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Kvinners livsvilkår



 

Norske Kvinners Sanitetsforening er en frivillig 
organisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk 
uavhengig. Målet er å være den ledende organisasjonen 
knyttet til kvinners livsvilkår. Gjennom frivillig 
innsats, våre virksomheter samt ved å initiere og 
finansiere forskings- og utviklingsprosjekter, arbeider 
Sanitetskvinnene for å skape et trygt og inkluderende 
samfunn. Vårt hovedfokus er å sikre kvinner – i inn-  
og utland – gode livsvilkår gjennom å arbeide for å bedre 
deres rettigheter og helse, samt bidra til inkludering. 

Sanitetskvinnenes historie er tett knyttet til fremveksten 
av det norske velferdssamfunnet, og vi har tro på at den 
norske velferdsmodellen – basert på samarbeid mellom 
ideell, offentlig og privat sektor – er en bærekraftig modell 
for å oppnå stadig nye resultater. Som frivillig 
organisasjon kan vi gjøre mye, men for at vi skal få til de 
helt store, gjennomgripende endringene og forbedringene 
– nasjonalt og globalt – er det avgjørende at flere krefter 
virker sammen.

Dette programmet trekker opp prinsippene for hva 
Sanitetskvinnene mener skal til for at vi som samfunn 
skal sikre kvinner gode livsvilkår. Vi vil – gjennom egen 
innsats, samarbeid og som politisk pådriver – arbeide for 
at kvinner sikres gode livsvilkår gjennom hele sitt livsløp.



Kvinnehelse

Kvinner og menn har ulike helseplager, men også ulike 
symptomer på lik sykdom og forskjellig reaksjon på 
behandling. Medisinsk forskning foregår fortsatt i stor 
utstrekning på menn. Diffuse, kroniske lidelser som oftest 
rammer kvinner får mindre oppmerksomhet i helsevesenet 
enn ”blålyssykdommer”. Det er fortsatt nødvendig i Norge i 
dag at kvinnehelse løftes fram som et eget område. 

N.K.S. mener at:

•	kvinnehelse må synliggjøres i aktuelle offentlige  
dokumenter 

•	kvinnehelse og forståelse av kjønnsforskjeller må 
synliggjøres i alle helseprofesjonsutdanninger 

•	det må opprettes et eget forskningsprogram  
innen kvinnehelse 

•	det i alle ledd av helsetjenesten må rettes mer  
fokus på sårbare grupper  

•	fokuset på seksuell og reproduktiv helse må styrkes
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Vold mot kvinner

Vold mot kvinner er en mangefasettert utfordring som 
be rører mange fag- og samfunnsområder. Det er også en av 
vår tids største likestillingsutfordringer. Det må også 
betraktes som et folkehelseproblem. Vold er et felt belastet 
med tabuer og skam. Det er fortsatt en lang vei å gå før vi i 
Norge gjør en god nok jobb for å forebygge vold mot kvinner 
og hjelpe de som rammes.
 
N.K.S. mener at: 

•	vold mot kvinner må heves på den politiske agenda 
tilsvarende hvor stort problemet er 

•	vold mot kvinner må ses i et folkehelseperspektiv 

•	vold mot kvinner må være tema i aktuelle  
profesjonsutdanninger 

•	kvinner som utsettes for vold må sikres et  
tilstrekkelig hjelpetilbud 

•	det må gjennomføres en nasjonal holdningskampanje  

•	rettssikkerheten til kvinner utsatt for vold og seksuelle 
overgrep må styrkes 

•	forskning på årsaker, omfang og konsekvenser må 
prioriteres sterkere
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Samfunn og arbeidsliv

Selv om Norge betraktes som et likestilt samfunn, er det 
fortsatt forskjeller mellom menn og kvinner som kun kan 
forklares med kjønn. Vi har ikke lik lønn for arbeid av lik 
verdi, og i flere kvinnedominerte yrker er det vanskelig å få 
100 prosent stilling. Det resulterer i at flere kvinner enn 
menn ender som minstepensjonister og dermed får 
dårligere livsvilkår. Kvinneandelen i ledende stillinger og 
politiske fora er lav.
 
N.K.S. mener at:  

•	det må iverksettes tiltak for å oppnå reell likestilling i 
arbeidslivet 

•	det må sikres at kvinner får pensjonsordninger som 
bidrar til at de kan leve verdige, selvstendige liv 

•	det må legges til rette for at man kan kombinere 
arbeid og omsorgsoppgaver 

•	det må iverksettes tiltak for å stimulere kvinner til å 
delta på arenaer i samfunnet der beslutninger blir 
fattet
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Globale utfordringer

Verdenssamfunnet arbeider med å utjamne de til dels 
enorme forskjellene det er på livsvilkår i verden. Kvinner og 
barn er de som lider mest. Derfor har FN blant annet utviklet 
1000-årsmål for å bedre kvinners stilling i et globalt 
perspektiv. Det er en kjensgjerning at om man vil forandre 
verden, må man satse på kvinnene. Det gjøres gjennom å 
sikre kvinner utdanning, helsekunnskap, muligheter for 
egne inntekter og deltakelse i fora der formelle beslutninger 
fattes.
 
N.K.S. mener at:

•	det må legges vekt på å rekruttere kvinner inn i 
formelle strukturer 

•	det må fokuseres på å gi jenter og kvinner samme 
tilgang til utdanning og arbeidsliv som menn 

•	arbeidet med å redusere mødre- og  
spedbarnsdødeligheten må intensiveres 

•	bekjempelse av kjønnsrelatert vold mot kvinner  
må trappes opp

6



Norske Kvinners Sanitetsforening © 2014   
Munthesgate 33, 0260 Oslo
Telefon: 24 11 56 20  
e-post: post@sanitetskvinnene.no

 

Vi er til for andre!
Norske Kvinners Sanitetsforening

•	Er Norges største kvinneorganisasjon med omlag  
47.000 medlemmer og over 700 lokale sanitets- 
foreninger over hele landet 

•	Har som formål å bidra til et trygt og inkluderende 
samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig 
innsats 

•	Sanitetskvinnenes hovedfokus er å bedre kvinners 
livsvilkår i alle livets faser 

•	Er landsdekkende og demokratisk oppbygd med sterk 
forankring i lokalmiljøet 

•	Gjør en betydelig innsats lokalt, samtidig som vi drar 
lasset sammen i vårt nasjonale og internasjonale 
engasjement 

•	Mottar ikke statsstøtte, er partipolitisk uavhengig  
og livssynsnøytral

•	 

Vi er til for andre! 
Norske Kvinners Sanitetsforening
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•  Er Norges største kvinneorganisasjon med ca 47.000 
 medlemmer og over 700 lokale sanitetsforeninger over 
 hele landet.

•  Har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn 
ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats.

• Sanitetskvinnenes hovedfokus er å bedre kvinners livsvilkår  
i alle livets faser.

• Er landsdekkende og demokratisk oppbygd med sterk 
 forankring i lokalmiljøet.

•  Gjør en betydelig innsats lokalt, samtidig som vi drar lasset 
sammen i vårt nasjonale og internasjonale engasjement.

•  Mottar ikke statsstøtte, er partipolitisk uavhengig og 
 livssynsnøytral.

Følg oss på Facebook: 
Gjør en forskjell!



www.sanitetskvinnene.no

I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet


