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Arrangert av Alliansen Rød knapp – Stopp vold mot kvinner og markerer FNs dag til bekjempelse av
vold mot kvinner 25. november 2016.
Bak alliansen Rød knapp finnere vi: Virke – Digni – Jurk – Reform (ressurssenter for menn) – Islams råd
Norge – Den norske kirke – Norske Kvinners Sanitetsforening og Krisesentersekretariatet. Det er en
kraftfull gruppe av organisasjoner som hever sin stemme mot Vold mot kvinner.
Justisministeren delte ut røde knapper i morgenrushet og senere på ettermiddagen var det fakkeltog i
Oslo for samme sak. Seminaret ble holdt på FNs dag til bekjempelse av vold mot kvinner og markerte
samtidig starten på FNs kampanje for bekjempelse av vold mot kvinner som skal markeres i 16 dager
etter den 25. november. Hvor alt skal farges oransje for å bevisstgjøre hele verden om hva som foregår
der ute. Soroptimister i Norge har allerede engasjert seg i dette, og mye informasjon om hva som
foregår rundt omkring finnes på sosiale medier.
Selve seminaret konsentrerte seg om Avvergebestemmelsen/plikten § 196 i straffeloven.
Seminaret åpnet med et kulturinnslag fra Tone Rose Bratland. Hun har selv opplevd misbruk og har
strevet med traumer og psykiske lidelser, og skriver vakre sanger om hvordan man kan finne tilbake til
livet med kjærlighet og omsorg. Rørende og sterkt.
Leder av Norske Kvinners sanitetsforening, Grete Herlofson, ønsket alle velkommen og fortalte litt om
hensikten med å lage en allianse for å stå sterkere sammen i arbeidet rundt Vold mot kvinner. Alliansen
ble laget i 2013. De innkaller alltid til konferanse den 25. november hvert år for å heve kunnskapen
rundt dette voksende problemet. Det er mye skam og tabubelagte områder, men til syvende og sist
dreier det seg rett og slett om kvinners rettigheter.
Torunn Holmberg, var juristen fra Riksadvokaten som fortalte om § 196. Dette var veldig interessant selv
om språket var helt klart fra jussens verden. Dette er en personlig plikt for alle og enhver og
Avvergeplikten står over Taushetsplikten. Dette er et meget krevende spenningsfelt spesielt for de
yrkesgrupper som er underlagt taushetsplikt. Det har ennå ikke vært behandlet i retten i Norge brudd på
Avvergeplikten, og det sier jo ganske mye. Det skal tydeligvis mye til før man trekker en slik sak for
retten. Og foreldelsesfristen er bare på 1 år.
Ellen Skjølberg opprinnelig fra Tønsberg-distriktet fortalte oss en helt rystende historie om vold fra en
tidligere kjæreste. Selve volden var så fæl og livstruende at man forstår at hun måtte ha full behandling i
mange uker etterpå. Men så kom en tid hvor hun holdt på å miste barna til barnevernet, en mann som
ikke overholdt besøksforbud osv. osv. Mange i det offentlige tjenesteapparatet rundt henne sviktet
betraktelig, og gjerningsmannen fant henne selv om hun levde noen år på Kode 6 (veldig hemmelig
adresse) og hadde flyttet med barna til en isolert øy i en annen del av landet. Nå skjedde dette for 15 år
siden, og mye har nok blitt bedre. Men da Ellen gikk til sak mot staten for å ha forsømt henne og hennes
familie i en veldig vanskelig tid, så vant hun til slutt i Høyesterett og fikk erstatning
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Hanne Finnanger kom fra Oslopolitiet og fortalte om Prosjekt November ved Stovner Politistasjon.
Dette er et treårig prøveprosjekt der politiet og hjelpeapparatet skal gi bistand til voldsutsatte under samme tak.
I de siste årene er det blitt strengere straffer for bevist mishandling og vold. Og hvorfor bør man
melde fra til politiet? Det er mange instanser man kan melde til, men hos politiet favner de bredest
og de bør agere med en gang.

1. Politiet vet mer, har mer informasjon og kjenner alle deler av puslespillet
2. Rettsikkerheten ivaretas helt sikkert, man har 3 timers gratis juridisk bistand. Man
kan få voldoffererstatning – men da må det foreligge en anmeldelse.
3. Voldsutsatte har krav på hjelp og beskyttelse
4. Det er tross alt politiet som sitter på hovedansvaret på hva som er rett og galt

Kaveh Rashidi er lege og mener at alle innen helsevesenet har et stort ansvar for å melde fra, men at
de til tider har et for lite handlingsrom. Det er få yrkesgrupper som kommer så nært og intimt innpå
mennesker og kan oppdage mye tidlig. Men man må ikke være redd for å ta feil. 2 av 3 ganger har
man rett, og den ene bør kunne tåle at man er mistenksom så lenge det kan resultere i å redde liv.
Vibeke Hammer Madsen er administrerende direktør for hovedorganisasjonen VIRKE. Avvergeplikten
gjelder i stor grad også for arbeidsgivere. Hennes oppfatning var at det er greit å skille arbeidsplass
og privat, men samtidig er man et helt mennesker og det henger sammen. 1 av 10 kvinner
trakasseres på arbeidsplassen i Norge hver dag. I tillegg til Avvergeplikten kommer både
arbeidsmiljølov og likestillingslov inn. Aslak Bonde som glimrende ledet oss igjennom dagen, spurte
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Virkedirektøren: ”Vi har jo Akan på arbeidsplassen, som kan gripe inn i privatlivet under mistanke om
at noe er galt. Dette er godt organisert og implementert i hvert fall i store bedrifter, burde man ikke
ha noe av det samme for vold og trakassering?” Nå mente Madsen at dette for så vidt er i varetatt
under sykefraværsregler, som krever oppfølging osv. Men jeg er enig med Aslak Bonde, dette burde
også lovfestes som Akan. Og vold hjemme henger jo ofte sammen med rus. Spennende tanke…
Uansett fikk jeg en forståelse for at Madsen mente at hun som toppleder og andre ledere burde også
interessere seg for hvordan de ansatte har det privat, for dette henger sammen med hvordan de
presterer på jobb, og selv ledere må ikke slutte å bry seg. Veldig positivt, men jeg tenker at når dette
ikke er lovfestet vil vel de fleste ledere tenke at privatlivet har de ikke noe med.
Kjartan Leer-Salvesen, teolog, har tatt doktorgrad på sammenhengen mellom meldeplikt,
taushetsplikt og avvergeplikt og gjort undersøkelser blant lærere og prester i Norge. Det var et
ganske negativt resultat og hele oppgaven ligger på Universitetet i Agder elektronisk, bare søk på
navn.
Biskop Halvor Nordhaug fikk avslutte, takket for oppmøtet og takket for alle som sto sammen om en
viktig sak: Stopp volden mot kvinner.
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