
STOPP VOLD MOT KVINNER 
 

Halvdagskonferanse på  FNs internasjonale dag                   
for avskaffelse av vold mot kvinner 

 
ARRANGØR: Rød knapp-kampanjen STOPP VOLD MOT KVINNER 
TID: Mandag 25. november, kl. 12.00 – 16.00 
STED: Litteraturhuset, Wergeland 
Konferansier: Hilde C. Solheim, direktør i Hovedorganisasjonen Virke 
 
Konferansen er gratis og åpen for alle. Det serveres kaffe. Du finner arrangementet på facebook! 
 
 
Program 
 
Velkommen 
 
12.00 – 12.10  Konferansier Hilde C. Solheim ønsker velkommen 
 
Hvilke utfordringer vi står overfor for å forebygge og gi den beste hjelpen 
 
12:10 – 12:20   Boken ”Jeg elsker deg og jeg finner deg uansett”,  skrevet av Jon Gangdal 

v/kvinnen som omtales boken.  
12:20 – 12:30 Hjelpetilbudet til ofre for menneskehandel v/representanter 

fra brukerrådet til Nadheim.  
12:30 – 12:40  Redaktør Christina Dorthellinger Nygaard i bladet ”Alt for 

damene” holder foredraget ”Det definerer ikke meg”. 
 
 
12:40 – 12:50  Høyesterettsdommen  av 25. april 2013 om statens sikringsplikt etter den 

europeisk menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Staten ble for første 
gang i historien dømt for å ikke gi tilstrekkelig beskyttelse til en kvinne 
på flukt v/kvinnen fra dommen. 

 
Rød knapp-kampanjen 
 
12:50 – 13:15 Presentasjon av organisasjonene bak Rød knapp-kampanjen ”STOPP 

VOLD MOT KVINNER”.  
 
Vold og likestilling 
 
13:15 – 13:30  Vold mot kvinner i et likestillings- og 

diskrimineringsperspektiv v/Likestillings- og 
diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik  

 
 
 
13.30 – 14.00      Kaffepause og underholdningsbidrag fra Marianne  Antonsen  
 
 
 
 
 



 
Eksperter på feltet 
 
 
14:00 – 14:15 Overgrepsmottak – hva nå? v/Overlege Helle Nesvold 
 
 
14.15 – 14.30  Partnerdrap v/kriminolog og doktorgradsstipendiat  

Vibeke Ottesen  
 
 
14.30 – 14.45  Vold mot eldre v/dr. philos. Astrid Sandmoe  
 
 
14:45 – 15:00  Vold mot kvinner med minoritetsbakgrunn v/leder av MiRA-

senteret, ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, 
Fakhra Salimi  

 
 
Hilsen fra regjeringen 
 
15:00 – 15:15 Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne 

gir en hilsen til konferansen. 
 
15:15 – 15:30 Innlegg fra salen, ledet av konferansier Hilde C. Solheim. 
 
Aktuell juridisk situasjon 
 
15:35 – 15:50 Høyesterettsdom av 25. april 2013 om statens sikringsplikt 

etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) 
v/advokat John Christian Elden. 

Avslutning 
 
15:50 – 16:00 Avslutning ved biskop Solveig Fiske. Hvordan skal kampanjens 

krav skal innfris? 
  
 
 

Arrangørene oppfordrer til å gå i fakkeltog kl. 17.00 fra Jernbanetorget til Stortinget for å 
markere FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. 

 
Organisasjonene bak kampanjen: 

      
 

         
 


