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Senterkvinnenes politiske plattform 
Senterkvinnenes politiske plattform er et selvstendig dokument, og skal styrke og være utfyllende for 

den delen av Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram som spesielt dreier seg om kvinners liv.  

Grønn feminisme 

Innledning 

Grønn feminisme tar utgangspunkt i at kjønnene skal være sosialt, politisk og økonomisk likestilte. 

Aktive mennesker tar del i og tar ansvar for utviklingen av sitt eget lokalsamfunn. Miljøbevisste 

mennesker setter økologi og bærekraft høyt og tenker langsiktig. 

En bredere kvinnerolle handler om at det skal legges til rette for at jenter og kvinner kan ta valg 

uavhengig av de forventninger som har blitt knyttet til det å være feminin og kvinne. Jenter og 

kvinner skal oppfordres til å gjøre sine valg med bakgrunn i egne styrker og evner og ikke med 

bakgrunn i samfunnets forventninger til deres rolle.  

Likestilling handler om balansen mellom rettigheter og plikter. Senterkvinnene har likestilling i 

utvidet forstand som et mål for å sikre alle innflytelse på samfunnsutviklingen, uavhengig av kjønn, 

kjønnsidentitet, religion, seksuell legning, kulturell og språklig bakgrunn. Senterkvinnene mener at 

økt likestilling vil bidra til å styrke og utvide kvinnerollen. 

Likestilling i familiepolitikken må ikke skje ved en svekkelse av kvinnerollen, morsrollen og 

kvinners rettigheter. Likestilling betyr ikke at vi skal bli mer like, men at kvinner og menn er like 

mye verdt og at vi har like muligheter. Det handler om at tradisjonelle kvinneyrker og kvinneroller 

anerkjennes som like viktige og verdifulle for samfunnet som det som tradisjonelt har vært 

mannsdominert.   

Senterkvinnene mener det er en viktig oppgave å synliggjøre kvinnelige forbilder, også i media. 

Positive eksempler, forskning og en aktiv politikk er viktige forutsetninger for å oppnå likestilling. 

En stor del av likestillingen vil skje gjennom holdningsendringer og gode forbilder, og kan ikke 

vedtas. Senterkvinnene mener storsamfunnet, frivillige organisasjoner, barnehager, skoler og 

arbeidsplasser spiller en viktig rolle for å styrke bevissthet rundt likestilling og bedre holdninger. 

Det offentlige må aktivt bidra til å fjerne de hindringer og begrensinger som måtte være for å 

oppnå mer likestilling i samfunnet. 

1. Likeverdighet 
Senterkvinnene har som overordnet mål full likeverdighet mellom mennesker.  

1.1 Like muligheter i hele landet 
Helse- og velferdstilbudet, kvalitet i skolen og mulighet til utdanning og arbeid og kultur er viktige 

elementer som avgjør hvor folk bosetter seg. 



De som vil skape sin egen arbeidsplass skal få råd og etablererveiledning og det skal være 

muligheter for etableringsstøtte. Norge trenger flere kvinner som starter egen bedrift.  

1.2 Like muligheter til deltakelse i samfunnsliv 

Alle skal ha mulighet til å etablere familie, delta i arbeids- og næringsliv, og ha innflytelse på 

samfunns- og demokratiutviklingen. Enkeltgrupper i samfunnet opplever utfordringer basert på 

hvem de er. Senterkvinnene vil ta tak i disse utfordringene. 

Senterkvinnene vil:  

 legge til rette slik at småbarnsforeldre kan delta som folkevalgte. Dette kan gjøres ved å se på 

tidspunkt for møtene, ha ordninger som dekker kostnader til barnepass m.v. 

 at media i større grad benytter kvinnelige kilder til kunnskap og informasjon 

 videreføre likestillingsombudet og arbeidet som utføres av LDO 

 satse på forskning og prosjekter som fokuserer på å bidra til likeverdighet og gir kunnskap 

om forskjeller på kjønn 

 sikre programmer som bidrar til å rekruttere kvinner inn i politikk og næringsliv 

 utrede konsekvenser for kvinners mulighet til deltakelse i samfunnsfunnsliv og folkestyre sett 

i lys av kommunesammenslåing 

1.3 Integrering og inkludering 
 

 

For kvinner kan integrering i det norske samfunnet være vanskeligere enn for menn. Mange 

kommer fra kulturer der kvinner forventes å arbeide i hjemmet. Det er først og fremst gjennom 

aktivitet utenfor hjemmet at kvinner kan lære om det norske samfunnet.  

For mange kvinner viser det seg også å være vanskelig å få arbeid til tross for aktiv arbeidssøking. 

Senterkvinnene vil: 

 at det skal være lovfesta/tariffhjemla kvotering ved innkalling til intervju, slik at man 

forplikter seg til også å kalle inn personer med fremmedkulturell bakgrunn ved elles like 

kvalifikasjoner 

 gjennomføre forsøk med anonymisert søknadsbehandling ved jobbsøknader 

 få innvandrerkvinner aktivt med i nærmiljø og lokalsamfunn, for eksempel ved å etablere 

fadderordninger og naturlige treffsteder 

 se introduksjonsloven og opplæringsloven i sammenheng. Innvandrere må i større grad få 

lære norsk samtidig som de får praksisplass i arbeidslivet 

 at asylbarn som har vært i Norge mer enn 5 år gis amnesti, deretter må regelverket 

klargjøres slik at alle heretter gis lik behandling 

 innføre gratis kjernetid i barnehage for flerspråklige barn fra de er 4 år, knyttet opp mot tiltak 

rettet mot språk og arbeidstrening for foreldrene 

FAKTA: 
16 av Senterpartiets 86 ordførere er kvinner 

FAKTA: 
0,4 % av Senterpartiets kommunestyre-representanter har innvandrerbakgrunn 

 



 tilføre ekstra ressurser til skolene for å fremme integrering av fremmedspråklige elever 

 Papirløse i Norge skal ha rett på gratis grunnleggende helsehjelp uten å risikere å bli overgitt 

til myndighetene 

2. Like muligheter for dekning av behov 
Senterkvinnene mener at samfunnet skal legge til rette for at den enkelte får utnyttet sitt 

potensiale. På ulike stadier i livet har man ulike behov for tilrettelegging.  

2.1 Familiepolitikk 
En god familiepolitikk er viktig for å sikre trygge oppvekstsvilkår for barn, og et godt grunnlag for å 

bli foreldre. Vi vil styrke familiepolitikken, og gi foreldre tid og rom til å være foreldre.  

Familiepolitikk og likestillingspolitikk påvirker hverandre.  Senterkvinnene vil sikre en sunn balanse 

mellom målsetninger på begge områdene. Det skal være mulig å velge omsorg for barn eller 

pårørende uten å miste viktige rettigheter som er knyttet til arbeidslivet.  

2.1.1 Når familien har barn 

Målet med Senterkvinnenes familiepolitikk er å gi barnefamiliene en enklere hverdag. 

Arbeidslinja er viktig, men det er også viktig at det fødes barn. At kvinner får barn senere i livet er 

en trend som det synes vanskelig å snu. Senterkvinnene ønsker å se nærmere på ordningen med 

foreldrepermisjon, som i dag fører til at det lønner seg å vente med å få barn. Det må vurderes 

andre virkemidler i tillegg til økning av engangsstønaden for å utjevne denne forskjellen. 

Derfor vil vi: 

Gjøre det enklere å kombinere familie- og studie/arbeidsliv ved at: 

 det ikke stilles krav til at mor skal være i arbeid/utdanning for at far skal kunne ta ut 

foreldrepermisjon, hvis far ikke har rett til fedrekvote 

 foreldrepermisjonen tredeles, en tredjedel til mor, en tredjedel til far og siste tredjedel 

fordeles valgfritt mellom foreldrene 

 effekten av fedrekvoten evalueres 

 gapet mellom foreldrepermisjonsrettigheter for de som er i og utenfor arbeidslivet reduseres 

 barnehagetilbud og SFO er være fleksibelt og brukertilpasset 

 familiens valgfrihet opprettholdes ved å gå imot innføring av heldagsskole 

 det legges til rette for 2 barnehageopptak i året 

 engangsstønaden heves 

Styrke barnefamilienes økonomi ved at: 

 barnetrygden beholdes som en universell ordning uten behovsprøving eller beskatning 

 kontantstøtten gis der en forelder er hjemme med barn inntil to år 

FAKTA: 
I 2013 fødte kvinner over 35 år flere barn enn kvinner under 25. 



 kontantstøtten økes. Et større støttebeløp for de minste barna kan være med å bidra til økt 

fleksibilitet i overgangen fra permisjon til barnehage 

 ordningen med makspris for barnehageplass videreføres 

 vurdere ulike modeller for finansiering av SFO-tilbudet 

 skattefradraget for barnefamilier økes 

Styrke familien ved å: 

 bygge opp foreldrerollen ved bla. tilby kurs for foreldre 

 innføre en ordning med barselshjelp, som et gratis lavterskeltilbud til familier som får barn 

 styrke familievernkontorene og helsestasjonenes rådgivende funksjon for familien 

 styrke familievernet slik at de i større grad har mulighet til å drive forebyggende arbeid 

2.1.2 Når familien har ansvar for funksjonshemmede og pleietrengende 

Det offentlige må tilby gode ordninger som omsorgslønn og avlastning som gir pårørende et reelt 

alternativ til offentlig omsorg. 

Senterkvinnene vil: 

 styrke og utvide ordningen med hjemmeassistent. Det er viktig at praktisk hjelp i hjemmet er 

et lavterskel avlastningstilbud for familier med stor omsorgsbyrde 

 arbeide for å opprettholde og styrke retten til pleiepenger og omsorgslønn 

 innføre lovbestemt rett til omsorgslønn ved sterkt behov for pleie/pass, når familien ønsker 

en slik ordning 

2.1.3 Når familien har lav inntekt 

Å leve med vedvarende lav inntekt er en stor belastning for hele familien. Ofte følger helsemessige 

utfordringer livet med lav inntekt. Barn som vokser opp i fattige familier opplever at de ikke kan 

være med på de samme aktivitetene som barn i andre familier. 

Senterkvinnene vil: 

 gi frivillige organisasjoner som arbeider med barn og unge et bedre økonomisk grunnlag for 

sitt arbeid 

 ha ordninger som sikrer alle barn og unge lik mulighet til en aktiv fritid, uavhengig av 

foreldrenes økonomi 

 innrette bostøtteordningen slik at den når flere barnefamilier, ved blant annet å se på 

inntektsgrensene 

 ha lengre stønadstid for overgangsstønad for enslige forsørgere 

 holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp 

 styrke ordningen med startlån 

 gjennomføre en sosial boligpolitikk som gir alle mulighet til å eie egen bolig, eller leie bolig til 

en overkommelig pris ved å utvide rammene i Husbanken og etableringslånereglene 

 øke trygdesatser slik at ingen blir sosialklienter når de mottar uføretrygd, rehabilitering eller 

attføring 

 heve inntektsgrensen for å få etableringslån i husbanken til innslaget for toppskatt 



2.1.4 Når foreldre flytter fra hverandre 

Samlivsbrudd setter store krav til foreldres evne til samarbeid. Senterkvinnene er opptatt av at 

avtalene som inngås først og fremst tar hensyn til barnets beste. 

Det er viktig at avtalene som inngås vedrørende foreldreansvar, fast bosted og samvær først og 

fremst tar hensyn til barnas beste, og ikke avtales utfra hensynet til rettferdig fordeling av tid 

mellom foreldrene. 

Senterkvinnene vil: 

 øke minimumstallet på antall obligatoriske timer med megling etter et samlivsbrudd 

 styrke satsning på kurs og veiledning for foreldre som har gått fra hverandre, og tilbud til 

barn som opplever høy konflikt mellom foreldre etter et samlivsbrudd 

 styrke og forbedre familievernets samarbeid med domstolene i forbindelse med 

høykonfliktsaker 

 styrke familievernkontorene i kommunene slik at det kan bistå familien på en best mulig 

måte både i forkant, under og i etterkant av et samlivsbrudd 

 evaluere konsekvensen av bruken med 50/50 omsorgsfordeling, spesielt for de mindre barna 

2.1.5 Når familien trenger hjelp fra barnevernet 

Barnevern/helsestasjon skal være et lavterskeltilbud der foreldre kan henvende seg få hjelp og råd. 

Omsorg for og oppdragelse av barn er i utgangspunktet foreldrenes ansvar. Foreldre og barn kan 

likevel ha behov for hjelp av barnevernet i kortere eller lengre perioder. Det er viktig at samfunnet 

bidrar til å sikre de barna som trenger det en mer stabil og forutsigbar omsorgssituasjon, og at 

barnets utvikling blir ivaretatt raskere enn i dag. 

Biologisk familie kan oppleve at styrkeforholdet mellom dem og barnevernet er ujevnt. Ved å 

innføre krav om bistand fra ekstern talsperson vil man både kunne utjevne styrkeforholdet få 

foreldrene mer involvert i arbeidet med å finne gode løsninger for barna. En mulighet er å ha 

prøveperioder hvor begge parter må følge opp det man blir enige om tilsvarende bl. § 61, nr. 7. 

Barnevernet jobber på et svært krevende felt som stiller høye krav til rettssikkerheten til de 

involverte partene. Foreldrene må sikres veiledning og rettshjelp, samtidig må foreldrenes 

ankemuligheter avveies opp mot det som er barnets beste. Barnas rettsikkerhet og medvirkning 

må styrkes, både gjennom tydeligere lovverk og oppfølging av eksisterende rettigheter. 

80 % av alle omsorgsbarn i Norge bor i omsorgsfamilier (fosterfamilier), derfor er det også et viktig 

ansvar for barnevernet å følge opp omsorgsfamilien og sikre at de settes i stand til å gjøre det 

arbeidet som forventes, og for å motvirke at fosterbarn blir flyttet i nye fosterhjem flere ganger. 

For å gjøre barnevernet bedre vil Senterkvinnene: 

 åpne opp for at fylkesnemnda kan pålegge foreldre hjelpetiltak i en begrenset tidsperiode 

 barn og unge i omsorgsplassering skal ha krav på en individuell plan for plasseringen som skal 

gjelde til og med videregående opplæring 

 barn og unge i omsorgsplassering skal ha krav på å få vite noe om sin historie, tilpasset sin 

alder 



 styrke barnevernsbarnas rettigheter med bedre tilgjengelige klagemuligheter, større adgang 

til fri rettshjelp, og styrke barns reelle rett til medvirkning 

 ordningen med tilsynsfører revideres og erstattes med en tillitsperson - en person som 

barnet/ungdommen selv har tillit til 

 barn og unge i omsorgsplassering skal ha like økonomiske vilkår, uavhengig av hvilken 

omsorgsordning som benyttes 

 omsorgsforeldre skal ha krav på å få kunnskap om barnets historie, fysisk og psykisk helse før 

flytting til fosterhjemmet  

 omsorgsfamilien skal høres og ha klagerett på alle vedtak som fattes etter overtagelsen av 

fosterbarnet 

 omsorgsfamilier skal ha like betingelser uavhengig av hvilken kommune omsorgsbarna 

kommer fra, samt krav på tjenestepensjon og sykepenger 

2.1.6 Når familien består av én person/aleneboende 

Flere og flere av befolkningen lever alene. Disse må betale samme avgifter som en familie med to 

inntekter. En som bor alene har, i følge SSB 50.000 kr mer i boutgifter enn den som bor i familie. 

Kvinner er overrepresentert i gruppen av de som bor alene, spesielt i tettbygde strøk. Aleneboende 

kvinner er også overrepresentert i fattigdomsstatistikken. 

Derfor vil Senterkvinnene at: 

 avgifter på avløp og vann, renovasjon og strøm fastsettes basert på forbruk 

 det innføres skattefradrag for aleneboende 

 det utarbeides en helhetlig plan som bedrer aleneboendes situasjon på boligmarkedet 

2.1.7 Når familien er ny i Norge 

Arbeidsinnvandring og flukt fra fattigdom og krig fører mange familier til Norge. I framtida vil 

sannsynligvis Norge også måtte ta imot mange klimaflyktninger. 

I Norge har vi en kultur der foreldrene er sterkt involvert i barnas skolegang. Det er viktig at vi 

legger til rette slik at også de som er nye i landet blir inkludert i dette arbeidet. Både for å øke 

forståelsen for den norske skolen og samfunnet, men også fordi foreldres engasjement er viktig for 

barnas skoleresultater. 

Senterkvinnene vil at: 

 det psykososiale helsearbeidet overfor flyktningbarn som trenger hjelp til å bearbeide 

opplevelser fra hjemlandet eller flukten styrkes 

 det etableres en minstenorm for hvilke tilbud som gis familier i asylmottak. 

Konkurranseutsetting presser i dag tilbudet ned til et minimum 

 kommunene velger selv om de vil bosette flyktninger i kommunene, og kommunene 

kompenseres for de som bosettes 

 frivillige organisasjoner som arbeider målrettet med inkludering av flerkulturelle barn og 

unge prioriteres ved fordeling av offentlige tilskudd 



2.2 Barn og unge 

Senterkvinnene mener at vi må legge til rette for at barn og unge er fysisk aktive. Trygge veger der 

barn kan gå eller sykle til skole og aktiviteter i tillegg til fysisk aktivitet i skoletiden er viktig. 

Senterkvinnene vil: 

 at alle kommuner skal ha en utekontakt eller tilsvarende 

 tilsette flere miljøarbeidere i skolen for å bedre skolemiljøet 

 styrke skolehelsetjenesten i videregående skole gjennom å gi fylkeskommunene ansvaret for 

ordningen og øke bevilgningene 

 endre lovverket slik at det kommersielle presset mot barn og unge reduseres 

 ha et forbud mot kroppsfiksert og seksualisert reklame rettet mot barn og ungdom 

 ha trygge skoleveger der myke trafikanter skilles fra biltrafikk, og der trygge krysningspunkt 

etableres 

 ha fungerende trafikksikkerhetsutvalg i alle kommuner 

 stimulere kommunene til å skape tiltak rettet mot ungdom i alderen 13 til 18 år. 

 styrke barn og unges medbestemmelsesrett og kunnskap om demokrati gjennom 

elevrådsarbeid og kommunale ungdomsråd. Det er viktig at disse fora gis reell 

påvirkningsmulighet 

 ha holdningsskapende kampanjer når det gjelder vold og kriminalitet i film og spill 

 at det skal innføres BMI-krav til modeller 

 Det må settes fokus på grensesetting, gjensidig respekt og sunne holdninger til egen og 

andres kropp. Det er viktig at det jobbes med kvaliteten på seksualundervisningen, og at den 

alderstilpasses 

2.3 Overgrep 

Fysiske og psykiske overgrep er et hinder på veien mot målene om likestilling, utvikling og fred. 

Vold mot kvinner både krenker, svekker og opphever kvinners mulighet til å bruke sine 

menneskerettigheter og fundamentale friheter. Barn som er utsatt for eller vitne til vold er spesielt 

utsatt og må få kvalifisert hjelp. 

2.3.1 Vold 

Senterkvinnene vil: 

FAKTA 
12 prosent av unge jenter opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på jobben en eller 
flere ganger i måneden, sammenlignet med to prosent av guttene (SSB) 

FAKTA: 
NOVAs rapport fra Ungdata tegner et bilde av en svært aktiv norsk ungdomsgenerasjon 
med stor tro på egen framtid. De aller fleste har sunne og gode relasjoner til både venner, 
foreldre og skole. 

Samtidig viser rapporten at altfor mange unge opplever stress og slit i hverdagen, preget 
av søvnproblemer, opplevelse av håpløshet og dårlig selvbilde. Det er særlig mange som 
sliter i familier med dårlig råd. 



 opprettholde sexkjøpsloven og videreføre dagens lovgivning på porno 

 opprettholde et desentralisert  krisesentertilbud i alle fylker. Nærhet til tilbudet er 

avgjørende for at kvinner skal benytte det 

 bekjempe vold mot kvinner ved å innføre behandling om sinne-/voldmestring, strengere 

straffer og økte oppklaringsressurser, slik at den som utøver vold blir stoppet 

 at politiets kompetanse og kapasitet på voldtektssaker bedres slik at saksbehandlingstiden 

reduseres og kvaliteten på etterforskningen bedres 

 sikre bedre og tilpasset seksualundervisning der fokus settes på å forstå og respektere andres 

grenser 

 gå inn for opprettholdelse av 3-årsregelen, som sikrer at kvinner som går ut av voldelige 

forhold sikres opphold etter 3 år 

 gå imot tvangsgifte og arbeide for at kvinner får bedre rettsvern ved tvangsgifting 

 arbeide for å få en lov som forhindrer at mennesker som er dømt for vold kan hente flere 

partnere i utlandet 

2.3.2 Trafficking og menneskehandel 

Bekjempelse av trafficking må først og fremst skje ved hjelp av internasjonalt samarbeid, men om 

jentene/kvinnene har kommet til Norge skal de ha krav på hjelp og støtte for å komme ut av det. 

Senterkvinnene vil: 

 arbeide for et internasjonalt regelverk til bekjempelse av prostitusjon og trafficking 

 det akutte bistandsarbeidet etter en katastrofe må fokusere på at kvinner og barn da er 

særlig utsatt for menneskehandel og trafficking 

 sikre at sexkjøpsloven, som også forbyr sexkjøp i utlandet, håndheves 

 at kvinner som vitner i alvorlige straffesaker, som menneskehandel og trafficking skal kunne 

gis permanent opphold i Norge 

 at arbeidet for å ta de som står bak menneskehandel intensiveres 

2.4 Helse og velferd 

Forebyggende arbeid er den beste måten å møte utfordringene innen helse- og sosialsektoren. 

Velferd er en del av det forebyggende arbeidet. Det er et offentlig ansvar å gi alle et likeverdig 

tilbud av helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted eller personlig økonomi og kjønn. 

Nærhet til helsetilbud på alle nivå er viktig. Senterkvinnene ønsker en desentralisert 

sykehusstruktur med lokalsykehus som en fullverdig del av spesialisthelsetjenesten. Det må 

sikres nærhet til behandlingstilbud med akuttfunksjoner og fødetilbud. 

FAKTA 
Menneskehandel er en av verdens største illegale industrier, med en årlig omsetning på 
omlag 32 milliarder amerikanske dollar. Kvinner og jenter utgjør 80 prosent av ofrene for 
menneskehandel og de fleste av dem utnyttes i prostitusjon. 

FAKTA: 
Flere kvinner enn menn dør av hjerte- og karsykdommer og sykdommer i 
åndedrettsorganene - mens fokus er rettet mot menn. 

Skolenes Landsforbund 



For Senterkvinnene er det viktigste at tilbudet gis der folk bor og er tilpasset den enkeltes behov. 

Ingen skal hente ut privat utbytte av å tilby slike tjenester. 

2.4.1 Helse 

Konkurranseutsetting har en tendens til å virke sentraliserende på tilbudet. Men ideelle tilbydere 

kan være et godt supplement innen f.eks. rusomsorg. 

Senterkvinnene vil: 

 ha akuttilbud i rimelig nærhet over hele landet 

 intensivere forskning på kroniske lidelser og sykdommer som rammer kvinner 

 sikre rett til sykehjemsplass til eldre som etter en medisinsk faglig vurdering har vedtak på 

behovet for dette 

 det skal satses på velferdsteknologi 

 vektlegge forebyggende helse og nok opptrening etter sykdom eller ulykker 

 få flere til å si ja til organdonasjon gjennom informasjon, donorkort og aksjoner 

2.4.2 Seksuelle og reproduktive rettigheter 

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om 

og når man vil ha barn, om å ha informasjon og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om 

rett til abort og om rett og mulighet til å praktisere sin legning uten straffeforfølgelse eller 

fordømmelse. 

Senterkvinnene vil: 

 at 16 år beholdes som seksuell lavalder 

 styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten slik at de har kapasitet til veiledning om 

seksuell helse for ungdom 

 støtte Helsedirektoratets forslag om at alle godkjente prevensjonsmidler og -metoder gjøres 

gratis for kvinner under 25 år 

 støtte arbeid som bidrar til å stoppe kjønnslemlestelse 

 at alle elever og og studenter skal ha tilgang til helsestasjon for ungdom 

 alle kvinner skal ha krav om god veiledning ved ønske om abort 

 der alvorlig sykdom eller skade på fostret blir avdekket skal familien få god veiledning i hvilke 

rettigheter og muligheter de /barnet har om de velger å føde barnet 

2.4.3 Svangerskap og fødsel 

For Senterkvinnene er det er viktig å se oppfølgingen av den gravide, det nyfødte barnet og den 

nyblitte familien i sammenheng 

Senterkvinnene vil: 

 at fødetilbud skal være tilgjengelig i rimelig nærhet uansett hvor du bor 

 øke kunnskapen om fødselsdepresjon, slik at en eventuell diagnose stilles og, nødvendig 

hjelp tilbys 

 at helsesøster skal ha hovedansvar for å følge opp det nyfødte barnet ved helsestasjonen, 

også i barseltiden 



 at hjemmebesøk av helsesøster innen to uker etter fødsel gjennomføres over hele landet. 

Besøk av jordmor kan tilbys som et supplement 

 kvalitetssikre at all nødvendig informasjon overføres fra fødeavdeling til kommune 

 styrke den kommunale jordmortjenesten og følgetjenesten til sykehus 

 ha større grad av individuell vurdering av hvor lenge man får være på barselavdelingen 

 

2.4.4 Etiske utfordringer 

Skjæringspunktet mellom det som er teknisk mulig og det som er etisk forsvarlig er utfordrende. 

Mange dilemmaer oppstår i forbindelse med at familien får barn. 

Senterkvinnene ønsker ikke et "sorteringssamfunn", samtidig ser vi at familier blir satt overfor 

svært vanskelige valg når de får vite at barnet de venter kan ha alvorlige skader. 

Senterkvinnene vil: 

 gå imot legers rett til å reservere seg mot henvisning til abort eller foreskrive prevensjon 

 likestille eggdonasjon med sæddonasjon 

 gå imot bruk og forskning på befrukta egg, fostervev og aborterte fostre hos mennesket 

 ha en restriktiv politikk når det gjelder bruk av stamceller og genteknologi, men åpne for 

unntak når det gjelder diagnostikk for alvorlige, livstruende sykdommer 

 ikke innføre rutinetilbud om tidlig ultralyd til alle friske gravide, men sikre at dagens 

retningslinjer for tilgang til tidlig ultralyd blir praktisert likt over hele landet 

 at fostervannsdiagnostikk, som nå, skal bare tilbys risikogrupper 

 ha en restriktiv bruk av DNA-opplysninger i offentlig virksomhet og forbud mot bruk av slike 

opplysninger i kommersiell virksomhet 

 ikke gå inn for aktiv dødshjelp 

 at homofile skal ha mulighet til å bli vurdert som adoptivforeldre på samme vilkår som 

heterofile 

2.4.5 Velferd 

Senterkvinnene er opptatt av hvordan Staten møter enkeltmennesket. Det å redusere unødig 

byråkrati, forenkle offentlig språkbruk og skjemaer og sørge for at enkeltpersoner blir sett og møtt 

på en god måte i kontakten med det offentlige er viktig. De fleste mennesker kommer i kontakt 

med NAV-systemet i løpet av livet. 

Senterkvinnene vil: 

 utrede konsekvenser av kommunesammenslåing for kvinners velferdstilbud 

 følge utslagene av pensjonsreformen for å hindre eventuelle uheldige konsekvensene for 

ulike grupper i befolkningen, spesielt med sikte på kvinner 

 sosionomer og barnevernspedagoger skal gis autorisasjon. Dette sikrer at brukere innenfor 

sosial- og helsetjenestene sin rettssikkerhet i møte med disse profesjonene 

 gå inn for en frivillig deling av pensjonsinntektene for ektefeller i felles virksomhet for 

perioden 1967 – 86, slik at også disse kvinnene kan sikre sin sosiale situasjon som individ og 

selvstendig næringsdrivende 

 gi bedre opplysning til kvinner om pensjonsordninger og rettigheter 



 at eldre skal få tilbud om kostholdsveiledning og treningstilgang 

 evaluere NAV-reformen med målsetting om å desentralisere kompetanse og tjenester 

 forenkle skjemaer og regelverk både i form, språk og innhold, slik at folk får kortere vei til 

riktig hjelp 

 prioritere arbeidet med et mer selvbetjent NAV på nett, noe som også vil bidra til å redusere 

saksbehandlingstiden 

 jobbe for smidigere overganger mellom ordninger, der behovet for inntektssikring og det å 

motivere folk til å være i arbeid kombineres 

 sørge for at staten tar ansvar for saksbehandlingsfeil som staten selv begår 

 krever god og kvalifisert oppfølging av ungdommer som ikke har fullført videregående skole, 

og som ikke har arbeid 

3. Like muligheter til arbeid og utdanning 
Mange mener at likestillingen i Norge har kommet så langt at det ikke er behov for spesielt fokus 

på utfordringer basert på kjønn. Forskning viser at dette ikke stemmer. Fremdeles får gutter mer 

oppmerksomhet enn jenter i barnehager. Fremdeles har vi et sterkt kjønnsdelt arbeidsliv. 

Senterkvinnene mener at det må målrettet arbeid til for å endre dette. 

3.1 Kvinner i arbeidslivet 

Reell likestilling krever et arbeidsmarked på kvinners vilkår. Lik lønn for arbeid av lik verdi har 

lenge vært et grunnleggende prinsipp, og det må snarest gjennomføres i praksis. 

Kvinner som blir utsatt for mobbing og uønsket seksuell trakassering i arbeidslivet på grunn av sitt 

kjønn, må ha bedre sikkerhetsnett. 

Senterkvinnene vil at: 

 likelønnsprinsippet skal gjennomføres 

 det opprettes en likelønnspott 

 det innføres bedre sykelønnsordninger og pensjonsordninger for deltidsarbeidende og 

selvstendig næringsdrivende 

 tredelt turnus i helsesektoren likestilles med skiftarbeid i industrien 

 regelverket følges opp slik at kvinner ikke mister muligheter og rettigheter i arbeidslivet på 

grunn av svangerskap og fødsel 

 det legges til rette for arbeidstidsreformer for kvinner og menn som gir plass til 

omsorgsarbeid. Eksempler på dette er tidskontoordning for småbarnsforeldre, og forsøk med 

6-timersdag 

 deltidsansatte som ønsker det, skal ha rett til heltidsarbeid 

 helgetillegget innen helse og omsorg må økes for å gjøre helgearbeid mer attraktivt 

 regelverket blir endret slik at yrkesskadeerstatning blir tilpasset alle yrker, belastningsskader 

må regnes som yrkesskade 

FAKTA: 
Kvinner tjener 15 % mindre enn menn – forskjellen har vært stabil de siste 20 årene 



 kvinners erfaring og kompetanse i større grad må bli regnet inn i realkompetansen til 

utdanning og arbeidsliv 

 styrke nettverket Kvinnovasjon som har gitt mange kvinnelige etablerere god starthjelp, som 

og har bidratt til at andelen bedrifter om er startet av kvinner har økt 

 egne kvinnerettede næringsfond skal gi tilbud om konkret rådgivning 

 sikre økonomisk trygghet for alle gjennom allmenngjøring av tariffavtaler 

 arbeide for at kvinner skal få en like selvfølgelig plass i skogbruket som menn, og jobbe for 

økt rekruttering til skogbruket 

3.2 Utdanning 

3.2.1 Barnehage 

Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. Barnehagen 

som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner som må ivaretas. Anerkjennelse av 

barndommens egenverdi står sentralt i denne tradisjonen. 

De siste årene har antallet 1-åringer i barnehagen økt kraftig. Dette stiller store krav til 

barnehagen, da behovene til 1-åringen og skolestarteren er svært ulike. Senterkvinnene mener det 

er viktig med økt fokus og mer forskning på hva som er en god barnehage for de minste barna. 

Senterkvinnene vil at: 

 det innføres normer for størrelse på barnegrupper og antall voksne i barnehager 

 det på sikt innføres gratis kjernetid for 5-åringer for å bidra til bedre overgang til 

skolehverdagen for 6-åringer 

 det skal være frivillig å benytte barnehagetilbudet 

 førskolelærere i barnehagen skal ha samme lønn som lærere i skolen 

 barnehager kan drives av både offentlige og private tilbydere, men med begrenset mulighet 

for å ta ut utbytte 

 det skal være mer forskning og fokus på barnehagehverdagen til de minste barna 

3.2.2 Grunnutdanningen 

Den norske fellesskolen er et viktig grunnlag for et godt samfunn, der barn og unge lærer, leker og 

mestrer sammen uavhengig av kulturell, språklig eller økonomisk bakgrunn.  

Utdanning er viktig, og det gjelder også det barna lærer utenfor undervisningssituasjonen på 

skolen. En god SFO skal i samarbeid med frivilligheten være et supplement til skolens 

undervisningstilbud. 

Senterkvinnene er skeptisk til innføring av en heldagsskole som fratar familiene mulighet til å 

bruke tid sammen og som gir store utfordringer til frivilligheten rettet mot barn og unge. 

Tidlig innsats er viktig for å gi alle elever opplevelse av mestring. Samtidig mener Senterkvinnene 

at fleksibilitet i utdanningsløpet er viktig. 17-åringer som har droppet ut av skolen, og som er i 

arbeid, er fremdeles i arbeid som 24-åringer. Fokus må derfor være å gjøre utdanningsløpet mer 

fleksibelt heller enn å sørge for at alle skal gjennomfør utdanningen på normert tid. 



Skolelokalene fungerer ofte som en møteplass i et lokalsamfunn. Ved omstrukturering av 

skolekretser bør også viktigheten av gode og trygge lokalsamfunn vektlegges. Det samme gjelder 

konsekvenser for elevenes arbeidsdag med uhensiktsmessig lang reisetid. 

Derfor vil vi: 

 beholde dagens grense for skolestart for 6-åringer 

 beholde SFO som en frivillig ordning og gjennomføre en evaluering av dagens løsning 

 gå imot innføring av karakterer på barnetrinnet 

 opprettholde dagens restriktive regelverk for etablering av privatskoler 

 gå inn for etablering av et gratis, sunt skolemåltid, samt gjeninnføre ordninger med frukt i 

grunnskolen 

 ha større lærertetthet i grunnskolen 

 ha leksehjelp på mellomtrinnet (5.-7) og i ungdomsskolen 

 innføre maksgrense for reisetid til og fra skolen 

 at utgifter til skoleskyss også tas med i regnestykket ved endring av skolestruktur 

(sentralisering) 

 sikre et kvalitativt godt tilbud i morsmålsundervisning for elever i grunnopplæringen 

 øke vektleggingen av mat- og helsefaget med faglærere 

 ansvarliggjøre skoleeier i arbeidet mot mobbing, med en faglig tiltaksretta plan. Det skal 

etableres tverrfaglige team i hver kommune som kan bistå skole, elev og foreldre når 

mobbing avsløres 

 at skolen intensiverer sitt bidrag i arbeidet for å gjøre arbeidslivet mindre kjønnsdelt 

 intensivere arbeidet med rekruttering til omsorgsyrkene for å møte fremtidens behov innen 

sektoren. Blant annet gjennom praksisordning for ungdomsskoleelever i ulike kommunale 

virksomheter som barnehage, sykehjem og omsorgsboliger. 

3.2.3 Livslang læring 

I dagens samfunn er evnen til omstilling viktig for alle i yrkeslivet. Spesielt for kvinner kan det være 

utfordrende å skaffe seg relevant utdanning og arbeid, samtidig som man skal kunne bo over hele 

landet. Deltidsstudier og fjernundervisning er viktige bidrag for å løse denne utfordringen. 

Senterkvinnene vil: 

 legge til rette for utdanningsopplegg for enslige forsørgere 

 stimulere kvinner til forskning, bl.a. gjennom mentorordninger 

 legge til rette for ettårig kurs i landbruksfag for de som skal overta gård i voksen alder, med 

mulighet for deltidsstudium 

 iverksette et omfattende program for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger og 

studentboliger 

 øke stipendiene, studielån skal være rentefrie og indeksreguleres. Ingen skal betale mer enn 

de har lånt 

 arbeide for etablering av flere desentraliserte utdanningsløp 

 gi permisjon med lønn under etter- og videreutdanning for kvinner i lavtlønnede yrker 



4. Like muligheter for de som kommer etter oss 
Senterkvinnene vil at miljø og bærekraftig utvikling av naturressursene skal settes foran kortsiktige 

økonomiske hensyn. 

4.1 Matproduksjon og matkunnskap 

Senterkvinnene vil ha en matpolitikk som sikrer matsuverenitet - også i Norge. 

Frihandel og nedbygging av grensekontroll fører til økt risiko for import av sykdom samt mer bruk 

av antibiotika og plantevernmiddel. 

I EU har frihandel og ensretting forrang, og krever bare kvalifisert flertall i Rådet. Der dette strider 

mot nasjonale ønsker om unntak, for eksempel på grunn av strengere miljøkrav, vil slike vedtak 

måtte være enstemmige. Krav om strengere regler tolkes som en handelshindring 

Senterkvinnene ønsker ikke industrialisert matproduksjon, som har som mål å produsere mest 

mulig mat til lavest pris, og tar lite hensyn til dyrevelferd og stress og fysiske smerter for dyrene. 

Senterkvinnene vil: 

 gå i mot genmodifisert mat (GMO) 

 vektlegge bevisstgjøring rundt miljømessig matproduksjon – med satsing på kortreist mat 

 sikre forbrukerne ren og trygg mat ved strenge regler for tilsettingsstoffer, rester av 

antibiotika og smittestoffer i maten 

 fortsatt ha et frittstående og uavhengig mattilsyn som sikrer ren og trygg mat, og som også 

har fokus på de langsiktige virkningene av tilsetningsstoffer i maten og i emballasje 

 arbeide for å begrense de negative konsekvensene av EU’s barnematdirektiv og 

matsminkedirektiv gjennom tydelig merking av matvarer 

 fortsette arbeidet med matmerking, både når det gjelder opprinnelse, innhold og 

miljø/klima. Dokumenterte positive egenskaper må kunne fremheves 

 legge til rette for økt satsing på økologisk matproduksjon 

 styrke kostholdsundervisningen i skolen praktisk og teoretisk 

 arbeide for å redusere forbruket av usunn fastfood og forbruk av raffinert sukker 

 at GMO skal ikke brukes ved produksjon av mat i Norge 

 jordvern skal prioriteres og lovfestes 

 at all matjord som bygges ned, skal erstattes 

 gå imot ytterligere innflytelse av EU/EØS-avtalen i norsk landbruk og mat 

 gå inn for høy selvforsyning av trygg, lokalprodusert mat 

 understreke at Norge har som nasjon plikt til å opprettholde matproduksjon (herunder 

jordbruksproduksjon) på areal i eget land og bære de kostandene produksjon av mat fører 

med seg 

 

FAKTA: 
Norsk fjørfeproduksjon og fiskeoppdrett er basert på importert soya og mais, som 
kommer fra fattige deler av verden og således legger beslag på andre lands 
livsgrunnlag. 



FAKTA: 
Mer enn 70 % av verdens fattige er kvinner. Andelen kvinner blant verdens fattigste har 
økt mens FN har arbeidet for å redusere antall fattige globalt. 

4.2 Klima og miljø 

Senterkvinnene erkjenner at globale miljøproblemer er en følge av menneskeskapte 

klimaendringer. 

Det skal arbeides for å minske den totale energibruken, og energikildene skal være i størst mulig 

grad av fornybar energi. 

Økt skogvolum øker karbonbindingen. Senterkvinnene mener derfor at aktivt skogbruk er et viktig 

klimatiltak. 

Vi må vise politisk vilje og bidra til en kursendring raskt ved å: 

 Norge skal være pådrivere for å lage internasjonale avtaler for hvordan man best hjelper 

kvinner og barn i etterkant av naturkatastrofer 

 arbeide for at det nasjonalt og globalt tas inn kvinneperspektiv i klimapolitikken 

 arbeide for redusert bruk av plast 

 legge til rette for at folk kildesorterer riktig 

 arbeide for å redusere bruken av atomkraft i verden, og ha ei langsiktig målsetting om forby 

all bruk av atomkraft 

 si nei til oljeboring i Lofoten/Vesterålen og Senja 

 vektlegge aktivt skogbruk med hogst, tett planting og etter hvert bruk av foredla planter 

 satse på forskning innenfor alternative energikilder som f.eks. solenergi, bølgekraft og 

vindkraft 

 si nei til scooterkjøring i utmark, men tillate forsøk med scooterleder i enkelte kommuner 

5. Like muligheter for alle mennesker i alle land 

Senterkvinnene ønsker at Norge skal spille en aktiv rolle for å sikre kvinner rettigheter og velferd i 

en stadig mer globalisert verden.  

I dag blir 70 % av verdens mat produsert på gårder med mindre enn to mål jord, og disse er i 

hovedsak drevet av kvinner. Får disse kvinnene mer for sine avlinger vil det bidra til redusert 

fattigdom og sult. Samtidig ser vi at disse små gårdene produserer mer mat pr. hektar enn 

industrialisert jordbruk. 

Senterkvinnene vil: 

 at Norge skal føre en internasjonal politikk som prioriterer likestilling, landbruk, helse og 

utdanning 

FAKTA: 
3 % av norsk jord er dyrket, men bare 1 % er egnet til dyrking av matkorn 



 sikre at kvinners helse og tilgang på grunnleggende helsetjenester blir en sentral del av de 

nye bærekraftige utviklingsmålene 

 jobbe for å få fram sammenhengen mellom bedre familieplanlegging, mer bærekraftig 

folketallsutvikling og stabil økonomisk vekst.gi asyl til kvinner som forfølges på grunn av 

kjønnsdiskriminering 

 arbeide globalt for kvinners grunnleggende rett til mat, matproduksjon og jordeiendom. 

 støtte opp om ordningen med nettverkskreditt for kvinner både nasjonalt og internasjonalt 

 følge opp FNs resolusjon nr. 1325 fra 2000 (om kvinner, fred og sikkerhet) som stadfester 

kvinners viktige rolle i forebygging og løsning av konflikter 

 følge opp resolusjon 1829 fra 2008 (om vold mot kvinner), som definerer vold og seksuelle 

overgrep mot kvinner i krigsområder som en krigsforbrytelse 

 gå imot norsk medlemskap i EU 

 arbeide for at Norge melder seg ut av EØS 

 at Norge skal nedlegge veto i forhold til EU-direktiv når disse truer hensynet til folks trygghet 

for arbeid, helse, miljø og sikkerhet 

 arbeide for at de etiske retningslinjene som styrer investeringene til Statens Pensjonsfond 

Utland tydeliggjøres, slik at man kan være trygg på at investeringene ikke påfører andre 

mennesker skade 

 arbeide for et regelverk som pålegger norske selskap å overholde norske arbeidsrettigheter 

også ved etablering i utlandet, når det ikke er sikret gjennom etableringslandets eget lovverk. 

 arbeide for at kvinner over hele verden får rett til å foreta egne valg og bestemme over sine 

egne liv. 

 fremme internasjonal lovgivning for allemannsrett til naturressurser   

 at bruk av det norske forsvaret i internasjonale oppdrag skal være begrunnet i FN-vedtak. 

 arbeide for fred og kjempe mot at ødeleggelsesvåpen blir brukt mot sivile i krigskonflikter. 

 at det skal legges til rette for at flere kvinner går inn i forsvaret. Verneplikten skal 

opprettholdes og videreutvikles. 

 gjennomføre forsøk med kjønnsnøytral samfunnstjeneste som et alternativ til militær 

førstegangstjeneste 


