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NOU 2008:4: Fra ord til handling. Kvinnefrontens høringssvar
Kvinnefronten viser til Regjeringens høringsbrev angående NOU 2008:4 Fra ord til handling.
Kvinnefronten vil berømme utvalget for en modig og god rapport. Voldtekt er et stort
samfunnsproblem, som i hovedsak rammer kvinner, og Kvinnefronten vil derfor også
berømme departementet for å sette fokus på området. Vårt håp er at denne NOUen vil ligge til
grunn for mange tiltak som iverksettes, og at det bevilges helt nødvendige midler for å
begrense skadeomfanget av, og antallet voldtekter.

1. Generelt
Kvinnefronten støtter utvalgets beskrivelse av dagens situasjon, selv om vi ønsker å bemerke
at det oppgitte antallet voldtekter synes noe lavt. Kvinnefronten finner det også nødvendig å
vektlegge, som utvalget, at hovedtyngden voldtekter skjer av overgripere som kjenner offeret.
Dette problematiseres delvis av utvalget. Kvinnefronten mener at voldtekter skyldes
manglende likestilling i vårt samfunn. Deler av media og reklame, samt porno, er med på å
skape et bilde av kvinner som tilgjengelige objekter. For å gjøre noe med voldtekt er det
derfor nødvendig å se på bredere samfunnsstrukturer også. En befolkningsrettet
informasjonskampanje som sier noe om holdninger og likestilling vil etter Kvinnefrontens syn
være et nyttig tiltak.
Kvinnefronten støtter også utvalget i at det bør gjennomføres en landsdekkende,
representativ undersøkelse, finansiert av det offentlige, som kan avdekke faktiske tall på
voldtekter.

2. Rettsapparatets behandling
Kvinnefronten er opptatt av at anmeldelseshyppigheten og domfellelsene skal øke. Det er
uholdbart for et rettssamfunn at så få overgripere blir straffedømt. Det sender signaler til
kvinnene som blir utsatt for voldtekt, og til overgriperne, at det ikke er så farlig eller alvorlig.
Etter Kvinnefrontens syn er dette uakseptabelt. Vi støtter derfor alle utvalgets forslag til tiltak
i rettsystemet, med unntak av ett. Kvinnefronten mener at obligatorisk bildeopptak av avhør
av voldtektsutsatt ikke er riktig. Vi forstår formålet med opptak, og at det kan fremme
kvaliteten på avhørene, men mener at kvaliteten bør sikres på andre måter. Det kan for noen
oppleves som vanskelig å sitte i et avhør om et så sårbart tema og vite at man blir filmet.
Kvinnefronten anbefaler derfor at man heller har lydopptak, og at man der det er
hensiktsmessig og ønskelig fra offerets side også gjør bildeopptak.

3. Forebyggende tiltak
Kvinnefronten støtter alle utvalgets forslag. Vi viser til bemerkning om likestilling under
punkt 1. generelt. Dette bør også tas inn i regjeringens arbeid med voldtekt. Kvinnefronten er
også opptatt av holdnings- og informasjonskampanjer i skole og barnehage. Et velfungerende
eksempel til etterfølgelse for regjeringen er ”Sett grenser!” – kampanjen som retter seg mot
både jenter og gutter.

4. Hjelpetiltak
Kvinnefronten støtter utvalgets tiltak. Vi er spesielt opptatt av kompetanse hos helsepersonell
som gjennomfører undersøkelser, og mener at undervisning i og kompetanseheving om
seksuelle overgrep bør være del av utdanningen til alle leger. Kvinnefronten vektlegger også
viktigheten av at det ikke forbindes med kostnader å få hjelpetiltak, dette er spesielt viktig
siden vi vet at svake grupper er spesielt utsatt for voldtekt.

5. Tilrettelagt samtale
Kvinnefronten er skeptisk til bruk av tilrettelagt dialog. Vi stiller spørsmål ved nytten av en
slik samtale for den voldtektsutsatte, og vi tviler på om mange vil ønske dette. Vi mener det
må mer bakgrunnsmateriale til før dette iverksettes som tiltak. Det er etter Kvinnefrontens syn
helt uakseptabelt å legge eventuell dialog til konfliktrådet, det er bare kompetent
helsepersonell som kan bistå i en eventuell dialog. Vi støtter derfor utvalgets flertall, men
uttrykker skepsis til tiltaket.

6. Erstatning og bistandsadvokat
Kvinnefronten støtter utvalgets flertall.
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