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1 av 10 norske kvinner har blitt utsatt for voldtekt en eller flere ganger i løpet av livet, og kvinner 

utsettes totalt for mer vold og overgrep enn menn. Oslo SV krever at arbeidet med å stoppe vold mot 

og voldtekt av kvinner prioriteres høyt og at volden kvinner utsettes for anerkjennes som det 

folkehelseproblemet det er. 

Nasjonalt kompetansesenter for vold offentliggjorde i 2014 rapporten “Vold og voldtekt i Norge - En 

nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv”. Tallene viste tydelig at vold mot kvinner er 

et utbredt problem. Den seksuelle volden mot kvinner er omfattende og antallet voldtekter har ikke har 

gått ned siden midten av 1900-tallet. Nesten ti prosent av alle kvinner har blitt voldtatt og en tredjedel 

av alle kvinner i Norge er blitt utsatt for et seksuelt overgrep i en eller annen form. Kvinner utsettes for 

mest vold og overgrep totalt sett, både fysisk og psykisk, og i tillegg er volden mot kvinner oftere av 

mye grovere art enn mye av volden mot menn. Oslo SV vil forhindre vold mot kvinner og forbedre 

oppfølgingen av voldsutsatte. Derfor vil vi: 

Lovfeste at sex uten samtykke er voldtekt: Oslo SV vil være en pådriver for lovfesting av at voldtekt 

er definert som sex uten samtykke. Slik unngås gråsoner hvor kvinners dømmekraft settes i tvil, og vi 

sikrer at kvinnene som rammes får den hjelpen og oppfølgingen de trenger og har rett på fra både 

helseapparat og rettsvesenet. 

Ta vold på alvor: Det skal bevilges flere ressurser til politiet for å følge opp voldtektssaker og 

partnervold, og slike saker skal prioriteres høyt og straffes strengt. Politiets kompetanse på 

etterforskning av voldtekt må styrkes og voldtektssaker må prioriteres høyere. SV vil derfor styrke 

Politiets enhet mot seksualisert vold og styrke sedelighetsavdelingene i distriktene. 

Det må ansettes flere familievolds-koordinatorer hos politiet for å styrke arbeidet overfor kvinner og 

barn: Oslo skal ha godt finansierte overgrepsmottak og Oslo SV skal være en pådriver for en nasjonal 

lovfesting av kommunale overgrepsmottak. Voldsutsatte kvinner (og menn) må få bedre informasjon 

om sine rettigheter og hvor de kan få hjelp, og en alarmtelefon med et enkelt nummer, på linje med 

alarmtelefonen for barn og unge. 

Forbedre krisesentertilbudet: Presset på krisesentrene er stort, og i Oslo må det eksisterende 

krisesentertilbudet utvides og finansieringen av dem må sikres. Den faglige kompetansen ved sentrene 

skal styrkes, særlig når det gjelder minoritetskvinners situasjon. 

Gi et trygt boligtilbud til de som trenger det mest: Etter opphold på krisesenter er det mange kvinner 

som ikke har et sted å reise. Voldsutsatte kvinner skal tilbys kommunale overgangsboliger, og disse 

må ligge i bomiljø som er trygge for kvinner og barn. Et slikt botilbud er særlig viktig for kvinner som 

har vært utsatt for menneskehandel, siden disse ofte blir værende lenge i krisesentrene. 

Sikre at Oslo er trygt for alle: Ingen skal føle utrygghet eller frykt som hindrer dem i å gå hvor og når 

de vil i Oslo. Oslo SV vil ha bedre belysning i parker og gater, egen “jentetaxi” og et politi som 

prioriterer voldtektssaker langt høyere enn i dag. Politiet skal trenes opp av helsepersonell til å bedre 

håndtere kvinner som er blitt utsatt for vold og voldtekt. Offentlig personell må læres opp til bedre å 

beskytte opplysningene til kvinner som har skiftet identitet og bor på skjult adresse. 

Tilby feministisk selvforsvar og grensesetting på alle Oslo-skoler: Alle ungdomsskolejenter skal lære å 

forsvare seg selv og få selvtillit gjennom et selvforsvarskurs. Både gutter og jenter må undervises i 

samtykke og grensesetting samt kjønn og makt.  


