
 

  

 
 
 

Velkommen til møte om vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i samiske samfunn ved 

Sametinget i Karasjok  

 
Dato: Mandag 26. november 2018 
Tid: Kl. 09.00 – 14.00 
Sted: Sametinget, Karasjok  
Påmelding: Meld deg på her innen 15.november 

 
Inviterte: Lokalpolitikere, Sametingspolitikere, stortingsrepresentanter fra Trøndelag, 
Nordland, Troms og Finnmark, Fylkesmennene i Finnmark, Nordland, Troms og Trøndelag, 
politiet, krisesentre, ledere i det lokale hjelpeapparatet, organisasjoner m.fl.   
  
Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerer for femte år 
på rad kampanjen «Taushet tar liv» for å bidra til å forebygge vold i nære relasjoner og 
partnerdrap.  

I år fokuserer kampanjen spesielt på vold mot kvinner og vold i nære relasjoner i samiske 
samfunn. Nasjonalt Institutt for Menneskerettigheter (NIM) har avdekket en stor 
menneskerettslig utfordring på dette området, som behandles i «temarapport om vold og 
overgrep i samiske samfunn». Undersøkelser viser at opptil 49% av samiske kvinner i Norge 
har vært utsatt for vold eller overgrep og at svikt i systemene kan føre til at de ikke får den 
hjelpen de trenger.  
 
Vi ønsker å invitere deg sammen med mange andre sentrale aktører for å få til en god 
diskusjon som adresserer hindringene for at samiske voldsutsatte skal få de samme 
rettighetene som resten av befolkningen. Hvordan styrke innsatsen for å forebygge, avverge 
og etterforske vold og overgrep mot den samiske voldsutsatte?  

Vi håper du har mulighet til å prioritere dette viktige møte, og dermed bidra til å løfte 
arbeidet med å forebygge dødelig vold i nærerelasjoner. Kontakt oss gjerne for mer 
informasjon. 
 
Vennlig hilsen 
Aili Keskitalo, Sametingspresident  
Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud 
Tove Smaadahl, daglig leder Krisesentersekretariatet 

https://www.ldo.no/nyheiter-og-fag/arrangement/pameldingsskjema-2018/ldo-taushet-tar-liv-2018


 

Bakgrunn for kampanjen 

Den 25. november er den internasjonale dagen mot vold mot kvinner og starten på den 
internasjonale kampanjen «16 Days of Activism Against Genderbased Violence». Vi ønsker å 
åpne kampanjen på Sametinget sammen med deg. Taushet tar liv er finansiert av 
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging og drives av Krisesentersekretariatet i 
samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Kampanjen har som hovedformål å 
bidra til å forebygge de såkalte varslede partnerdrapene. Noen så, noen visste, men ingen 
grep inn i tide. Her kan lese mer om «Taushet tar liv» -kampanjen. 

 

Tentativt program: 

09:00 Åpning v/Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Knut Morten Johansen 

09:10 Velkommen v/Aili Keskitalo, Sametingspresident  

09:20 Ordfører Svein Atle Somby, Karasjok kommune 

09:40 Hva er Taushet tar liv? v/Hanne Bjurstrøm – Likestillings- og diskrimineringsombud 

(LDO) og Tove Smaadahl – daglig leder ved Krisesentersekretariatet 

10:00 Underholdning 

10:15 Kaffepause 

10:30 Vold og overgrep i samiske samfunn v/Norges institusjon for menneskerettigheter 

(NIM) 

10:45 Politiets arbeid med vold i nære relasjoner, Finnmark politidistrikt 

11:15 Samtale ledet av Tove Smaadahl: «Hvordan styrke innsatsen for å forebygge, hjelpe, 

avverge og etterforske vold og overgrep mot den samiske voldsutsatte? Utfordringer og 

løsninger».  

Lokale og regionale politikere inviteres til å kommentere. 

12:00 LUNSJ  

13:00 Samtale forts.  

13.40 Oppsummering v/Aili Keskitalo, Sametingspresident 

http://www.taushettarliv.no/

