
 

KrF Kvinner 

VIRKSOMHETSPLAN 2021 – 2022 

Visjon: 

Likeverdig, likestilt og flerkulturelt samfunn med barna i sentrum, Basert på den 

kristne og humanistiske kulturarven 

Mål 1 

Motivere kvinner til politisk engasjement 

Mål 2 

Dyktiggjøre kvinner til å ta del i det politiske liv 

Mål 3 

Øke kvinners representasjon i politiske organer 

Mål 4 

Arbeid for kvinnes likestilling i familie, arbeidsliv og samfunn 

Mål 5 

Arbeide for å bedre kvinners stilling i samfunnet - nasjonalt og internasjonalt 

Mål 6 

Styrke KrF 

  



Forslag til tiltak:  

Mål 1: Motivere kvinner til politisk engasjement  
• Bruke eksisterende arenaer/arrangement til informasjon og 

innlegg om kvinnepolitikk  
• Arrangere lokale/regionale samlinger med kvinnepolitisk 

tema  

Mål 2: Dyktiggjøre kvinner til å ta del i det 

politiske liv   
• Utvikle mentor-ordningen i samarbeid med KrFU  
• Bruke KrF Kvinners politiske program 2021-2025 på en aktiv måte  

• Kvinnepolitisk verksted – på Kvinnepolitisk forum og   
Kvinnekonferansen  

Mål 3: Øke kvinners representasjon i politiske organer 
• Rekruttere, skolere og ha en bevisst medlemspleie i arbeidet på alle 

nivå  
• Kumulere kvinner på valglister og oppfordre til å stemme på 

kvinner  

Mål 4: Arbeid for kvinnes likestilling i familie, arbeidsliv og 

samfunn  
• Samarbeide med andre kvinneorganisasjoner med felles mål på 

viktige samfunnsområder  
• Delta i lokale og sentrale debatter der kvinnesak er på dagsorden • Være 

en tydelig røst på kvinnerelaterte temaer i samfunnet (sosiale medier, 

avisinnlegg)  

Mål 5: Arbeide for å bedre kvinners stilling internasjonalt  
• Nordisk samarbeid – og vurdere felles prosjekter via Nordisk råd  
• Delta aktivt i arbeidet mot vold og overgrep mot kvinner og barn på flukt  
• Delta på de Nordiske Kristendemokratenes konferanser   

Mål 6: Styrke KrF  

• Delta aktivt med kvinnepolitiske innlegg i alle KrFs 
arrangementer  

• Bruke vår rolle som KrFs kvinneorganisasjon til å markere aktuell politikk 

som vi utvikler blant annet i våre kvinnepolitiske verksteder  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


