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Høringsuttalelse  -NOU 2008:4 - Fra ord til handling. Bekjempelse av voldtekt
krever handling.

Vi viser til høringsbrev av 14.3.2008 fra Justis- og politidepartementet vedrørende
Voldtektsutvalgets utredning NOU 2008:4 "Fra ord til handling - bekjempelse av voldtekt krever
handling". Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har følgende innspill til høringsuttalelsen;

Merknader til rapportens innhold
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet registrerer at barnevernet i liten grad omtales i
Voldtektutvalgets utredning. Utvalget har imidlertid rettet et fokus mot ungdomsbefolkningen
generelt, som en sårbar gruppe i samfunnet. Bufdir slutter seg i all hovedsak til dette, men ønsker
likevel å trekke oppmerksomheten mot barn og unge i barnevernet som en særskilt utsatt gruppe.
Den største aldersgruppen i barnevernet, og samtidig aldersgruppen som øker mest, er
ungdomsgruppen i alderen 13-22 år. Barn og unge som befinner seg i barnevernets tiltakskjede, er
der på bakgrunn av omsorgssvikt, mishandel og/eller atferdsproblematikk. Og mange av barna har
sammensatte problemer innen rus og psykiatri. Dette er med andre ord en gruppe unge som har
forhøyet risiko for overgrep (Killen 2000 og Svedin 2000, i Strategi mot seksuelle og fysiske
overgrep mot barn 2005-2009).

Bufdir etterlyser fokus på "gråsoneproblematikken" i skjæringspunktene mellom overgrep, voldtekt
og prostitusjon. Spesielt er gråsonene relevante i forhold til ungdomsbefolkningen og
problemstillinger knyttet til mørketall.

Direktoratet støtter opp om at temaet seksuelle overgrep mot barn følges opp særskilt, slik utvalget
foreslår i kap 1. s.10.

Punkt 2.2.8: Nettportal for informasjon om voldtekt og kontakt med politiet og
hjelpeapparatet

Forslag til forebyggende tiltak:

ung.no har brukere  (ungdom )  og ivaretar nettbehovet

www.bufdir.no

Universitetsgaten 7
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ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Siden drives av Barne- ungdoms- og
familiedirektoratet på vegne av BLD, men har samarbeidspartnere innen alle offentlige etater.
ung.no har omtrent 200.000 unike brukere hver måned.

Ut fra et ungdomskommunikasjonsperspektiv ser vi ikke behov for en ny nettportal, ung.no kan
ivareta dette behovet. Nettsiden ivaretar informasjonsspredning (forebygging) og kan svare på
spørsmål (hjelp - lavterskel). Ved å knytte fagekspertise med god kunnskap om ungdom og
overgrep til redaksjonen kan vi enkelt øke kvaliteten på temaet ytterligere. Vi vet også at mange i
hjelpeapparatet bruker ung.no som kilde.

ung.no  -  nettportal med fokus på overgrep
På nettsiden finner ungdom informasjon om de fleste temaer (100 i alt) de trenger informasjon om.
Overgrep er et av temaene på siden, der ungdom kan finne viktig informasjon om overgrep,
spørsmål knyttet til sex og grenseovertredelser og informasjon om hvordan man kommer i kontakt
med ulike hjelpeinstanser, herunder advokattjenester (fri rettshjelp). Her vil ungdom kunne finne
informasjon om overgrep og voldtekt selv om de søkte informasjon om et annet tema. Dette kan
virke informativt i forhold til temaet, legge terskelen lavere for å snakke om temaet og opplyse om
grensesetting og slik være med på å forebygge overgrep.

Svartjeneste finnes  på www .un no/oss
I tillegg til artikler, finnes en aktiv svartjeneste (www.un .no/oss), der fagekspertise innen de fleste
problemområder svarer på spørsmål anonymt fra ungdom. Svartjenesten er organisert gjennom
redaksjonen i ung.no og kan lett innlemme svarekspertise som kan ivareta behov for spørsmål om
voldtekt. I dag har vi svarhjelp fra psykologer, terapeuter, helsesøstre, advokat/jurister,
ernæringsspesialister og idrettsspesialister - i tillegg til fagekspertise fra alle ulike offentlige etater.

Lavterskel  -  kommenter fagartikler www.un no/diskuter
På ung.no kan ungdom kommentere i fagartikler (www.un .no/diskuter), de kan ta quiz innen alle
mulig temaer, inkludert overgrep (www.un no/ uiz).

Punkt 7.2.4: Undervisning  og undervisningsmateriell

Informasjon som finnes på ung.no kan benyttes av skoler i undervisning. Likevel brukes ung.no
hovedsakelig av ungdom etter skoletid, når de har en annen rolle. Ung.no forholder seg til ungdom
som individ - ikke som elev.

Vi stiller spørsmålstegn til at tematikken knyttes opp mot temaet religion. Vi mener det kan belyse
problemet med feil fokus. Temaet som tas opp i rapporten kan knyttes til samfunnsrelaterte fag i
tillegg til fag knyttet opp mot etikk.
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