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Takk til

• Nordisk ministerråd, 
BLD og JD 

• Myndigheter i Norden

• Sivilt samfunn



Målet med prosjektet:

Dele kunnskap og
erfaringer, og lære fra og
inspirere hverandre

• Artikkel 10 – 17 i konvensjonen, om 
koordinering, datainnsamling og 
forebygging 

• Overordnet presentasjon av alle 
landene, og deres arbeid.

• Analyse av landenes innsatser, og 
konvensjonens og Nordens forståelse 
av vold

• Stor samling med eksempler på godt 
forebyggende arbeid i Norden



Status i de nordiske landene?

Danmark

Finland

Island

Norge

Sverige

De selvstyrte områdene
Åland, Grønland og
Færøyene



Kjønn og vold i nære relasjoner: 
Hvordan forstår vi sammenhengen? 

• Hva er problemet?

[Policies are] “constituting 
competing interpretations or 
representations of political 
problems” 

- Carol Bacchi 1999: 2



Definisjonene av vold

I Istanbulkonvensjonen: 

• Vold mot kvinner

• Vold i hjemmet

• Kjønnsbasert vold mot kvinner

Problemet med vold mot 
kvinner og vold i hjemmet
defineres som mangel på
kjønnslikestilling.



Forebygging: Endre samfunnet

Ulikestilling mellom kjønnene er både “opphav til
og konsekvens av vold mot kvinner”.

Vi trenger å endre “Sosiale og kulturelle
handlingsmønstre”, og “fjerne fordommer, 

skikker, tradisjoner og alle andre praksiser som
baserer seg på ideen om kvinners underlegenhet, 

eller på stereotype roller for kvinner og menn”

Istanbulkonvensjonen, artikkel 12, min oversettelse



Det nordiske paradokset

• Det nordiske paradokset i denne sammenheng er at 
vi er land som scorer veldig høyt på likestilling, og
samtidig har vi en høy grad av vold. 

• Muligheter: 

1. De nordiske landene er ikke så likestilte som vi tror?

2. Konvensjonen overdriver betydningen av likestilling, 
og mangler kompleksitet?

3. Statistikken lyver? 

4. Likestilling øver press på menn, som utagerer?

5. Likestillingen når ikke inn på soverommet?



Problemet vokser:

• Kjønnsessensialisme: 
Kvinner har felles
erfaringer som er
uavhengige av andre
identitetsmarkører

• Interseksjonalitet: 
Ulikestilling er alltid
et resultat av flere
faktorer



Datainnsamling og forskning

• Mer kunnskap om 
utsatte grupper

• Lite kunnskap om 
forekomst av negativ 
sosial kontroll og 
kjønnslemlestelse



For å runde av

• Å jobbe mot vold mot kvinner betyr å jobbe mot 
kvinners underordnete posisjon i samfunnet. 

…men kvinner har ulike erfaringer.

Der en inkluderende interseksjonell modell anerkjenner ulike
sosiale posisjoner med mål om en likestilt politikk, vil en
ekskluderende tilnærming overspille betydningen av en
ulikhet på bekostning av eller som betoning av andre
ulikheter. 

- Montoya og Augustín (2013), min oversettelse



Takk for oppmerksomheten!
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