
TALE ER
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DU plikter å stoppe  
 vold mot kvinner

Gratis konferanse!

Fredag 25. november 12.00 – 15.00
Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17 i Oslo
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Alliansen Rød knapp – Stopp vold 
mot kvinner markerer FNs dag til 
bekjempelse av vold mot kvinner



Kulturinnslag ved Tone Rose Bratland 

Velkommen 
På vegne av alliansen Rød knapp – 
Stopp vold mot kvinner, Grete Herlofson, 
Norske Kvinners Sanitetsforening

Avvergeplikten 
Torunn Holmberg, Riksadvokaten

«16 år på flukt fra overgriper»
Ellen Skjølberg

Avvergeplikten fra politiets ståsted 
Hanne Finanger

Avvergeplikten fra helsepersonell 
sitt ståsted 
Kaveh Rashidi, lege

Pause

Kulturinnslag

Avvergeplikten fra 
arbeidsgivers ståsted 
Vibeke Hammer Madsen, Virke 

Spørsmål fra salen

Oppsummering
Kjartan Leer-Salvesen, teolog og forsker 

Takk for konferansen – For alliansen 
Rød knapp - Stopp vold mot kvinner, 
Halvor Nordhaug, Den norske kirke

PROGRAM
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Dørene åpner 
kl 11.30
Lett lunsj

Billedkunstner Kari Grasmo 
stiller ut egne arbeider 
i lokalene

Tone Rose Bratland er en 
musiker innen pop med 
inspirasjon fra folkemusikk 
fra Vinje i Telemark. Hun 
ønsker å dele kjærlighet, 
glede og inspirasjon 
gjennom sangene sine. 



INNLEDERNE
Grete Herlofson er general-
sekretær for Norske Kvinners 
Sanitetsforening som er en 
av organisasjonene i allian-
sen Rød knapp - Stopp vold 
mot kvinner.  

Torunn Holmberg arbeider 
for Riksadvokaten og vil 
fortelle om avvergeplikten fra 
et juridisk ståsted. 

Ellen Skjølberg har selv 
opplevd å bli utsatt for vold. 
Hun er firebarnsmor og 
arbeider i ungdomsskolen. 
”Det finnes ikke noe som er 
umulig, det finnes alltid 
en løsning.”

Hanne Finanger – Politi- 
overbetjent og politifaglig 
leder for “Prosjekt 
November” ved Stovner 
Politistasjon. Dette er et 
treårig prøveprosjekt der 
politiet og hjelpeapparatet 
skal gi bistand til voldsutsatte 
- under ett og samme tak. 

Kaveh Rashidi er lege ved 
Asker og Bærum legevakt og 
medisinsk redaktør i 
Tidsskrift for Den norske 
Legeforening.

Halvor Nordhaug er biskop i 
Bjørgvin. Han representerer 
Den norske kirke som er en 
av samarbeidspartnerne i 
alliansen Rød knapp – stopp 
vold mot kvinner.

Kjartan Leer-Salvesen er 
teolog og disputerte for 
graden ph.d. i 2016 med 
avhandlingen «På tilliten 
løs?», der blant annet 
avvergeplikten var tema. Han 
er ansatt som første-
amanuensis ved 
Høgskulen i Volda.

Vibeke Hammer Madsen er 
administrerende direktør for 
hovedorganisasjonen Virke. 
Virke er en av organisasjo-
nene i alliansen Rød knapp - 
Stopp vold mot kvinner.  



Arrangementet er støttet av Justis- og beredskapsdepartementetet

G
rafisk utform

ing
Torkil K

vernberg Saastad

Med jevne mellom blir vi gjennom media gjort 
oppmerksomme på drap og familietragedier. Noen av 
disse kunne kanskje vært unngått dersom noen rundt 
hadde meldt fra. Kirkenesdrapene nå i høst, er et 
eksempel på en slik tragedie.  Slike saker reiser i noen 
tilfeller spørsmål om ansvaret også må plasseres hos 
andre enn gjerningspersonen.  Var det mulig for noen å 
melde fra slik at tragedien kunne vært unngått? Under 
etterforskingen av Kirkenesdrapene ble det stilt 
spørsmål om hjelpeapparatet hadde sviktet.
  
Avvergeplikten inntrer når du finner det sikkert eller 
mest sannsynlig at grove straffbare forhold vil finne 
sted. (Strl. § 196) Plikten gjelder alle, ikke bare 
offentlige instanser, men også deg og meg som privat-
personer. Plikten innebærer for eksempel at man skal gi 

varsel til politiet, barnevernet eller andre personer som 
kan gripe inn. Det er også straffbart å medvirke til brudd 
på avvergeplikten, for eksempel ved å overtale noen til 
ikke å kontakte barnevernet.

Når avvergeplikten inntrer, opphever den en eventuell 
taushetsplikt. Dette kan i noen tilfeller innebære 
problematiske grensedragninger, spesielt i yrker der 
tillitt og nettopp taushetsplikten er avgjørende for den 
jobben som skal gjøres. At taushetsplikten må vike i 
disse tilfellene er nødvendig for å kunne beskytte de 
som utsettes for grove overgrep.

AVVERGEPLIKTEN

Alliansen Rød knapp – 
Stopp vold mot kvinner består av


