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Vold og økonomi – et kvinne- og 
likestillingsproblem

• Kvinner er mer utsatt for den volden som får 
konsekvenser for helse og økonomi

• Nye tall viser dobling av alvorlig partnervold og
seksuell vold for yngre kvinner

• I tillegg tjener og eier kvinner mindre enn menn. Dårlig 
økonomi gir økt voldsrisiko og mindre handlingsrom
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Økonomi og vold – flere ulike 
sammenhenger og mekanismer

• Risikofaktor
• Konsekvens
• Del av volden
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Økonomi som risikofaktor

• Sammenheng dårlig økonomi og vold 
• Men den som tjener mest i par med ulike 

inntekter har også høyere risiko for å bli utsatt
• Så både dårlig og (relativt) god økonomi kan 

gi økt risiko
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Konsekvenser av vold for økonomi

• Vold har betydelige helsekonsekvenser
• Kvinner som har opplevd vold 

uføretrygdes oftere enn menn
• Svekket helse kan påvirke arbeidsevne og 

økonomi
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Økonomisk vold 

• Økonomi kan inngå i vold og kontroll i parforholdet
• Voldsutøveren hindrer henne i å jobbe, beslaglegger 

midler, kontrollerer pengebruk, påfører henne kostnader og 
gjeld.

• Den voldsutsatte påføres økonomisk tap ved samlivsbrudd 
• Økonomi kan inngå i fortsatt vold etter samlivsbrudd innen 

rammen av foreldresamarbeidet med voldsutøver
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Hva koster volden?

• For den enkelte: Redusert livskvalitet, tapt 
inntekt, tapte muligheter 

• For samfunnet: Kvinners større utsatthet og 
voldsomkostninger bidrar til ulikhet mellom 
kvinner og menn 

• [Samfunnøkonomi: (4,5-6 mrd i 2012)]
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Staten er allerede forpliktet til både å 
avskaffe all diskriminering av kvinner 

• Herunder både vold og de økonomiske
konsekvensene av volden

• Menneskerettighetene, herunder
Kvinnekonvensjonen

• Istanbulkonvensjonen
• Konkrete forpliktelser som er norsk lov
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