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Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) driver et kontinuerlig arbeid for en 
bedre kvinne- og familiepolitikk. Vi er en landsomfattende organisasjon med 
medlemmer over hele landet, i over 220 lokallag fordelt på 17 kretser. 
Medlemmene representerer mangfoldet i befolkningen, og består av kvinner 
og menn i alle aldre og livssituasjoner.  
K&Fs visjon og mål er  

 Anerkjennelse av kvinners ulike valg gjennom livsfaser. Verdsetting av 
familien som bærebjelke i utviklingen av et godt samfunn.  

 Styrke familiens posisjon gjennom tiltak som gir tid og mulighet til 
omsorg for hverandre.  

 Samfunnspåvirkning i kvinne- og familiepolitiske spørsmål, nasjonalt og 
internasjonalt.  

 
K&F arbeider for målene sine gjennom  
- lagenes arbeid i lokalmiljøet,  

- påvirkningsarbeid  overfor lokale og sentrale politikere og offentlige 
myndigheter, bl.a. ved å uttale seg om aktuelle høringer og saker fra Storting, 
regjering og departementer.  

- å delta i samfunnsdebatten, og engasjere seg i saker som gjelder våre 
fagområder, både lokalt og sentralt.  
- å foreslå saker og tiltak for å utvikle gode nærmiljøer 
-  å fremme kvinne- og familiepolitiske saker over for FN gjennom vårt 
internasjonale forbund 
 
Helt siden oppstarten i 1915 har K&F arbeidet for å bedre forholdene for 
kvinner, og derigjennom familien. I dagens samfunn er det viktig at vi legger 
stor vekt på å styrke familien og utvikle et godt samfunn med plass til alle fra 
vugge til grav. Både kvinnepolitikk og likestillingsarbeid er stadig like aktuelt, 
selv om arbeidsmåte og -mål har forandret seg gjennom årene.  
Prinsipprogrammet er K&Fs ideologiske plattform, der vi presenterer de sakene 
vi ser som viktige i utviklingen av et godt samfunn for kvinner og familie. I 
kommende periode (2017 - 19) vil vi legge hovedvekten på  

 Husmorvikar/familievikar 

 Innføring av skolemat over hele landet 

 Fødetilbudet – økt utdanning av jordmødre 

 Integreringsarbeid og aktiviteter lokalt 
  
 
 
 



 

 

BARNEFAMILIER OG SYKDOM 
Husmorvikar: Kommunene må sørge for å ha en beredskap for barnefamilier når foreldrene 
blir syke og ikke kan ivareta omsorgen for barnet over en kortere eller lengre periode.  
Det må være gode hjelpetilbud til barn og foreldre ved død i familie eller nabolag. 
Tilbud om familiehjelp må finnes i alle kommuner, og må gjøres kjent for brukerne i 
kommunens informasjonsmateriell.  
Egenandel på familiehjelp-tjenesten må innlemmes i ordningen med egenandelstak 2. 

ERNÆRINGSSPØRSMÅL I HJEM OG SKOLE 
Innføring av skolemat over hele landet: Det er først og fremst foreldrenes ansvar at barn og 
ungdom har et sunt kosthold. Riktig kosthold og ernæring har også betydning for barnas 
muligheter for å tilegne seg kunnskap og læring. Å dele et måltid styrker det sosiale og 
kulturelle fellesskap, både i hjem og på skole. 
K&F gjennomførte i 2013 en informasjons- og underskriftskampanje for skolemåltid, under 
mottoet ”Uten mat og drikke duger helten ikke”. Nesten 4.300 underskrifter fra engasjerte 
personer og fra ordførere i mange kommuner der K&F har medlemmer, ble levert til Helse- 
og omsorgsdepartementet i desember 2013.  Dette arbeidet fortsetter med nye kampanjer. 
Skolemåltid må innføres ved alle skoler.  Samarbeidet hjem/skole har kostholdsvaner som et 
viktig tema. Elevene må få nok tid og ro under matpausen som bør være på minimum 20 
minutt 

KVINNER OG HELSE 
Fødetilbudet: Kvinner skal føle trygghet og forutsigbarhet i forbindelse med sin kommende 
fødesituasjon. Barselkvinner må følges opp tidlig etter hjemreise, av jordmor eller 
helsesøster, i alle kommuner. Hjelp til amming utvides og forsterkes for å sikre at alle 
nyfødte får tilstrekkelig næring i en kritisk startfase. 
Forholdene legges godt til rette for fødende kvinner med annet språk og annen kultur. 
Lokale fødestuer/fødeavdelinger opprettholdes.  
Gravide skal ha tilbud om svangerskapskontroll hos jordmor i egen kommune. Jordmor må 
følge med ved lang transport før fødsel. Det ansettes flere jordmødre innen 
kommunehelsetjenesten. Utdanningstilbud for jordmødre og helsesøstre må utvides og 
tilrettelegges. 

INTERNASJONALT ARBEID I NORGE – VÅRE NYE LANDSKVINNER 
Integreringsarbeid og aktiviteter lokalt.  Oppfordre alle til å ta kontakt med innvandrere og 
ta dem med på forskjellige sosiale aktiviteter i lokalsamfunnet. 
Arbeide for integrering og mangfold i lokalsamfunnene ved å motivere våre lokallag til å lage  
aktiviteter som bidrar til naturlige møteplasser  
Støtte aktiviteter der barn og voksne kan bruke norsk språk i praktisk sammenheng 
Være pådrivere for etablering av flere åpne barnehager i kommunene 
Sikre at informasjon om kvinner og barns situasjon i andre deler av verden kommer frem 
gjennom møter og seminarer. 
Det må gis støtte til arbeidsgivere for å øke andelen innvandrere i arbeidslivet. 
Det må legges stor vekt på praktisk språkopplæring 
Innvandrermiljøene må få informasjon om medisinske og strafferettslige konsekvenser ved 
kjønnslemlestelse/omskjæring. 
Helsevesenet må få økt kunnskap om kjønnslemlestelse. Norske kvinner og menn av 
utenlandsk opprinnelse må ikke presses/tvinges inn i ekteskap. Det må gis informasjon om at 
det finnes mulighet for beskyttelse og tilbud om juridisk bistand dersom slike 
tvangssituasjoner oppstår. 



 

 

 

SOM MEDLEM DELTAR DU BL.A. I ARBEIDET MED  

 Å gi barn et trygt og godt oppvekstmiljø  

 Å gi familien tid og økonomisk mulighet til omsorg for hverandre  

 Å styrke kvinners økonomiske rettigheter i familie og samfunn 

 Å arbeide mot mobbing og vold både i familie, nærmiljø og samfunnet 
generelt. 

 Å støtte kvinner og barn som er utsatt for vold og mishandling  

 Å bedre kosthold i hjem og skole  

 Å motivere befolkningen til et forbruk i forhold til naturens tåleevne  

 Integrering av våre nye landskvinner i lokalsamfunnene  

 Å drive prosjektarbeid i Kenya, Uganda og andre land 

 
SOM MEDLEM FÅR DU  

 Mulighet til å engasjere deg i nærmiljø, politisk påvirkningsarbeid, 
internasjonalt arbeid  

 Tilbud om kurs og konferanser gjennom ditt lokallag  

 Medlemsbladet Kvinner&Familie 3 ganger årlig  

 Tilbud om advokatbistand  

 Rabatt ved bruk av Scandic-hotellene  
 
Med din støtte kan vi bli en enda sterkere pådriver i arbeidet for et bedre 
samfunn. Ikke bare for kvinner og barn, men for ungdom, menn og eldre.  
Som medlem i et av våre lag kan du påvirke lokalmiljøet der du bor, både 
politikere og offentlig administrasjon.  
Du er også velkommen til å støtte arbeidet vårt som direktemedlem.  
Les mer om oss på www.kvinnerogfamilie.no, der du også finner informasjon 
om våre lag og kretser, eller på vår Facebook-side: Norges Kvinne- og 
familieforbund.  
 
Kontakt oss på:  
post@kvinnerogfamilie.no, tlf. 22 47 83 80  
Kontor: Stortingsgata 12, 0161 Oslo 


