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1. Verdier og hvor vi står i dag

Alle som opplever vold i nære relasjoner, skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov
for. Vold i nære relasjoner skal forebygges og motarbeides.
Krisesentersekretariatets visjon er at alle som utsettes for vold i nære relasjoner skal få oppfylt
sin rett til den hjelpen de har behov for. Vårt mål er å bekjempe vold mot kvinner og vold i
nære relasjoner, og å styrke voldsutsattes hjelpetilbud og rettigheter.
Samtlige av partiene på stortinget er opptatte av å bekjempe vold i nære relasjoner. Likevel
ser vi at voldsutsattes rettigheter svekkes og at hjelpeapparatet mangler ressurser.
Vi vil arbeide for et helhetlig tilbud til voldsutsatte på tvers av hjelpeapparatet, og kommuneog fylkesgrenser. Krisesentrene fungerer som døråpnere til andre deler av hjelpeapparatet.
Krisesentersekretariatet skal jobbe for at dører er åpne og samarbeidsveiene korte.
Krisesentersekretariatet skal løfte voldsutsattes rettigheter og skal arbeide for at krisesentrene
har økonomiske rammer til å gi voldsutsatte den hjelpen de trenger tuftet på faglighet og
samarbeid. Krisesentersekretariatet må sikre sin økonomiske fremtid, og utvide sin
medlemsmasse.
Krisesentersekretariatet anerkjenner at manglende likestilling og skjevheten i maktforholdet
mellom kjønnene er en av årsakene til vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Vi skal
derfor gjennom vårt arbeid jobbe for å endre denne skjevheten, og målet er et samfunn med
like rettigheter, muligheter og plikter for alle kjønn. Alle, uavhengig kjønn og alder, har rett
på et liv uten vold.
Barn som lever med vold, vil kunne få utfordringer i sin oppvekst og resten av livet. Arbeid
med barn og unge er et viktig forebyggingsarbeid for å forebygge eventuelle voldsutsatte eller
voldsutøvere i fremtiden. Derfor må krisesentrene ha arealer som er tilpasset både voksne og
barn i henhold til universell utforming, jamfør Ot.prp. nr. 96, Krisesenterloven og Forskrift
om fysisk sikring.
Krisesentersekretariatet skal være et bindeledd mellom krisesentrene, offentlige myndigheter,
forskningsinstitusjoner, ideelle organisasjoner og samfunnet for øvrig.
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Å bygge organisasjonen videre er en sentral oppgave i årene som kommer.
Krisesentersekretariatets unike rolle som politisk aktør på voldsfeltet har gjennom snart 30 år
bidratt til å bedre voldsutsattes rettigheter og hjelpetilbud. Nå bretter vi opp ermene for 30 nye
år.
Organisasjonen skal:
-

Prioritere medlemspleie og medlemsvekst. Sekretariatet skal ha tett kontakt med
medlemmer

-

Opprette og videreføre god kontakt med mulige medlemmer

-

Markedsføre og videreutvikle organisasjonens medlemsfordeler

-

Ha trygge og forutsigbare rammer for de ansatte for å sikre kontinuitet i arbeidet

-

Være bindeledd mellom organisasjonens medlemmer og politisk ledelse

-

Ha en tett og god dialog med ansvarlig statsråd for krisesentertilbudet

-

Ha god kontakt med ansvarlige statsråder for justis- og beredskap, helse- og omsorg
og kultur- og likestilling

-

Følge politikkutviklingen på Stortinget tett

-

Sikre sin plass på Statsbudsjettet ved å lage politiske planer for hvert år, og for hver
stortingsperiode

-

Markere organisasjonens 30-års jubileum i 2024 med arrangementer/festivitas og en
fornyelse av organisasjonens visuelle profil

3

2. Politisk arbeid

Det politiske arbeidet til Krisesentersekretariatet bør overordnet omhandle et helhetlig og
likeverdig tilbud for alle voldsutsatte, i henhold til ny nasjonal handlingsplan, og å sikre
krisesentrenes og Krisesentersekretariatets økonomi og faglige forankring.
Økonomi for krisesentrene må ligge til grunn for det politiske arbeidet, det vil si at det følger
med økonomiske midler for å innfri krav i loven og mål i strategien.

2.1 Kampen mot vold mot kvinner
Mål for 2022-2026: Krisesentersekretariatet er en tydelig aktør i kampen mot vold mot
kvinner.
Kvinner blir utsatt for den mest alvorlige og langvarige volden. Vold i nære relasjoner er
derfor en stor likestillingsutfordring. Krisesentersekretariatet skal løfte dette perspektivet.

2.2 Et styrket krisesentertilbud
Mål for 2022-2026: krisesentrenes økonomi er styrket og innholdet i krisesentertilbudet er
tydeliggjort i krisesenterloven.
Krisesentrene i Norge må sikres en stabil og forutsigbar økonomi. For at tilbudet skal være
likeverdig for voldsutsatte uansett hvor i Norge de bor, må krisesenterloven ha tydeligere krav
til hva krisesentertilbudet skal inneholde.

2.3 Et helhetlig tilbud til voldsutsatte
Mål for 2022-2026: Sikre samhandling mellom lovverk som gjør at voldsutsatte får de
rettighetene de har krav på.
For å sikre et helhetlig krisesentertilbud må det være en god sammenheng mellom fag, folk og
økonomi. Krisesentertilbudet må ha en forankring til resten av tjenesteapparatet, og
samarbeidsveiene må være korte.
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2.4 Et krisesentertilbud for alle
Mål for 2022-2026: et likeverdig krisesentertilbud for alle.
Tilbud om krisesenter skal være like godt for voksne og barn av alle kjønn, uavhengig av
bosted, alder, etnisitet, og legning. Det må også være fokus på sårbare grupper som ikke kan
nyttiggjøre seg av det ordinære krisesentertilbudet.
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3. Organisasjon og medlemsarbeid

3.1 Medlemsarbeid
Mål 2022-2026: Krisesentersekretariatet har beholdt dagens medlemsentre og har rekruttert
flere nye medlemssentre.
Krisesentersekretariatet skal jobbe for å beholde de medlemmene som finnes i dag, og
samtidig rekruttere nye. Et viktig ledd i å få til dette er å synliggjøre vårt politiske arbeid,
utarbeide flere medlemsfordeler og styrke samhandlingen i organisasjonen.
3.2 Økonomi
Mål for 2022-2026: Krisesentersekretariatet er på statsbudsjettet og har en bærekraftig
økonomi.
Krisesentersekretariatet er avhengig av å styrke sin økonomi for å kunne fortsette vårt arbeid
med å bekjempe vold i nære relasjoner, og vold mot kvinner. I perioden skal organisasjonen
derfor jobbe for å komme som fast post på statsbudsjettet, samt se på muligheten for å
etablere økonomisk samarbeid med andre organisasjoner og privat næringsliv og dessuten
skal sekretariatet arbeide for å sikre krisesentrene økonomisk – gjennom blant annet en
bemanningsnorm.
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4. Informasjonsarbeid og kommunikasjon

4.1 Intern kommunikasjon
Mål for 2022-2026: Krisesentersekretariatet skal ha økt kommunikasjon med medlemmene,
samt invitere til involvering av medlemmene i vårt politiske arbeid.
Krisesentersekretariatet skal ha en åpen og jevn kommunikasjon med medlemmene. Dette
innebærer at medlemmene skal få informasjon om Krisesentersekretariatets arbeid på jevnlig
basis, relevante arrangement og kurs, og støtteordninger. Medlemmene skal få muligheten til
å påvirke og ta del i Krisesentersekretariatets arbeid.
4.2 Ekstern kommunikasjon
Mål for 2022-2026: Krisesentersekretariatet skal være en tydelig og synlig stemme mot vold i
nære relasjoner, og vold mot kvinner, i mediebildet og i sosiale medier.
Krisesentersekretariatet skal løfte krisesentrenes arbeid, og synliggjøre dette nasjonalt.
Krisesentersekretariatet skal jobbe for å være synlige i norske medier, samt nå flere personer
med vårt budskap gjennom våre sosiale medier. Krisesentersentersekretariatet skal ikke minst
være en tydelig stemme for krisesentrene. Dette innebærer et systematisk mediearbeid og
utarbeidelse av kampanjer og annet innhold til sosiale medier. Medlemmene skal involveres i
dette arbeidet.
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