som kom i 2014. 

 

En web-basert veileder for utvikling av 

kommunale handlingsplaner er utarbeidet av 

NKVTS og de regionale ressurssentrene om vold, 

traumatisk stress og selvmordsforebygging 

(RVTS) på oppdrag fra Justis- og 

beredskapsdepartementet. En tredel av kommune 

har fulgt oppfordringen fra myndighetene og 

utarbeidet kommunale handlingsplaner mot vold i 

nære relasjoner. Kartleggingen fra 2015 viser at 

35 prosent av kommunene hadde en aktiv handlingsplan for 

håndtering av vold i nære relasjoner. 
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Offentlig helseproblem 

 

Noe av det Rød knapp-alliansen har arbeidet for er at menns vold 

mot kvinner skal anerkjennes som et offentlig helseproblem og 

prioriteres av offentlige helsemyndigheter som et offentlig problem. 

 

Hva er gjort siden 2012? 

 

NKVTS la frem rapporten “vold og voldtekt i Norge. En nasjonal 

forekomststudie om vold og voldtekt” i 2014. Basert på denne står 

det i regjeringens statusrapport fra juli 2017 at: «Alvorlig vold og 

grove seksuelle overgrep er et folkehelseproblem. Overgrep henger 

sammen med psykiske helseproblemer. Særlig gjelder dette for 

kvinners helse, fordi kvinner utsettes for flere typer volds- og 

overgrepshendelser enn menn.» Dette underbygges av Vistas analyse 

av 2012 som fastslår at vold i nære relasjoner koster det norske 

samfunnet mellom 5,4 og 6 milliarder kroner årlig. 

 

Holdningskampanjer 

 

Rød knapp-alliansen hadde som et opprinnelig mål at det skulle 

gjennomføres en nasjonal holdningskampanje om vold mot kvinner, 

på linje med antirøykekampanjene, i offentlig regi. 

 

Hva er gjort siden 2012? 

 

I 2013 kom Politiets holdningskampanje «kjernekar», som ble 

gjentatt i 2015. Politiet igangsatte også informasjonskampanjen 

«hvor lite skal du finne deg i» i 2014, og denne ble videreført i 2016. 

 

Konfliktrådets kampanje «et spørsmål om ære» ble finansiert av 

tiltakspakken i 2015. 

 

I tillegg har ung.no, det offentliges informasjonskanal for ungdom, 

hatt en kampanje rettet mot ungdom i 2015 og i 2017. 
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3.4 Rettigheter 

 
Rød knapp-alliansen gav innspill til stortingsmeldingen i 2012 om at 

det burde iverksettes rettighetsinformasjon ut fra det dokumenterte 

behovet, blant annet gjennom internett og brosjyrer på ulike språk. 

Et krav til regjeringen er også at det bør gis økt støtte til frivillige 

organisasjoner som bidrar til økt rettighetsinformasjon til kvinner 

som er utsatt for vold. 

 

Hva er gjort siden 2012? 

 

Nettsiden dinutvei.no ble lansert i 2016 og skal gi en oversikt over 

hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, 

voldtekt og andre seksuelle overgrep. Den skal også gjøre det 

enklere å få oversikt over hjelpetilbud som finnes.  

Videre er det laget en egen lettlest-brosjyre for personer med 

utviklingshemming. Rapporten «tjenestetilbudet til voldsutsatte 

personer med nedsatt funksjonsevne» fra 2014, er fulgt opp med 

retningslinjer/veileder «seksuelle overgrep mot voksne personer med 

utviklingshemming». Som et ledd i dette informasjonsarbeidet er det 

også opprettet en egen nettside: www.vernmotovergrep.no. 

 

Norge har forpliktet seg etter Istanbul-konvensjonen artikkel 9 til å 

støtte sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for å forebygge vold 

mot kvinner. 

 

4.0 HVA GJENSTÅR? 

 
Mye av det alliansen har jobbet for å få på dagsorden har fått mye 

oppmerksomhet i senere år. Det har kommet mange gode tiltak. 

Likevel er det mye som gjenstår. Altfor mange kvinner opplever 

vold i nære relasjoner, og den økonomiske usikkerheten til de ulike 

hjelpetiltakene og organisasjoner som arbeider for å bedre deres 

situasjon er enda ikke sikret. 
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Hjelpetiltak 

 

Fortsatt er ikke psykososiale tilbud til voldsutsatte og deres barn 

lovfestet, ei heller gratis helsetilbud til voldsutsatte uten å måtte stå 

på venteliste. 

 

Ordningen med overgrepsmottak er heller ikke lovfestet eller 

lovregulert. Det finnes imidlertid overgrepsmottak i alle landets 

fylker. Det er ikke klare nasjonale retningslinjer for finansiering av 

overgrepsmottakene, noe som skaper uro omkring de økonomiske 

rammene. 

 

De medisinske tilbudene varierer betydelig. For å skape et forsvarlig 

og likeverdig tilbud til alle voldsutsatte må området lovreguleres.  

 

Alliansen ba også i sitt innspill til Stortingsmeldingen om vold i 

nære relasjoner om at hver kommune må ha minst en 

familievoldskoordinator. Dette er enda ikke lovregulert, men opp til 

den enkelte kommune. Kommunene tilbyr enda ikke en helhetlig 

tiltakskjede for voldsutsatte. 

 

Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold ble undersøkt av 

NKVTS i 2016. Her framkommer det at tilbudet på langt nær når 

alle landets innbyggere. I store deler av landet finnes det ikke 

spesialiserte behandlingstilbud for voksne som utøver vold. I tillegg 

har NKVTS påvist at tilbudet til unge som utfører seksuelle overgrep 

er sterkt mangelfullt. Dette er særlig bekymringsfullt fordi tall fra 

KRIPOS viser at voldtektsanmeldelser av unge er økende. 

 

Videre lever Krisesentrenes økonomi fortsatt i usikkerhet fra år til 

år. Et av Rød knapp-alliansens første krav i Stortingsmeldingen om 

vold i nære relasjoner 2012 var at krisesentrenes økonomi måtte 

bedres. Dette er enda ikke gjennomført. Alliansen etterspør fortsatt 

at kvinner med problemer knyttet til rus, psykiske lidelser og 

funksjonsnedsettelser får et krisesentertilbud. 
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Norge har forpliktet seg etter Europarådets konvensjon om 

forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære 

relasjoner (Istanbul-konvensjonen) artikkel 25 å ha en døgnåpen, 

landsdekkende og gratis hjelpetelefon for personer utsatt for vold. Vi 

er ikke kjent hvor langt arbeidet med dette tilbudet har kommet. 

 

Forebygging 

 

Som et ledd i forebyggingen av vold i nære relasjoner, og som 

bidrag til forskning og kartlegging av problemer og utfordringer i 

hjelpetiltak når volden allerede har skjedd, burde hver kommune 

føre statistikk over vold mot kvinner og datakilder for indikatorer på 

vold i nære relasjoner i kommunene. Dette fremsatte alliansen som 

krav i Stortingsmelding om vold i nære relasjoner i 2012 og er enda 

ikke gjennomført.   

 

Kartleggingsverktøyet SARA er vedtatt innført, men funker ikke 

som planlagt i praksis. SARA-koordinatorene har ikke store nok 

stillinger og ikke nok tid. Selv om det foreligger sterke politiske 

føringer på implementering av SARA, er det i realiteten er opp til 

politimesterne om og hvordan det gjøres. 

 

I 2014 innførte regjeringen nye retningslinjer der 

de påla svangerskapsomsorgen å spørre gravide 

om de er eller blir utsatt for vold. Undersøkelse 

gjennomført av Norske kvinners sanitetsforening 

høsten 2016 viser at retningslinjene ikke blir 

fulgt: under halvparten av jordmødrene spør 

gravide om de er utsatt for vold. Årsakene som 

oppgis er mangel på kompetanse og tid ettersom 

mange jordmødre, særlig i distriktene, har små 

stillingsbrøker. 

 

Alliansen mener fortsatt at det er behov for opplæring av 

helsepersonell slik at de er i stand til å avdekke vold. 

 

Etter Istanbul-konvensjonen artikkel 9 har staten forpliktet seg til å 

arbeid for et effektivt samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner. 
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Staten er også forpliktet til å støtte organisasjoner for å muliggjøre 

deres arbeid med å bekjempe vold mot kvinner. I forslag til 

statsbudsjett lagt frem høsten 2017 er det kuttet i støtten til en rekke 

slike organisasjoner. Dette er direkte motstridende til forpliktelsene 

Norge har påtatt seg. Vi bemerker at endelig budsjett ikke har 

kommet når dette skrives. 

 

 

 

 




	Rød knapp forside
	tom
	Rapport_rødknapp_utkast2
	Bakside

