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En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet
Regeringen föreslår nu en samtyckeslagstiftning som säger
det självklara; om sex inte är frivilligt så är det olagligt.
Förslaget har nu lämnats till Lagrådet och under första
kvartalet 2018 kommer en proposition att lämnas till
riksdagen. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2018.
Regeringen föreslår:
• Ny lagstiftning som tydligt säger att det är frivilligheten
som är utgångspunkten. Det ska inte längre krävas att
gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller
utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att kunna
dömas för exempelvis våldtäkt.
• Att två nya brott införs: oaktsam våldtäkt och oaktsamt
sexuellt övergrepp, med fängelsestraff på högst fyra år.
Det betyder att man kommer kunna dömas för över
grepp i fler situationer än i dag, t.ex. när man borde inse
risken för att någon inte deltar frivilligt men man ändå
genomför en sexuell handling med den personen.
• Att minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt
mot barn höjs från fyra till fem års fängelse.
• Att det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn
stärks när gärningsmannen har varit oaktsam i fråga om
barnets ålder. Detta förslag syftar bland annat till att
komma bort från det problemet att alltför stor vikt
tidigare har lagts vid barnets kroppsutveckling.
• Att den som utsätts för ett sexualbrott ska få stöd
tidigare i processen. När en förundersökning om
sexualbrott inleds ska en anmälan om målsägande
biträde göras omedelbart.
Ny lagstiftning är en sak, men ...
• För att verklig förändring ska ske måste vi
prata om mäns och killars ansvar.
• Fler måste våga anmäla och rättsväsendet
måste döma fler gärningsmän.
• Rättsväsendet måste prioritera sexualbrott,
särskilt när det gäller barn och unga.
Anmäl! Läs mer!
• Om du eller någon du känner har utsatts för
sexualbrott är det viktigt att brottet anmäls.
• Du kan också kontakta Brottsoffermyndigheten för att få stöd, se brom.se.
• Läs mer om regeringens förslag på
regeringen.se/justitie
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