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«Petra» ble voldtatt. Hun hadde gitt klart uttrykk for at hun ikke ville ha sex, og hadde 

til slutt snudd ryggen til ham. Idet han tok på henne, ble hun allikevel redd for hva 

han ville gjøre om hun gjorde motstand. Dette gjorde at hun frøs til, og han trengte 

ikke å bruke vold eller truende adferd for å tiltvinge seg sex. 

Denne voldtekten var ikke nok voldtekt for rettsvesenet. «Petra» var en av de få som 

anmeldte saken sin, men han ble likevel ikke dømt for voldtekt. Dette på grunn av et 

utydelig regelverk, som ikke slår fast at seksuell omgang uten samtykke, er voldtekt. 

Her svikter vi «Petra», og alle de som opplever det samme.  

En samtykkelov ville imidlertid tydeliggjort straffelovens voldtektsbestemmelse, slik at 

alle tilfeller av seksuell omgang uten samtykke ville kunnet bli rettsforfulgt som 

voldtekt, uavhengig av hvordan mangelen på samtykke har kommet til uttrykk. Dette i 

tråd med menneskerettighetene og praksisen til andre land vi liker å sammenlikne 

oss med. Et nei ville faktisk ha vært et nei, og ikke bare et ønske skrevet i gul skrift 

på en russedress.  

Det vil dog uansett ikke være mulig å fjerne voldtektene med et pennestrøk. Vi er 

også nødt til å blant annet styrke politiets mulighet til å kunne etterforske voldtekter 

tilstrekkelig, uten at ofrene i lang tid må gå ventende, uten å få en avgjørelse i saken 

sin. Videre er vi nødt til å få og formidle mer kunnskap om voldtekt, og vi er nødt til å 

gjennomgå strafferammene, for å sikre at færre voldtektsforbrytere får gå fri og for å 

heve straffenivået. 

Oslo Unge Høyre, la oss stå opp for «Petra»; la oss stå opp de som trenger det mest. 

La oss innføre en samtykkelov, så et nei blir et nei. La oss gjøre politiet bedre, så alle 

henvendelser blir tatt på alvor, og behandlet i tide. Oslo Unge Høyre, la oss ta 

voldtekt på alvor. 

 

 

Oslo Unge Høyre vil: 



• Sikre politiet nok ressurser og nødvendig kapasitet til å kunne etterforske alle 

voldtekter på en tilstrekkelig måte, uten unødvendige forsinkelser. 

• I større grad inkludere undervisning om seksuell grensesetting og voldtekt i 

seksualundervisningen. 

• Sikre nødvendig opplæring og kunnskap om voldtekt hos politiet, 

påtalemyndigheten, dommere, og andre som jobber med voldtektsutsatte, slik 

at blant annet ikke fordommer knyttet til kjønn og seksualitet påvirker 

rettsvesenets håndtering av voldtekter. 

• Gjennomføre holdningskampanjer om voldtekt, og arbeide for bevisstgjøring 

rundt hvilken innvirkning seksuell vold har på utsattes liv og helse, samt hvilke 

rettigheter og tilbud voldtektsutsatte i dag besitter. 

• Gjennomgå strafferammene for seksuelle overgrep, for å sikre at færre 

voldtektsforbrytere får gå fri, men samtidig med mål om et generelt hevet 

straffenivå. 

• Støtte forskning på all form for seksuell vold, inkludert voldtekt, for å for 

eksempel studere årsaker, virkninger, tilfeller, utbredelse, effekten av 

iverksatte tiltak, samt utviklingstrekk. 
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