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Alle har rett til frihet fra vold. Vold og trusler om vold er den alvorligste og 
groveste form for maktutøvelse. Å bli utsatt for vold eller å motta trusler 
om vold, er en krenkelse av menneskerettigheter. Vold i nære relasjoner 
er et alvorlig samfunnsproblem og et hinder for reell likestilling. Vold kan 
redusere personers og gruppers muligheter til deltakelse og innflytelse 
i samfunnet. 

vold,
rasisme og 
hatkriminalitet
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Drap
I 2006 ble 21 kvinner drept i Norge. Sju av drapene (33 prosent) ble begått 
av ektefelle/tidligere ektefelle eller tidligere samboer. Siden 2000 er 125 
kvinner drept i Norge. Av disse er 58 (46 prosent) drept av ektemann, 
tidligere ektemann, samboer eller tidligere samboer. 

Av 12 drepte menn i 2006, ble én mann (8 prosent) drept av tidligere 
samboer. Siden 2000 er 138 menn blitt drept i Norge. Av disse ble sju
(5 prosent) drept av tidligere ektefelle, samboer eller tidligere samboer. 

Antall drepte kvinner og deres forhold til forøver
Kilde: Kripos, 2007

relasjon 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Gift 4 4 1 4 4 4 6

Skilt, separert 1 2 1 2 2

Samboer 2 2 3 1 3 3

Tidligere samboer 2 1 1 2 3

Drap i nær relasjon 7 (33%) 7 (47%) 5 (33%) 9 (45%) 7 (50%) 11 (65%) 12 (52%)

Drepte i alt 21 15 15 20 14 17 23

Antall drepte menn og deres forhold til forøver
Kilde: Kripos, 2007

relasjon 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Gift

Skilt, separert 1

Samboer 1 2 1 1

Tidligere samboer 1

Drap i nær relasjon 1 (8%) 2 (13%) 1 (5%) 1 (4%) 1 (3%) 1 (6%) 0 (0%)

Drepte i alt 12 15 20 24 29 18 20

Drap i Norge
Drap i Norge i 2006 fordelt på statsborgerskap og kjønn.
Kilde: Kripos

norske utenlandske ukjent

menn kvinner menn kvinner

Drepte 13 17 0 3 0

Gjerningsperson 25 3 3 1 2

«Den typiske gjerningspersonen er ein norsk mann i alderen 30–40 
år som har ein nær relasjon til offeret. Det er ofte rusmiddel med i 
biletet. Offeret er i godt over halvparten av tilfella ei norsk kvinne. Ofra 
blir oftast drepne med kniv og i heimen, og statistisk blir drapa oftast 
utløyste av krangel, eller dei skjer som følgje av sinnsliding.»
– Kripos – drapsstatistikk for 2006

«En myte om voldsutøvere er at de generelt er mer sinte enn andre og 
at sinnet av og til «flommer over». Det er viktig å skille mellom følelsen 
sinne og handlingen vold.»
– Psykologspesialist Ragnar Kværness fra Alternativ til Vold 
til Dagsavisen 14. mai 2006

Omfang av vold og trusler om vold
Av all anmeldt voldskriminalitet utgjør menns anmeldelser 63 prosent og 
kvinners andel 37 prosent. Motsatt gjelder for seksualisert kriminalitet. 
Der står kvinner for 87 prosent av anmeldelsene (Statistisk sentralbyrå, 
2006). Levekårsundersøkelsene og kriminalstatistikk sier oss lite eller 
ingenting om omfanget av seksualisert vold.

Ofre for lovbrudd
Ofre for lovbrudd anmeldt i 2006.
Kilde: Statistisk sentralbyrå

menn kvinner total

Seksualkriminalitet 377 2 621 2 998

Voldskriminalitet 12 387 7 317 19 704

Vold i nære relasjoner
I 2005 ble det registrert 3 395 kriminalsaker om vold i nære relasjoner. 
Disse sakene utgjør 14 prosent av alle registrerte kriminalsaker. I poli-
tisaker om vold i nære relasjoner er kvinner hovedsaklig registrert som 
fornærmede part, og menn er registrert som gjerningsperson. Vold i nære 
relasjoner vil påvirke én av fire kvinner og én av seks menn i løpet av livet, 
viser en NIBR-undersøkelse fra 2005.

Vold i nære relasjoner
Fornærmede og gjerningsperson i politisaker, vold i nære relasjoner i 2005.
Kilde: Politidirektoratet, 2007

menn kvinner antall personer

Fornærmede 17% 83% 3 376

Gjerningsperson 92% 8% 3 486

Anmeldte lovbrudd
Anmeldte lovbrudd, hele landet, 2004–2006.
Kilde: Politidirektoratet, 2007

2006* 2005 2004

Mishandling i familieforhold 487 – –

*Foreløpige tall.

arbeidsplassen kan
hjelpe voldsutsatte
En brosjyre med praktisk tilnær-
ming til hva som kan gjøres om 
en kollega er utsatt for vold av en 
av sine nærmeste er utarbeidet 
av LO og Krisesentersekretariatet. 
Brosjyren heter «Vi bryr oss om 
hverandre på arbeidsplassen!» 
og kan lastes ned fra 
krisesenter.com.
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Anmeldelser av seksuelt krenkende adferd via datasystemer
Kilde: Politidirektoratet, 2007

2006*: 102

2005: 81

2004: 44

«Vi har flere eksempler på at gjerningsmenn bruker nettkontakten som 
et forsøk på å forklare overgrep. Dette tilfellet er ikke unikt, selv om det 
er mer graverende. Hun anmeldte voldtekten, og da politiet begynte 
å gå igjennom saken, fant de ut at hun hadde vist seg frem naken for 
gjerningsmannen. Det setter saken i et litt annet lys, og hvis det blir 
rettssak vil bildene bli brukt for det de er verdt av mannens forsvarer. 
Men det gjør ikke voldtekten mindre reell, en voldtekt er en voldtekt. 
Det skjer nok flere overgrep av denne typen som vi aldri får beskjed om. 
Jeg frykter at mørketallene er store.»
– John Ståle Stamnes, politioverbetjent hos Kripos, 
om en anmeldelse fra en 15-årig jente til Aftenposten 18. mars 2006

«Til tross for at det i de fleste voldtektssaker er god kvalitet på etter-
forskningen, påtaleavgjørelsen og aktoreringen, foreligger det nok 
mulighet for at negative og uriktige myter og fakta om voldtekt kan 
påvirke resultatet av straffesaken. Ifølge WHO Guidelines springer mange 
av disse mytene ut fra moraloppfatninger samt sosiale og kulturelle 
forhold. Dersom en eller flere av disse mytene bevisst eller ubevisst 
er til stede hos personer, som i kraft av sin stilling eller rolle, skal ta 
avgjørelser knyttet til en påstand om voldtekt, kan denne bli uriktig.

Eksempler på disse myter eller oppfatninger kan være følgende:
bare en viss type kvinner blir voldtektsofre – �
kvinner med høy moral blir ikke voldtatt
det er mange kvinner som anmelder voldtekter �
som ikke har funnet sted
voldtekter foretas av personer som ikke kjenner offeret�
voldtekter utføres med mye vold og eventuelt våpen�
voldtekten etterlater synlige spor i form av skader eller liknende�
når en kvinne sier ‹nei› til sex mener hun egentlig ‹ja›�
prostituerte kan ikke bli voldtatt (yrkesrisiko?)�
menn voldtar ikke sine koner.»�

– Riksadvokatens utredningsgrupper – rapport nr. 1/2007

«En undersøkelse som Follo politidistrikt har foretatt av kvaliteten på 
etterforskningen av voldtektssaker i distriktet i perioden 2003–2005, 
anbefaler at voldtektssaker bør håndteres av personer med spesialkom-
petanse. Etter arbeidsgruppens anbefalinger bør det opprettes utrykn-
ingsenheter i politiet i slike saker.»
– Riksadvokatens utredningsgrupper – rapport nr. 1/2007

økning i anmeldte
voldtekter
Hordaland politidistrikt opplever 
en økning i antall anmeldte vold-
tekter. For første gang er antallet 
registrerte voldtektsanmeldelser i 
Hordaland på ett år kommet opp 
i et tresifret antall. I Bergen tok 137 
personer kontakt med voldtekts-
mottaket i 2006. Antallet i 2005 
var 80. Overlege Eivind Damsgaard 
forteller til Bergens Tidende at 75 
prosent av kvinnene som kommer 
til voldtektsmottaket, politianmel-
der. For få år siden var andelen 50 
prosent.

Kilde: bt.no 3. januar 2007 

Voldtekt
I 2006 ble 840 voldtekter og 134 voldtektsforsøk anmeldt. Dette er en 
økning på 8 prosent fra året før. Ikke alle saker blir etterforsket eller ender 
i tiltale. I 2004 ble 739 voldtekter anmeldt. Av disse ble 633 etterforsket. 
I 87 av sakene (14 prosent) ble det tatt ut tiltale. I alt 437 saker ble hen-
lagt på grunn av bevisets stilling og 76 saker fordi gjerningsmannen var 
ukjent. I de resterende 33 sakene var gjerningsmannen enten død, ikke 
strafferettslig ansvarlig eller det var andre grunner til påtaleunnlatelse 
(Statistisk sentralbyrå). 

Av 77 straffereaksjoner i 2005 ble 76 gitt til menn og én til en kvinne. 
Antallet straffereaksjoner står ikke i forhold til antall anmeldelser. I 2005 
utgjorde antallet straffereaksjoner 10 prosent av antall anmeldelser, i 
2004 7 prosent og i 2003 12 prosent (Statistisk sentralbyrå).

Forskning på voldtekt viser at den groveste volden og de største skade-
ne ble påført der overgriper var partner til den voldtektsutsatte (Tidsskrift 
for Norsk Lægeforening, 2005). 

Voldtektsmottakene i Oslo, Bergen og Trondheim hadde fra 2005 til 
2006 en økning i henvendelser på 35 prosent. Om lag halvparten av de 
som tar kontakt med voldtektsmottaket i Oslo velger selv å politianmelde 
(dagsavisen.no 17. januar 2007).

Oppklaringsprosent og saksbehandlingstid
Saksbehandlingstid er oppgitt i arbeidsdager.
Kilde: Politidirektoratet, 2007

2006* 2005 2004

oppklarings
prosent

saks-
behand-
lingstid

oppkla-
rings-

prosent

saks-
behand-
lingstid

oppkla-
rings

prosent

saks-
behand-
lingstid

Voldtekt § 192, 1. og 2. ledd ** 37 162 35 172 36 182

Voldtekt § 192, 3. ledd *** 55 246 51 264 56 133

Grov uaktsom voldtekt § 192, 4. 
ledd ****

30 170 63 101 50 263

Hallikvirksomhet 55 162 46 116 56 193

Mishandling i familieforhold 36 81 – – – –

Drap 91 166 92 208 90 244

*Foreløpige tall.
** Voldtekt etter 1. ledd straffes med fengsel inntil ti år. 
Voldtekt etter 2. ledd straffes med fengsel i minimum to år og inntil ti år.
*** Voldtekt etter 3. ledd straffes med fengsel inntil 21 år.
**** Grov uaktsom voldtekt etter 4. ledd straffes som utgangspunkt med 
fengsel inntil fem år.
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Menneskehandel
Menneskehandel er å utnytte andre enten i prostitusjon eller for andre 
seksuelle formål, i tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller gjen-
nom fjerning av en persons organer, ved hjelp av vold, trusler, misbruk av 
sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd. Norge ratifiserte i 2003 FNs 
konvensjon mot grenseoverskridende kriminalitet og tilleggsprotokollen 
for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvin-
ner og barn (Palermo-protokollen fra 2000). 

Norge vedtok i 2003 en egen straffebestemmelse som korresponderer 
med definisjonen i Palermo-protokollen, straffelovens § 224. I Norge tilsier 
anmeldelsene at menneskehandel henger nøye sammen med utnyttelse til 
prostitusjon. I 2004 mottok politiet 13 anmeldelser om menneskehandel 
i tilknytning til prostitusjon. I 2005 var det elleve saker og foreløpige tall 
for 2006 viser en økning til 34 saker om menneskehandel med tilknytning 
til prostitusjon. Kriminelle nettverk som organiserer handel med kvinner 
i Norge kommer særlig fra deler av Øst-Europa, Balkan og Nigeria (Politi-
direktoratet). 

Det er straffbart å kjøpe seksuelle tjenester av personer under 18 år 
(straffeloven § 203). Politidirektoratet opplyser at det i perioden 2004–
2006 samlet er registrert 28 lovbrudd når det gjelder kjøp av seksuelle 
tjenester. 

Regjeringen har utarbeidet to handlingsplaner mot menneskehandel. 
Den første handlingsplanen som virket fra 2003 til 2005, hadde en samlet 
økonomisk ramme på ca 100 mill. kroner. En ny plan er utarbeidet for 
perioden 2005–2008. 

I 2006 utvidet regjeringen refleksjonsperioden for kvinner som har 
vært utsatt for menneskehandel. Refleksjonsperioden innebærer at 
utvisningsvedtak stilles i bero for personer som antas å være offer for 
menneskehandel. Hensikten er at personen skal få praktisk oppfølging og 
hjelp. Kvinnene kan få en midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse i seks 
måneder, mot tidligere 45 dager (regjeringen.no).

Anmeldte lovbrudd. Menneskehandel § 224
Kilde: Politidirektoratet, 2007

2006*: 34
2005: 11

2004: 13

*Foreløpige tall.

Voldtekt, anmeldelser og straffereaksjoner
Kilde: Statistisk sentralbyrå, 2006

2003 2004 2005

706

86

739

49

798

77

Kun 18 prosent av voldtektene blir oppklart. Dette er den laveste opp-
klaringsprosenten sammenliknet med andre voldssaker. Oppklarings-
prosenten for voldtektsforsøk er noe høyere, 22 prosent. Politiets opp-
klaringsprosent for lovbrudd som legemsfornærmelse og legemsbeskad-
igelse er tre ganger så stor (Statistisk sentralbyrå).

Oppklaringsprosent etter type lovbrudd, 2004
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Voldtekt 18%

Voldtektsforsøk 22%

Legemsfornærmelse 62%

Legemsbeskadigelse 61%

Grov legemsbeskadigelse 46%

«Fortsatt ser vi at bekjentskapsvoldtekter er mest utbredt, dvs. vold-
tekter der gjerningsmannen er kjent – en venn, kollega eller bekjent. 
Av erfaring ser vi at færre av disse voldtektene anmeldes sammenliknet 
med overfallsvoldtekter der gjerningsmannen er en ukjent.»
– Lisa Rendall i DIXI Ressurssenter for voldtatte 
til Helseinfonett 27. februar 2006

«I voldtektssaker så vi at straffen lå opptil ett år lavere enn man fikk for 
et bankran med et relativt beskjedent utbytte. Vi var av den oppfatning 
at dette utfordret den tilliten rettspleien er helt avhengig av.»
– Riksadvokat Tor-Aksel Busch om straffenivået i Norge 
til NTB 12. januar 2006

«Å voldta en som er rusa eller veldig full er særskilt grovt. Jenter må 
kunne ta seg en fest uten å bli misbrukte, skjenket eller dopet.»
– Herdis R. Magerøy ved DIXI Ressurssenter for voldtatte 
til Dagsavisen 2. mars 2006

hallikenes register
var avslørende
Halliker i Trondheim hadde 
laget seg et register med kunder. 
Registeret innholdt kontaktinfor-
masjon om 737 menn med opp-
lysninger om seksuelle preferanser 
og voldsbruk. Ifølge politiet ble 
tre av kvinnene i prostitusjons-
ringen, hallikene drev, utsatt for til 
sammen sju voldtekter. Hallikene 
nektet kvinnene å reise hjem etter 
voldtektene. Kvinnene måtte fort-
sette ut kontraktsperioden. Regis-
teret avslørte at 494 av kundene 
kjøpte sex én gang. Den yngste 
jenta i prostitusjonsringen var 16 
år. Hun var den mest etterspurte 
av kundene.

Kilde: Brennpunkt NRK, 
26. august 2006

rosa-prosjektet
ROSA-prosjektet ble opprettet 
1. januar 2005 som et tiltak i 
regjeringens handlingsplan mot 
handel med kvinner og barn. 
Krisesentersekretariatet står bak 
prosjektet. Prosjektets mandat er 
å betjene en døgnåpen infor-
masjonstelefon og å koordinere 
bistand og beskyttelse for kvinner 
utsatt for menneskehandel. ROSA 
mottok i 2006 telefonhenvend-
elser på vegne av 82 kvinner fra 
24 forskjellige land som antas å 
være utsatt for menneskehandel. 
Av disse tok 31 imot tilbud om trygt 
bosted. De fire største gruppene 
utgjøres av 20 kvinner fra Nigeria, 
ni fra Albania, åtte fra Romania og 
sju fra Thailand. 49 kvinner med 
22 nasjonaliteter har fått opphold 
på trygt bosted siden 2005. 

Kilde: ROSA-prosjektet, 2007

anmeldelser
straffereaksjon
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Tvangsekteskap
Sikre opplysninger om omfang av tvang eller alvorlig press i forbindelse 
med ekteskapsinngåelse er ikke tilgjengelig. Flere hjelpeinstanser teller 
mottatte henvendelser relatert til tvangsekteskap. UDIs kompetanseteam 
har vært i kontakt med 128 personer, 184 har kontaktet Røde Kors og Selv-
hjelp for innvandrere og flyktninger har vært i kontakt med 74 personer i 
2006. Av disse er 87 prosent jenter. I tillegg har 64 personer i 2005 oppgitt 
tvangsekteskap som årsak til første opphold på krisesenter (Senter for 
kvinne- og kjønnsforskning, 2007).

Eget forbud mot tvangsekteskap ble tatt inn i straffelovens § 222 i 2003. 
Politiet har ingen egen registreringskode som gjelder tvangsekteskap. 

Få tilfeller blir anmeldt og det finnes kun én fellende dom i Norge. 
Saken gikk helt til Høyesterett som i 2006 opprettholdt dommen og skjer-
pet straffen. Faren ble dømt til fengsel i to år og seks måneder, halvbroren 
til to års fengsel. 

Oslo Røde Kors opprettet i 2000 en informasjonstelefon mot tvangs-
ekteskap. De registrerer henvendelsene de får. Oversikten fra Oslo Røde 
Kors viser et betydelig antall saker fra 2000 til 2005. I toppåret 2004 mot-
tok Oslo Røde Kors 252 henvendelser, men fulgte opp flest henvendelser i 
2002 (36 prosent). 

Barnevernet rapporterer at de i 2005 og 2006 hadde 213 saker knyttet 
til autoritær oppdragelse og kontroll av jenters seksualitet. Av disse om-
handlet 23 prosent problematikk knyttet til tvangsekteskap. 

Henvendelser til Informasjonstelefonen om tvangsekteskap
Henvendelser april 2000 til 2005. Informasjonstelefonen om tvangsekteskap, 
Oslo Røde Kors
Kilde: Odelstingsproposisjon nr. 100 (2005–2006)

antall oppfølging oppfølging i %

2000* 170 0 av 170 –

2001* 168 26 av 168 15

2002 236 84 av 236 36

2003 223 56 av 223 25

2004 252 50 av 252 20

2005 175 57 av 175 33

*Informasjonstelefonen ble etablert 3. april 2000. 
Oppfølging startet ikke før 2. halvår 2001.

Tvangsekteskapssaker og saker i det kommunale barnevernet 
knyttet til autoritær oppdragelse og kontroll av jenters seksualitet
Antall barn.
Svarprosent på 73 etter en enkel spørreskjemaundersøkelse.
Kilde: Senter for kvinne- og kjønnsforskning, 2007

2005 per oktober 
2006 i alt

Tvang 45 18 63

Autoritær/kontroll 98 115 213

I alt 143 133 276

Omskjæring
På verdensbasis regner man med at ca 130 millioner jenter og unge 
kvinner er omskåret. I tillegg står to millioner i fare for å bli utsatt for 
omskjæring. Gjennomføringen av denne tradisjonen varierer i form og 
grad: fra et symbolsk merke/kutt på klitoris til den radikale og ekstreme 
formen som heter infibulasjon. I dag er det anerkjennelse for at denne 
tradisjonen er brudd på jenters og kvinners menneskerettigheter. I Norge 
ble det vedtatt en egen lov med forbud mot kjønnslemlestelse som trådte i 
kraft 1. januar 1996.

Det finnes ingen sikker dokumentasjon på omfanget av kjønnslem-
lestelse i Norge. Strafferammen er fengsel inntil åtte år for utøvelse eller 
medvirkning til kjønnslemlestelse. Dessuten inneholder loven en plikt for 
nærmere bestemte yrkesgrupper til å avverge en planlagt kjønnslemles-
telse som de får kunnskap om. Unnlatelse straffes med bøter eller fengsel 
inntil ett år. Ingen er hittil tiltalt eller dømt etter denne loven. Politidirek-
toratet rapporterer at det i perioden 2005–2006 er registrert fem anmeld-
te brudd på lov mot kjønnslemlestelse.

Regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse ble presentert i 
2003 og tiltakene gjennomført av OK-prosjektet; Omsorg og kunnskap 
mot kvinnelig omskjæring. OK-prosjektet varte i tre år og ble lagt ned i 
desember 2004. Regjeringen har varslet en revidert handlingsplan.

Likestillings- og diskrimineringsombudet støtter en årlig helsesamtale 
og helseundersøkelse av alle barn for å forebygge og avdekke både syk-
dom og overgrep, inkludert omskjæring. Videre understreker ombudet 
viktigheten av at det finnes en reell mulighet til å oppdage overtredelse 
slik at lovforbudet kan håndheves. Videre har ombudet krevd et koordi-
nert hjelpeapparat innen utgangen av 2007, og at det arbeides systematisk 
og kontinuerlig med å forebygge omskjæring. Det må særlig satses på 
endringsagenter i aktuelle miljøer – både kvinner og menn.

«De omskjærer jenter på fritiden, fordi de tjener lite penger på å jobbe 
på sykehus eller helsestasjon. De sier de ikke har råd til å la være. 
Omskjæring er levebrødet deres.»
– Jordmor Safia Dualleh Farah til NRK Dagsrevyen 22. juni 2007

«Jeg har omskåret ganske mange fra Norge. Jeg husker ikke nøyaktig 
antallet, men jeg husker at jeg har omskåret rundt 40 jenter.»
– Omskjærer Foosiya Adan til NRK Dagsrevyen 22. juni 2007

hjelp til unge på flukt
15 år gamle «Yasmin» klarte å 
rømme fra tvangsekteskap, men 
fikk ikke hjelp fra Den norske 
ambassaden i Irak eller Uten-
riksdepartementet til å komme 
seg hjem til Norge. Selvhjelp for 
flyktninger mener hjelpen i Norge 
som regel er god, mens tilfeldig-
hetene spiller inn i utlandet. Etter 
at Yasmins sak ble kjent samarbei-
der Barne- og likestillingsdeparte-
mentet med Utenriksdeparte-
mentet for at unge i nød ikke skal 
havne mellom alle stoler.

Kilde: Dagsavisen 6. mai 2006

opplysningsvideo
Det er laget en opplysningsvideo 
til bruk i det somaliske miljøet 
i Norge. Filmen «Nå snakker vi 
sammen» er laget av Esther Heller, 
og er tilpasset norske forhold og 
lovverk. Informantene i filmen 
bor alle i Norge. Filmen er et viktig 
virkemiddel i det forebyggende 
arbeidet, og et godt utgangspunkt 
for debatter om temaet. Filmen 
kan også brukes av andre organi-
sasjoner og frivillige.

Kilde: OK-prosjektet

185 norske 
jenter omskåret
NRK har intervjuet ti omskjæ-
rere som sier de til sammen har 
omskåret 185 norsk-somaliske 
jenter – de fleste av dem de siste 
to årene. Omskjærerne forteller til 
NRK at norsk-somaliske foreldre 
er gode kunder hver sommer etter 
skoleslutt i Norge.  De forteller 
også at de allerede har inngått 
avtaler med foreldre fra Norge 
om omskjæring av jentebarn. 
Omskjærerne forteller at de gjør 
den type omskjæring som forel-
drene ber om, også infibulasjon, 
hvor så godt som hele vagina-
låpningen blir sydd igjen. Flere 
av omskjærerne sa at de nektet å 
utføre infibulasjon, selv om forel-
drene ba om det.

Kilde: nrk.no 22. juni 2007
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Hatkriminalitet
«Hatkriminalitet er kriminelle handlinger mot personer, organisasjoner 
eller eiendom. Kriminaliteten kan være motivert ut fra en ideologisk over-
bevisning eller fiendtlig innstilling mot offeret, med bakgrunn i nasjonal 
eller etnisk opprinnelse, hudfarge, seksuell orientering eller tro. Når hat-
kriminalitet forekommer blir menneskers krav til likeverdighet angrepet. 
Grupper og enkeltpersoner blir utrygge og påføres belastninger i tillegg til 
kriminaliteten de er utsatt for» (Tendenser i kriminaliteten, Politidirekto-
ratet, 2007).

Hatkriminalitet er lite dokumentert i Norge. Regjeringen ber politiet 
prioritere etterforskning av hatkriminalitet. Denne kriminaliteten skal 
registreres særskilt, slik at omfanget blir dokumentert. 

Straffelovens § 135a forbyr diskriminerende og hatefulle ytringer. I til-
legg er det forbudt å nekte å selge varer eller yte tjenester på grunnlag av 
etnisitet, seksuell orientering og nasjonal opprinnelse. 

I 2005 ble det anmeldt 28 diskriminerende eller hatefulle ytringer. 
Dette er færre enn i perioden 2001–2003. I alt 23 av anmeldelsene gjaldt 
ytringer om etnisitet, hudfarge eller rase. Fem av ytringene gjaldt homofil 
orientering. Det har vist seg vanskelig å få fellende dommer på hatefulle 
ytringer. Norge er også kritisert for dette av FNs rasediskriminerings-
komité.

Diskriminerende eller hatefull ytring

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Etnisitet, hudfarge, nasjonal opprinnelse 29 77 40 46 25 23

Homofil legning, leveform eller orientering 9 7 4 3 5 5

Kilde: Politidirektoratet

«Merkingen av hatkriminalitet ble påbegynt i slutten av november 
2006. I tillegg til at slik merking innehar en del problematiske meto-
diske aspekter, vil det erfaringsmessig gå noe tid før rutinene for bruk 
av funksjonen har satt seg i politietaten. Direktoratet mener det ikke er 
hensiktsmessig å presentere slike tall før etter at andre hele statistikkår 
er forløpt.»
– Politidirektoratet i brev til LDO datert 14. juni 2007

«Jeg trodde de skulle slå meg ned, men de bare trakk på skuldrene.
Det tok ikke lang tid før alt var tilbake til det normale.»
– Don Jørgensen om da han fortalte kameratene at han er homofil, 
Aftenposten 16. januar 2006

vold mot homofile 
skal registreres
Justisdepartementet har bestemt 
at politiets rutiner for registrering 
av vold mot homofile skal endres. 
Slik diskriminering er forbudt ved 
lov. Politidirektoratet har informert 
alle politienheter om at de skal 
være bevisste på hvordan hat-
kriminalitet skal kodes når de 
mottar en anmeldelse om vold.

Kilde: NRK 27. juli 2006

614 hatlovbrudd
anmeldt i sverige
I 2004 ble 614 hatlovbrudd mot 
homofile i Sverige politianmeldt. 
I 70 prosent av sakene var det én 
mistenkt. I de resterende tilfellene 
er det flere mistenkte. I 87 prosent 
av tilfellene er de anmeldte menn. 
I 11 prosent av tilfellene er det 
kvinnelig angriper. I 2 prosent 
av tilfellene (åtte anmeldelser) 
var angriperne både kvinner og 
menn. Blant ofrene var det 82 
prosent menn og 12 prosent kvin-
ner. Av de mistenkte mennene var 
over halvparten 20 år eller yngre. 
Tilsvarende gjaldt for 45 prosent av 
de mistenkte kvinnene.

Kilde: Forum för levande historia, 
Stockholm 2006

toppnotering
De rødgrønne partiene som gjennom Soria Moria-erklæringen har beslut-
tet at regjeringen skal etablere et landsdekkende hjelpe- og behandlings-
tilbud til voldsutøverere. Toppnoteringen forutsetter et raskt vedtak og 
penger til gjennomføring.

bunnotering
Jurymedlemmer som stempler voldtatte kvinner som lette på tråden, og 
frifinner voldtektstiltalte dersom offeret har oppført seg umoralsk. 

Myndighetenes innsats for å fore-�
bygge seksualisert vold må styr-
kes. Blant annet bør det innføres 
obligatorisk undervisning i kjønn, 
seksualitet og makt i videregående 
skole.

Kommuner må pålegges å ut-�
arbeide egne planer for forebyg-
ging av vold i nære relasjoner og 
hjelp til dem som rammes.

Definisjonen av hatkriminalitet er �
for snever. Den bør utvides til også 
å omfatte kjønn og nedsatt funk-
sjonsevne.

Hatkriminalitet må registreres �
særskilt.

Behandlingstilbud til voldsutøvere �
bør bli landsomfattende.

Et lovforbud mot kjøp av seksuelle �
tjenester må følges opp med en 
intensivert innsats for å avdekke 
og straffeforfølge menneskehandel. 
Ofre for menneskehandel må få 
tilbud om bistand og beskyttelse.

Alle instanser som jobber mot �
omskjæring bør være representert i 
en kompetansegruppe for å bedre 
forebygging og avdekking av straff-
bare forhold.

Årlig helsesamtale og helseunder-�
søkelse av alle barn for å forebygge 
og avdekke sykdom og overgrep.

Koordinert og styrket hjelpe-�
apparat rettet mot alle former 
for vold i nære relasjoner.

Forebyggende arbeid overfor �
foreldre og barn for å hindre 
tvangsekteskap og effektiv hånd-
heving av lovverket.

Krisesentrene må tilrettelegges �
også for personer med nedsatt 
funksjonsevne.

Den største trusselen for mange 
kvinner i Norge er deres egne sam-
livspartnere og familiemedlem-
mer. Også barn rammes av vold i 
nære relasjoner. Den kjønnsbaserte 
volden fratar kvinner fundamental 
frihet og den gir barn uakseptable 
oppvekstvilkår.

Vold mot kvinner er et stort 
samfunnsproblem og et tydelig 
uttrykk for manglende likestil-
ling. Kommunene har et ansvar 
for å forebygge vold og ha et godt 

hjelpetilbud på plass. Alle kom-
muner må pålegges å utarbeide 
en egen plan for dette arbeidet.

Menns vold mot kvinner må 
stoppes. Alternativ til Vold har me-
get gode resultater å vise til i deres 
arbeid med terapeutisk tilbud, 
særlig til menn som bruker vold i 
parforhold. Et slikt tilbud burde bli 
landsdekkende, ikke være begren-
set til noen få byer slik det er i dag. 
Skolene bør sette kjønn, makt og 
vold på timeplanen.

Likestillings- og diskriminerings-
ombudet er glad for at 21-års 
aldersgrense ikke ble innført som 
et virkemiddel for å bekjempe 
tvangsekteskap. Slik ulik behand-
ling av borgere bosatt i Norge på 
grunn av etnisk og nasjonal opp-
rinnelse er uheldig i et likestillings-
perspektiv. Dette må ikke redusere 
regjeringens innsats. Bekjempelse 
av tvangsekteskap må stå høyt på 
den politiske dagsorden.

ombudet mener

ombudet foreslår 
følgende tiltak




