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Appell om samtykkelov 
 
Gode kvinner,  
 
God kampdag – gratulerer med dagen.  
 
8. mars er dagen for å minnes innsatsen til de før oss – de som banet vei for våre rettigheter. 
Men det er også dagen for å løfte fanen for kampene som gjenstår.  
 
Retten til å leve et liv uten vold er en menneskerett. Likevel er det en rett mange kvinner har 
mistet.  
 
I løpet av livet blir 1 av 10 kvinner i Norge utsatt for voldtekt. Halvparten av dem før de har fylt 
18 år.  
 
Vi kjenner alle noen som har blitt utsatt for voldtekt, men de færreste av oss kjenner noen 
som har fått overgriperen sin dømt.  
 
Dagens lovgivning er basert på en feilslått myte om voldtekt. Loven legger til grunn at voldtekt 
ikke handler om sex uten samtykke – det handler om å bli tvunget til sex med bruk av vold.  
 
Forståelsen av voldtekt henger ikke på grep med hvordan voldtekt vanligvis skjer.  
 
For i de fleste tilfellene brukes det ikke fysisk vold. 
 
I de fleste tilfellene er overgriper en person man stoler på.   
 
Det er en venn. En kollega. Noen ganger et familiemedlem.  
 
Det er en person de har tillit til – og som tar fra dem tryggheten.  
 
Vi i SV mener at Norge trenger en samtykkelov, hvor voldtekt defineres som sex uten 
samtykke. Dette har vi fremmet flere ganger på Stortinget – dessverre uten hell.  
 
Vi trenger en samtykkelov – slik som Danmark og Sverige har fått innført, fordi voldtekt er 
fortsatt et samfunnsproblem som begrenser livene til kvinner og jenter.  
 
Arbeiderpartiet har vedtatt at de er for en samtykkelov. Likevel somler partiet, og mener vi 
trenger en utredning.  
 
Vi trenger ikke en utredning om samtykkelov – vi trenger at politikere tar kvinners 
rettssikkerhet på alvor og innfører en nå.  
 
God kampdag. 

 
 


