
Si NEI til vold! 

Fellesuttalelse mot vold i familien og vold i nære relasjoner                                                                   

fra Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke 

 
 
Innledning     
Siden 1993 har en kontaktgruppe mellom Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke drøftet 
ulike spørsmål om religion og samfunn. Kontaktgruppa arbeider for større forståelse mellom kristne og 
muslimer, og for disse religionenes bidrag til samfunnet for øvrig. 
 
I lengre tid har kontaktgruppa drøftet spørsmål om kjønn og likestilling. Dialogen har vist at både kristne og 
muslimer ser menneskets ukrenkelighet og frihet fra vold som grunnleggende utgangspunkt for tilnærmingen til 
disse temaene.  
 
Men vold i familien og vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem i Norge: 1 av 4 norske kvinner har 
blitt utsatt for vold av en person som står dem nært. Som trossamfunn vil vi gjøre vårt for å bidra gjennom både 
holdning og handling til å bekjempe vold i familien og vold i nære relasjoner. 
 
 
Uttalelse: 
 
Vold i familien og vold i nære relasjoner er et omfattende problem i Norge som forekommer i alle samfunnslag 
og innenfor alle kulturelle og religiøse grupper. Volden rammer begge kjønn, men særlig kvinner. Eksempler på 
slik vold kan være trusler, frihetsberøvelse, krenkelse av integritet, fysiske angrep, seksuell trakassering, voldtekt 
og drap. Slik vold er uten tvil brutale brudd på fundamentale menneskerettigheter og har ødeleggende 
konsekvenser for så vel enkeltmennesker som for samfunnet. 
 
Vold i familien og vold i nære relasjoner rammer også barn. Barn rammes både direkte av fysisk og psykisk vold, 
og indirekte ved at de blir vitner til vold.  
 
Vold i familien og vold i nære relasjoner er kriminelle handlinger og bryter med både våre religiøse 
læresetninger og menneskerettighetene. Dette gjelder i Norge så vel som internasjonalt. 
 
Som kristne og muslimer mener vi at kvinnen og mannen er likeverdige skapninger, og at ingen har rett til å 
utøve vold mot den andre. I klare ordelag fordømmer vi særlig vold mot kvinner, siden kvinner er den gruppen 
som oftest blir rammet av vold i nære relasjoner. Vi tror at det finnes inspirasjon og god veiledning i våre 
religioner til et liv i kjærlighet og gjensidig respekt i nære relasjoner. Vi mener at hjemmet skal være et trygt og 
godt sted å vokse opp for barn – uten vold. Sist, men ikke mist fordømmer vi ethvert forsøk på å legitimere slik 
vold religiøst. Det er et misbruk av våre religioners lære. 
  
Fordi grunnverdiene i våre religioner utfordrer oss til gode holdninger og etisk ansvarlighet i samfunnet, vil vi 
som kristne og muslimer i Norge, forebygge og forhindre alle former for vold i familien og vold i nære 
relasjoner.  
 
 
Vi: 
 

1 oppfordrer våre egne menigheter og forsamlinger til å bekjempe vold i familien og vold i nære 
relasjoner, og uttrykke tydelige holdninger om nulltoleranse på dette området,   

 
2 oppfordrer politikere til å sette problemet på dagsorden og arbeide for effektive politiske tiltak 

og nulltoleranse mot vold i familien og vold i nære relasjoner, 
 

3 ber den norske allmennheten erkjenne dette alvorlige samfunnsproblemet, og vi ber hver enkelt 
bidra med å bekjempe vold i familien og vold i nære relasjoner. 

 
*     *     * 
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