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Kommer ert parti att rösta för eller emot sexualbrottskommitténs förslag (s.k. samtyckeslagen)? Hur ställer ni er till följande
punkter och varför:
a) samtycke
b) grov oaktsamhet
c) bättre stöd till målsäganden under rättsprocessen
d) ändrad brottsrubricering
a) Centerpartiet vill ha en samtyckeslag för sexualbrott. Det behövs bland
annat för att flytta ansvaret från offret till gärningsmannen, där det hör
hemma.
b) Vi vill att ett oaktsamhetsbrott avseende våldtäkt införs. Sexualbrott är
till sin natur mycket integritetskränkande och om gärningsmannen borde
ha insett att det inte fanns något samtycke måste det finnas möjlighet att
straffa för det.
c) Offer för sexualbrott vittnar om att rättsprocessen kan vara väldigt
svår. Att ha ett målsägandebiträde man litar på är därför viktigt. Vi vill
öka tryggheten för brottsoffer genom att ge större möjlighet att byta
målsägandebiträde. Vi vill också se över om kraven som ställs för att få ett
målsägandebiträde bör sänkas.
d) Centerpartiet ser en risk att sexuella övergrepp kan komma att
trivialiseras och att många förövare riskerar att dömas enligt de lägre
gradindelningarna. Centerpartiet tycker att beteckningarna våldtäkt och
sexuellt tvång ska kvarstå. Tas ordet våldtäkt bort riskerar vi att offer
känner att deras upplevelse bagatelliseras och att rubriceringen inte
uttrycker det allvar som dessa brott innebär.

Hur kommer ert parti att arbeta för en samtyckeskultur och hur
återspeglas det arbetet i er budget?
Centerpartiet gör stora satsningar på polisen och rättsväsendet, vilket
skulle leda till att fler brott kan utredas och lagföras. Vi har även sedan
tidigare föreslagit särskilda satsningar för att stärka arbetet mot sexuellt
ofredande i offentlig miljö.

Hur kan Sverige bli ett föregångsland i motverkandet och
bekämpandet av sexuellt våld?
Sverige måste ha en lagstiftning som skyddar brottsoffret och vi måste
arbeta för att luckor i lagen inte gör att gärningsmän kan undgå att
ta ansvar för brott de har begått. Det behövs också en förbättrad och
moderniserad sexualundervisning, som tar upp frågor om normer och
värderingar kopplat till sexualitet. Där behöver även samtal om samtycke,
övergrepp och våld i nära relation ingå. Nytt material kan behöva tas fram
av Skolverket för att utgöra ett stöd i detta.

