Styringsdokument for alliansen Rød Knapp - Stopp vold
mot kvinner, per oktober 2016
(erstatter styringsdokument fra februar 2014)
1. Grunnlag
Alliansens navn
Alliansens navn er Rød Knapp – Stopp vold mot kvinner
Alliansens overordnete mål
Å stoppe all vold mot kvinner i Norge
Alliansens delmål
 at alle politikere, både lokalt og sentralt skal bære alliansen symbol, den røde knappen,
for å vise at de vil bidra til å stoppe alle former for vold og jobbe politisk for en reell
likestilling mellom kjønnene
 at alle skal bære en Rød Knapp for å vise sin støtte i kampen mot vold mot kvinner
 at vold mot kvinner er en så viktig sak at vi får bred politisk enighet om å handle
 å nå et mangfold av personer og aktører i det norske samfunnet, på tvers av
kjønngrenser, etnisitet, seksualitet, religion, geografi og alder med vårt budskap, og å
ha en kommunikasjon, et språk og virkemidler som fremmer dette målet.
 at Rød Knapp-alliansen skal være en folkeaksjon mot vold mot kvinner
 at arbeidet ses i sammenheng med arbeidet mot alle former for vold i nære relasjoner
Hvorfor trengs en allianse mot vold mot kvinner?
Vold mot kvinner er et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et
kriminalitetsproblem, et likestillingsproblem og et helseproblem.
Til tross for at Norge ansees som et av verdens mest likestilte land, blir kvinner og unge jenter
hver dag utsatt for grove overgrep. Krisesentrene rapporterer om mange som lever under
konstante trusler mot sitt liv.
Det er behov for en bred allianse av organisasjoner og personer i sivilsamfunnet for å få
politiske ledere til å iverksette konkret handling.
Det er uakseptabelt at noen kvinner og barn får sine liv begrenset, gjennom trusler, overgrep
og i ekstreme tilfeller drap.
Det er uakseptabelt at hjelpen i en akuttsituasjon ikke finnes i nærmiljøet for alle voldsutsatte.
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Det er uakseptabelt at noen kvinner og barn må leve på hemmelige adresser og slette sin
identitet for å berge liv og helse.
Det er uakseptabelt at majoriteten av de som anmelder overgrep får sine saker henlagt, og at
få overgripere blir dømt.
Det er uakseptabelt at mange som har vært utsatt for diskriminering og kriminelle handlinger
ikke får forståelig rettighetsinformasjon.
Det er fortsatt store kunnskapshull om vold mot kvinner, og behov for langt mer forskning.
Alliansens symbol
Rød Knapp er valgt som symbol på alliansen.
Dette fordi rødt signaliserer stopp, samtidig som rødt er kjærlighetens farge.
Kampanjens røde knapp har fire hull. Hullene symboliserer fire områder vi mener det er
spesielt store utfordringer på som det må arbeides med å tette: rettigheter, hjelpetilbud,
forebygging og forskning.

2. Organisering
Stopp vold mot kvinner-alliansen består per oktober 2016 av følgende organisasjoner
Norske Kvinners Sanitetsforening,
Krisesentersekretariatet
Virke,
Juridisk rådgivning for kvinner JURK,
Islamsk råd Norge,
Den norske kirke,
Reform – ressurssenter for menn og
Digni
Styringsgruppa
Alliansen er drevet av en styringsgruppe bestående av representanter fra alle organisasjonene.
Styringsgruppas representanter må ha myndighet til å delta i gruppas avstemninger.
Organisasjonene oppnevner vararepresentanter som innkalles av hovedrepresentant ved
dennes forfall.
Ved behandling av saker på styringsgruppemøtene har hver av organisasjonene én stemme.
Saker til behandling avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra spørsmålet om utvidelse
med nye organisasjoner, og oppløsning.
Styringsgruppa er beslutningsdyktig når 2/3 av organisasjonene er til stede.
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Styringsgruppas arbeid
Styringsgruppa avholder jevnlige møter. Organisasjonene skifter på ansvaret for å innkalle,
lede og referatføre møtene.
Styringsgruppa har ansvaret for å utarbeide årlige planer for arbeidet i alliansen, som
evalueres årlig.
Arbeidsgrupper
Ved ulike arrangementer opprettes grupper av deltagende organisasjoner som ut fra mandat
planlegger og gjennomfører vedtatte tiltak.
Økonomi
De økonomiske utgiftene til drift av kampanjen skal fordeles mellom organisasjonene.
Alliansen skal i størst mulig grad søke støtte til de ulike aktivitetene gjennom søknader til
departementer og andre instanser.
Aktiviteter som medfører utgifter skal vedtas i styringsgruppa i forkant av at de iverksettes,
slik at organisasjonene har mulighet til å reservere seg grunnet manglende økonomi.
Endringer i alliansens sammensetning
Alliansen kan utvides med nye organisasjoner som støtter målene for arbeidet, og som ellers
aksepterer vilkårene for deltagelse. Spørsmål om utvidelse med nye organisasjoner avgjøres
ved 2/3 flertall i styringsgruppa.
Organisasjoner som ønsker å trekke seg ut av alliansen beslutter dette selv.
Oppløsning
Alliansen kan bare oppløses dersom 2/3 av de til enhver tid tilsluttede organisasjonene ønsker
dette. En avgjørelse om oppløsning behandles i styringsgruppa. Forslag om oppløsning må
fremmes i forkant av styringsgruppemøtet forut for det møtet som foretar selve behandlingen.
Alliansens virkemidler
Bruk av Rød Knapp som et symbol
Bruke sosiale medier for å synligjøre et samfunnsproblem
Være synlige i media
Publisere artikler om temaet
Arrangere ulike konferanser og møter
Delta på ulike arrangement
Arrangere aksjoner
Henstille organisasjonens lokallag (hvis de har) om støtte, aktiviteter og markeringer
lokalt
 Arbeide aktivt med kampanjen internt i egne organisasjoner
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