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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 230 lokallag fordelt på 19 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 (2015 

- 17) vil vi legge hovedvekten på  

•  Kvinner og pensjon 

•  Familien i sentrum 

•  Et varmere samfunn 

•  Inkluderende lokalmiljøer 
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KVINNER OG PENSJON 

Pensjon: Minste pensjonsnivå må være minimum 3G. Ektefellers samlede 

inntekter skal likedeles i forhold til beregning av skatt etc. i perioder  der den ene 

må være ute av arbeidslivet pga omsorgsoppgaver. Opptjente pensjonsrettigheter 

skal deles ved eventuell skilsmisse. Fradrag i skatteklasse 2 må forhøyes.  

FAMILIEN i SENTRUM 

Skolemåltid. Det må legges til rette for at elevene får mat i løpet av skoledagen. 

Når det skapes en trivelig atmosfære er det lettere for den enkelte elev å nyte 

måltidet. Skolemåltid må innføres ved alle skoler. Skolen har en viktig oppgave 

med å gi barna kunnskaper om mat og måltid for å fremme gode matvaner. Faget 

kosthold og helse i grunnskolen må styrkes alt fra 1. klasse. 

Omsorg må gis med verdighet og respekt for den enkelte, både i hjemmet og på 

institusjon. Barnefamilier må få hjelp av husmorvikar ved sykdom. Personer med 

nedsatt funksjonsevne må få støtte til å leve et fullverdig liv. 

Omsorgslønn: Staten må overta ansvar for omsorgslønnen, som må legges inn i 

trygdesystemet og gi ordinære pensjons- og sykelønnsrettigheter. Ulønnet 

omsorgsarbeid skal defineres som arbeid i folketrygdsammenheng. Pårørende 

må gis rett til lønnet fri for omsorg for eldre, tilsvarende som for barn 

ET VARMERE SAMFUNN 

Støtte nærmiljøarbeid til beste for utvikling av et trygt samfunn. 

Vold og mobbing må aldri tolereres, og må motarbeides på alle nivå både i 

familien og samfunnet ellers. Sosiale medier og mobiltelefon må spesielt følges 

opp av foreldre og samfunn.  

INKLUDERENDE LOKALMILJØER 

Utvikle felles møtesteder i lokalmiljøet, gjerne med tilbud både for barn og 

voksne. Praktisk trening i norsk språk og kultur er viktig for at mødre skal kunne 

følge opp barn i norsk barnehage og skole. Åpne barnehager er et viktig tilbud 

både for småbarnsforeldre og som integrerings-/norsktiltak. 
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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  

•  Tilbud hos Codan forsikring  

•  Medlemspris på abonnement av Møllers Omega 3  

•  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:  

E-post: post@kvinnerogfamilie.no 

Telefon: 22 47 83 80  

Kontor: Stortingsgata 12, 0161 Oslo 

Nettet: www.kvinnerogfamilie.no 


