
Rød knapp-alliansen inviterer til frokostmøte 23.november (i forb. med 25.november) 

Tema: Voldtekt i nære relasjoner og i lukkede fellesskap 

Møteleder: Asta Busingye Lydersen 

Som på flere lignende møter/seminarer åpnet slampoet Sofie Frost dagen. Hennes poesi og 

framførelse treffer deg som et knyttneveslag i magen, også fordi du vet det er SÅ 

selvopplevd. Huff, som alltid skulle jeg ønske det var flere menn (kanskje unge menn) til 

stede i salen.  

Så var det barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland sin tur. Nedtur for meg 

egentlig, hun leser et manus og virker ikke som hun er så veldig engasjert, dessverre.  Men 

hun kom jo med noen nyttige opplysninger. Den 1.oktober 2018 ratifiserte endelig Norge 

Vold mot barn-konvensjonen.  Og allerede i begynnelsen av desember setter departementet 

hennes i samarbeid med Europarådet og kulturministeren i gang en kampanje.  Denne skal 

ha fokus på seksuell overgrep i idretten, som det dessverre har vært mange eksempler på i 

det siste. Et godt tiltak! 

Eva Lundgren er jo kjent for de fleste og hun har nettopp kommet ut med ny bok: Livsarven – 

en beretning om overgrep, hvor mange kvinner er intervjuet.  Hun mener det handler om 

kulturelle koder, og fremdeles har mange kvinner i seg at de fortjener volden dessverre. 

Spesielt i nære relasjoner.  Dette må påvirkes fra alle sider og ikke minst igjennom en 

opplæring av menn.  

Christine Wiksell fortalte om Make equal-organisasjonen i Sverige og ikke minst om FATTA-

bevegelsen som kom etter alle MeToo avsløringene.  FATTA-bevegelsen var de som fikk 

igjennom Samtykkeloven til slutt. Og hun hadde litt andre argumenter for dette enn jeg har 

hørt før. Hun mente det startet med en fryktelig sak i Sverige om en ung kvinne som ble 

voldtatt med en vinflaske av 3 menn. De gikk alle fri fordi retten mente at hun ikke hadde 

protestert nok. Hvis samtykkeloven hadde vært gjeldende den gang, hadde det de hadde 

gjort vært straffbart. Og hun mener at det ikke er sikkert at flere menn blir dømt, men at det 

kan forhåpentligvis være litt forebyggende at alt annet enn SAMTYKKE er straffbart!  La oss 

håpe det, Norge har jo nettopp avvist denne paragrafen.  Hun mente også som mange 

andre, at det må mer undervisning og kampanjer til. Gjerne skikkelig seksualundervisning 

som ganske ung slik at man lærer om grenser og respekt. Som hun sa, i dag ser unge gutter 

porno fra de er 8 år og det kan jo ikke være noen eksempler til etterfølgelse. Og alle 

hjelpeapparat rundt må styrkes! 

Tilslutt var det en samtale mellom Amal Aden (forfatter), Tina Skotnes (DIXI), Inger-Lise W. 

Larsen (Oslo Krisesenter) og Fakhra Salimi (MiRA-Senteret).  Egentlig var de ganske enige om 

det meste, mer informasjon og holdningskampanjer. Og gripe fatt i det overalt i TV, media, 

filmer, alle som fortsetter å dyrke stereotypiene. Det kom opp at det var flest utenlandske 

kvinner på Krisesenteret i dag, men det kunne Inger-Lise parere. Ja, det var flest utenlandske 



som bodde der (fordi de ikke har noen andre å henvende seg til) men som klienter er det 

50/50. Dvs. «kronisk» norske er ikke noe bedre.  

Fryktelig trist å tenke på at bare sist uke var det en kvinne som ble slått i hjel av mannen sin 

på Hurumlandet.   

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner avsluttet og fortalte om hva de gjør gratis for alle som 

kommer til dem. Her er terskelen meget lav.  

Rød Knapp – Stopp vold mot kvinner er en allianse mellom: JURK, Reform – ressurssenter for 

menn, Krisesentersekretariatet, Norske Kvinners Sanitetsforening, Islamsk Råd Norge, Den 

norske kirke, Digni paraplyorganisasjon for kristne organisasjoner og Virke.  

Monica 2.desember 2018 


