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Fra krav til en selvfølgelighet

For første gang i historien kommer det en egen konvensjon på vold mot 
kvinner og vold i nære relasjoner som forplikter staten til å reagere

Det skal ikke lengre være avhengig av snille politikere. 
Minstestandarden er fastsatt av Istanbulkonvensjonen og den må 
følges. 

Loven skal justeres og det skal tilføyes nok midler og det skal settes i 
gang nødvendige tiltak. 



Den gylne målestokk 
Istanbulkonensjonen (BOFS!)

4 P’er og en M (Prosecution, Protection, Prevention, Monitoting)

På norsk blir det: Beskyttelse, overvåkning, forebygging og straffeforfølgelse (Helhetlig 
politikk) BOFS!

Forebygging av vold, beskyttelse av ofre og straffeforfølgelse av gjerningsmenn er altså 
konvensjonens hjørnesteiner. 



Noen gullkorn

• Prosjekter og bevisstgjøring i samarbeid 
med likestillingsinstanser, 
menneskerettsforkjempere og spesielt 
kvinnebevegelsen (art 9)

• Igjen og igjen skal organisasjoner fra 
sivilt samfunn bli involvert (art 9)

• Samtykke – hovedpoenget i 
voldtektsparagrafer, ikke bruk av tvang 
og vold





OVERVÅKNING AV 
GJENNOMFØRINGEN AV 
KONVENSJONEN I NORGE
GREVIO

Det er opprettet en spesifikk 
overvåkningsmekanisme som skal sørge for at 
«Europarådskonvensjonen om forebygging og 
bekjempelse av vold mot kvinner og vold i 
nære relasjoner» implementeres. En 
ekspertgruppe vil sørge for at stater 
overholder konvensjonen for å garantere at 
den er effektiv på lang sikt. 

April 2020 deadline for reports 



Frivillige organisasjoners rolle 
(BOFS!)
NGOer som er aktive for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner, er sentrale aktører i 
gjennomføringen av Istanbul-konvensjonen, og derfor har konvensjonspartene rettslig 
forpliktelse til å anerkjenne, oppmuntre og støtte sitt arbeid og etablere et effektivt 
samarbeid med dem (Artikkel 9).

NGOer er også viktige partnere i overvåking. Frivillige organisasjoner og andre 
medlemmer av det sivile samfunn er viktige kilder til informasjon, og at all informasjon 
mottatt fra frivillige organisasjoner vil bli behandlet som konfidensiell av GREVIO (se under 
punkt 4. Fortrolighet). NGOer oppfordres derfor sterkt til å gi sine innspill og dele sine 
bekymringer når som helst.

Når GREVIO starter sin første (grunnlinje) vurdering av et bestemt land på grunnlag av 
spørreskjemaet, vil GREVIO, når det er mulig, invitere frivillige organisasjoner som 
arbeider i landet til å gi relevant informasjon. GREVIO vil også utføre besøk til alle land 
som er part i konvensjonen for å gjøre en grundigere vurdering av situasjonen på bakken. 
Under disse besøkene vil dets delegasjoner holde møter med NGO-representanter. I tillegg 
kan GREVIO vurdere å bruke ytterligere evalueringsmidler, for eksempel å arrangere 
høringer for frivillige organisasjoner.



Et av spm i spørreskjemaet

C. 1. How is the work of NGOs and other civil society actors, in 
particular women’s organisations, recognised, encouraged and 
supported, as required by Articles 8 and 9?

6 2. Which measures are taken to ensure effective co-operation with 
these organisations at national and regional/local levels? D. Please 
provide details on the body(ies) established or designated in application 
of Article 10. 



Viktige artikler for frivillige org.

Formål Artikkel 1 Helhetlig politikk Artikkel 7 Artikkel 8 Artikkel 9

ForebyggeArtikkel 12Artikkel 13Artikkel 15Beskytte og støtteArtikkel 23

Artikkel 26 Materiell rett Artikkel 31
Straffeforfølgning

Artikkel 49 Artikkel 56



19 aktører sammen om:



Andre internasjonale 
konvensjoner VAW

FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW) 

Kvinnekomiteens generelle anbefaling nr. 19 om vold mot kvinner 

FNs erklæring mot alle former for vold mot kvinner 

Kvinnekomiteens anbefalinger til Norge basert på nasjonal rapportering  

Resolusjon 61/143 on the intensification of efforts to eliminate all forms of violence 
against women, FNs generalforsamling

Den europeiske menneskerettskonvensjonen 

FNs rasediskrimineringskonvensjon (CERD)

FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

FNs barnekonvensjon 

Palermo-protokollen tilhørende FNs konvensjon mot organisert kriminalitet 

Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel



GRETA – Europarådets 
ekspertgruppe mot menneskehandel

Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (2007)

GRETA publishes report on Norway 



Har Norge oppfylt Istanbul 
konvensjonens krav?

Beskyttelse og hjelp til voldsutsatte kvinner, menn og deres barn og 
forebygging av mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner har blitt en 
mer og mer sentral myndighetsoppgave. I dag, i 2018, blir vold mot kvinner 
og vold i nære relasjoner anerkjent som en systematisk og utbredt krenkelse  
mot menneskerettigheter i Norge.

Det er mye å feire, men likevel tar ennå ikke storsamfunnet volds- og 
trusselutsatte kvinner og barns liv fullt ut på alvor. Tusenvis av kvinner og 
deres barn må fremdeles årlig flykte til krisesentrene for hjelp, og det i 
likestillingslandet Norge.

https://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.cdn.tv2.no/multimedia/TV2/archive/01035/tvangstorting_1035733a.jpg&imgrefurl=http://www.tv2.no/a/3996297&docid=UWDxPZmjaUpRtM&tbnid=W30zCSSYydmENM:&w=1024&h=576&ei=nmwHVIOKI8r4yQOjkoGIDQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


I prop 66 S vises det 
til den nye 
likestillings – og 
diskrimineringsloven 
i Norge under kap
om gjennomføringen 
av konvensjonen i 
Norge



I prop 66 S vises det til 
opptrappingsplanen(2017-
2021) iht. gjennomføringen av 
konvensjonen i Norge. 

Norge har ingen fungerende 
handlingsplan mot vold mot 
kvinner og vold i nære 
relasjoner, det er første gang 
på 16 år at vi ikke har det. 
Planen forplikter. 

216 kommuner oppgir at de 
har planer, 52 prosent av de nå 
426 kommunene i Norge. 



FNs kvinnekomite kritiserer Norge. 

Kritikken bekrefter forhold som både 

Likestillings - og 

diskrimineringsombudet og mange 

frivillige organisasjoner har påpekt over 

lang tid. 

Omfanget av vold mot kvinner og vold i 

nære relasjoner i Norge er omfattende, 

og det mangler en reell politisk vilje til 

offensiv satsing for å forebygge og 

bekjempe volden.

De har også kritisert den kjønnsnøytrale 

tilnærmingen til problematikken.

Omfatter de 3 første kap i 

Istanbul konvensjonen

http://www.fokuskvinner.no/PageFiles/4634/Norsk skyggerapport CEDAW 2011.pdf


ARTIKKEL 1- 6

KRITISK TIL LOVENDRING

I juni 2017 vedtok Stortinget å slå sammen 
likestillingsloven og de tre diskrimineringslovene om 
etnisitet, seksuell orientering, samt diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven, til én felles lov.

I sin uttalelse peker FN-komitéen (CEDAW) på at dette 
kan bidra til å «svekke fremmingen av likestilling mellom 
kjønnene». De oppfordrer Norge til å ikke anlegge en 
kjønnsnøytral politikk mot diskriminering, men ta de 
nødvendige skritt for å sikre at den nye loven «ikke 
undergraver strukturelle aktiviteter for å fremme 
likestilling mellom kjønnene.»





http://www.abcnyheter.no/files/images/2014-09/1393429237VoldtektsGrafik.jpg




FOREBYGGE

OG

AVDEKKE









Svikt og svik! 
«Utvalget så også eksempler på at barn ikke ble trodd når de fortalte om at de ble utsatt for 
vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt.»





NOUEN 2017:12 SVIKT OG SVIK

Utvalget mener videre at det bør 

innføres frister for politi og 

påtalemyndighetens arbeid i 

familievoldssaker. 

I saker om vold i nære relasjoner og der 

barn er involvert, har verken politi eller 

påtale noen frister for hvor lang tid man 

totalt sett kan bruke på en etterforskning og 

påtaleavgjørelse. Utvalget mener at det er 

påfallende at det ikke er frister for politi og 

påtalemyndighetens arbeid i 

familievoldssaker, og at dette bør innføres.



Svært lave oppklaringstall

Strasak-rapporten (2018) viser en svært lav 
oppklaringsprosent for mishandling i nære 
relasjoner, derimot noe bedre for anmeldte 
seksuallovbrudd mot barn. Bak 
gjennomsnittstallet for oppklaring av vold i 
nære relasjoner på 33 prosent, skjuler det seg 
stor geografisk variasjon fra Finnmark og Troms 
på henholdsvis 45 prosent
og 50 prosent til saker som omhandler 
politidistrikt Sør-Øst på lave 16,5 prosent. I 
Oslo, som har majoriteten av disse sakene, er 
oppklaringsprosenten 28,6 prosent.



Politireformen: Fare for liv og helse 
(Dagbladets lederartikkel 25. juli 2018)
Opptrappingsplanen 2017-2021: 

Regjeringen har også satt i gang arbeidet med flere store reformer som 
vil bidra til å styrke kvaliteten i tjenestene som skal forebygge vold, og 
som møter voldsutsatte. Dette gjelder fremfor alt kommunereformen, 
nærpolitireformen og struktur- og kvalitetsreformen i barnevernet. 

Krisesentrene har i mange år 
samarbeidet svært godt med politiet, 
den etaten som henviser flest brukere 
til sentrene. Mange sentre opplever 
at samarbeidet ble dramatisk 
forverret ved oppstarten av 
politireformen.



Omvendt voldsalarm

Denne ordningen er 
skuffende lite brukt. I 
2018 var det tatt ut: 

-18 tiltaler om 
voldsalarm. 

-14 er dømt til å gå med 
omvendt voldsalarm og 

-4 gikk med omvendt 
voldsalarm

Ny rapport fra 
Riksadvokaten viser at: 

Norsk politi er for dårlig 
på sporsikring, 
kvaliteten på avhør 
varierer og bruk av 
skjulte 
etterforskningsmetoder 
blir aldri vurdert i 
volds- og 
voldtektssaker.

Fra evalueringsrapporten av 
mishandlingsbestemmelsen §219 (§282/283):

«Jeg håper ikke det kommer inn noen i dag -
for vi har ikke tid til å ta i mot dem allikevel»

Mange flere anmelder vold i nære 

relasjoner. Samtidig ble to tredeler av 

disse sakene henlagt i fjor, og andelen 

henleggelser har økt de siste årene, 
NRK, 19.04.2017.



32

Varslede partnerdrap – Kripos viser nedgang i antall drap, men ikke 

partnerdrapstallene





I rapporten oppgir nemlig 
49 % av samiske kvinner at 
de har vært utsatt for vold, 
mot 35 % av ikke-samiske 
kvinner. NIM er varsomme 
med å peke på årsaker, men 
de skriver at det kan ha 
sammenheng med 
fornorskningspolitikken. 

https://www.nhri.no/wp-content/uploads/2018/06/NNIM_temarapport_web.pdf
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Uten en sterk kvinnebevegelse har internasjonale konvensjoner som for 

eksempel FNs kvinnekonvensjon (CEDAW) liten betydning.

Dette viser resultatene fra den mest omfattende forskningsrapporten som 

er laget vedrørende årsaken til politiske endringer og aksept for at vold 

mot kvinner er et viktig sosialpolitisk tema. 

Uavhengig organisering må til for at 

konvensjonene skal ha en betydning

HVA BETYR SIVILT SAMFUNN FOR 
KONVENSJONEN I ARBEIDET OG 
SAMARBEIDET MOT VOLD?


