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Bedre vern for ofre 
 
Seksuelle overgrep er noe av det verste et menneske kan oppleve. Veien til mulig domfellelse er 
ofte lang, og kan medføre tunge psykiske belastninger. For få velger å anmelde, i mange tilfeller 
fordi de opplever et politi som ikke prioriterer saken deres eller fordi møtet deres med systemet er 
for tungt.  
 
Politiet oppgir selv at de ikke har nok ressurser til å følge opp anmeldelser av seksuelle overgrep, 
og vi vet at kunnskapen om seksuelle overgrep hos politiet, påtalemyndighetene og domstolene er 
varierende. Dessuten kan straffelovens bestemmelser om seksuelle overgrep tolkes for snevert. 
Snevre tolkninger gjør at det som av de fleste ville regnes som overgrep, ikke kan dømmes etter 
lovens bestemmelser. I tillegg mener Unge Høyre at dagens bestemmelser ikke dekker alle typer 
overgrep. Flere parter har blant annet pekt på at vernet mot seksuell utnyttelse i dag er for dårlig. 
Unge Høyre mener derfor vi må ha en full gjennomgang av dagens bestemmelser om 
seksuallovbrudd, overgrep og voldtekt.  
 
Det er utfordrende for rettsvesenet å behandle seksuelle overgrep. Ofte er det ord mot ord og 
mangel på bevis. Jo høyere strafferammen er, jo vanskeligere er det å dømme en mulig 
gjerningsperson der det er tvilstilfelle. På den måten vil økte strafferammer for voldtekt kunne føre 
til at færre blir dømt. Derfor mener Unge Høyre minstestraffen for voldtekt må fjernes.  
 
For å gjøre tvilstilfeller i rettssalen mer sikre, er det flere samfunnsaktører som foreslår å innføre 
en samtykkelov. Rettstilstanden vil mest sannsynlig ikke endres av en ny samtykkelov. Det 
kommer fortsatt til å stå om ord mot ord, og i tillegg er det allerede en bestemmelse om samtykke 
i straffeloven. Selv om tanken er god, mener Unge Høyre at en samtykkelov ikke vil løse noen 
andre problemer enn det dagens lovverk, med en presisering, vil løse.  
 
Unge Høyre vil: 

• At norske myndigheter skal sikre tilstrekkelige ressurser og kompetanse hos politi, 
påtalemyndighet og domstolene for å kunne håndtere saker om seksuelle overgrep på en 
grundig og effektiv måte uten unødvendige forsinkelser. 

• Fjerne minstestraffen for seksuelle overgrep.  
• Ha en full gjennomgang av dagens bestemmelser om seksuallovbrudd, med sikte på å sikre 

bedre vern for ofrene. 
• Si nei til samtykkelov.  
• Utrede muligheten for å forlenge foreldelsesfristen for seksuallovbrudd. 


