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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
Sverige behöver en sexualbrottslagstiftning som bättre än i dag utgår
från att ett nej betyder nej. Vi menar därför att det behövs en bredare
sexualbrottslagstiftning än i dag, som tydligt markerar var och ens rätt
att själv bestämma om man vill ha sex eller inte. Det straffbara området
bör även kompletteras med ett oaktsamhetsbrott för våldtäkt. Det har vi
drivit igenom krav på i riksdagen. Sexualbrottskommitténs slutbetänkande
har varit på remiss och vi väntar nu på att regeringen ska återkomma till
riksdagen med förslag.

Hur kommer ert parti att arbeta för en samtyckeskultur och hur
återspeglas det arbetet i er budget?
Vi behöver säkra en trygghet att lita på - i hela landet. I Sverige ska vi
aldrig kompromissa med jämställdhet, trygghet eller att man ska kunna
gå ut med sina vänner och göra vad man vill utan att någon förgriper
sig på en. Utöver förändringar i lagstiftningen anser vi att det behövs en
polis och ett rättsväsende som har förmåga att klara upp sexualbrott på
ett tillfredsställande sätt. I dag brister det allt för ofta i myndigheternas
hantering. Vi avsätter stora resurser för att stärka polisens arbete många
år framåt. Det behövs också ett verkningsfullt brottsofferstöd som är
likvärdigt över hela landet.

Hur kan Sverige bli ett föregångsland i motverkandet och
bekämpandet av sexuellt våld?
Sexuellt våld måste tas på största allvar och ska kraftfullt motarbetas.
Vi menar att det behövs både förändringar i lagstiftningen och bättre
myndighetsarbete för att motverka det sexuella våldet. Genom bättre
myndighetsarbete och ökad lagföring kan också fler väntas våga anmäla
brott. En synlig och närvarande polis skapar förutsättningar för trygghet
och att brott förhindras och beivras. Därför behövs utökad polisnärvaro
på platser som är särskilt utsatta för denna typ av brottslighet. Vi ser
även att det finns behov av skärpta straff för bland annat våldtäkt och
för de allvarliga fall av sexuellt ofredande som vi sett förekomma på
exempelvis festivaler. Därför har vi bland annat drivit igenom krav på
införandet av grovt sexuellt ofredande i riksdagen. Moderaterna har precis
uppmärksammat dessa frågor I vår kampanj #NattenÄrDin.

