
Kvinner

KRISTEN-
DEMOKRATISK
FEMINISME

KrF Kvinner bygger sin politikk på 
det kristne verdigrunnlaget og en 
kristendemokratisk ideologi. Vårt 
verdigrunnlag har sin forankring 
i det kristne menneske synet,  
nestekjærligheten og forvalter
ansvaret. Menneskets verdi er 
uavhengig av prestasjoner, 
kjønn, seksuell legning, hudfarge, 
tro eller andre forskjeller mellom 
mennesker.

KrF KVINNER 
MENER:

Kvinner og familie 
Respekten 
for liv og 
menneske
verd er av 
de grunnleg
gende prin
sipper i vår 
kulturarv. Et 
foster er et 
selvsten
dig og unikt 
menneske
liv, selv om det trenger morens 
kropp for å utvikles og mod
nes. Fosteret som et selvstendig 
menneskeliv må anerkjennes 
tydeligere gjennom bedre presi
sering av rett til liv i grunnloven. 
Kvinnens biologi og rolle gjen
nom svangerskap, fødsel, barsel 
og amming, er  unik. Samtidig er 
begge foreldre viktige og likever
dige i barnets liv og må gis mu
ligheter og retttigheter.

KrF KVINNER VIL:
l  Kreve at forskning på kvinnehel

se skal prioriteres kraftig, og at 
resultatene er tilgjengelige i en 
kvinnehelseportal, samt at vulva 
klinikker skal etableres ved alle 
helseforetakene. 

l  Innføre rett til 10 betalte på
rørendedager på samme måte 
som foreldredager/omsorgs
dager for barn. 

l  Jobbe for at Norge innfører ser
tifisering av bedrifters lønnsplan 
(Islandsmodellen) med  fokus 
på likelønn og ufrivillig deltid.

l  Jobbe for at pensjonsreformen 
justeres ut fra et kjønnsper
spektiv. 

l  Jobbe for å gi lettere tilgang til 
voldsalarmer, samt å gjøre dis
se sikrere og mer brukervennli
ge. Den som utsettes for vold, 
må ha retten til å bo i hjemmet 
sitt og at voldsutøver er den 
som får begrenset sin bevegel
sesfrihet og straffes.  

l  Lovfeste krav til samtykke i vold
tekstlovgivningen snarest. 

l  Jobbe for at engangsstønad 
økes til 3 G og utbetales over et 
år, og øke den universelle bar
netrygden vesentlig. 

l  Grunnlovsfeste anerkjennelsen 
av at fosteret er et selvstendig 
menneskeliv med rett til liv.
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KrF KVINNER 
MENER:

Kvinner og Helse 
Mye medisinsk kunnskap om 
både sykdom og virkninger av 
legemidler bygger fortsatt i for 
stor grad på menn. Kvinner får 
ikke riktig diagnose eller 
adekvat behandling og lider og 
dør unødig. I likestilte Norge er 
det fortsatt ikke likestilling innen 
helse. Forskning på kvinnehel
se må derfor prioriteres kraftig. 
Kvinnehelseportal må opprettes 
for å gjøre kunnskap om kvinne
helse lett tilgjengelig.

KrF KVINNER 
MENER:

Støtte til pårørende 
Kvinner tar ofte ansvar for eldre 
familiemedlemmer og andre som 
trenger omsorg. Som ett av flere 
tiltak for pårørende mener KrF at 
det bør innføres rett til 10 betalte 
pårørendedager på samme 
måte som foreldredager/om
sorgsdager for barn. 
Som en velkjent og innarbeidet 
ordning vil den også være enkel 
å forholde seg til både for 
arbeidstager og arbeidsgiver. 
Dette vil 
kunne gjøre 
det enk lere 
å kombinere 
lønnet ar
beid med å 
bidra over
for hjelpe
trengende i 
familien, for 
både kvinner 
og menn.

KrF KVINNER 
MENER:

Kvinner og vold 
Vold mot kvinner er et alvorlig 
nasjonalt og internasjonalt pro
blem. Det skjer i alle samfunns
lag, uavhengig av nasjonalitet 
eller religion. 
Voldtekt og seksuelle overgrep 
er et av de mest traumatiske 
overgrep et menneske kan bli 
utsatt for. Det er store mørketall 
og de aller fleste overgreps saker 
henlegges. KrF Kvinner mener at 
sex uten samtykke er voldtekt og 
dette må lovfestes snarest. 

KrF KVINNER 
MENER:

Kvinner og utenforskap   
Behovet for å høre til i et felles
skap er et av de mest grunn
leggende sosiale behov vi har. 
 Kvinner i Norge opplever både 
selv utenforskap og å være nær 
noen som faller utenfor – begge 
deler er belastende og fremmer 
ikke livskvalitet og muligheten til 
å ha et godt liv.

Kvinners økonomiske frihet 
Økonomisk selvstendighet er en 
forutsetning for at kvinners valg
muligheter både i arbeidslivet og 
familiesituasjon er reelle. Det er 
viktig at denne økonomiske friheten 
er reell både i de yrkesaktive årene 
og ved oppnådd pensjonsalder. 
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