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FRA INNLEGGET I DAGBLADET: 

 
«Spitznogle har helt rett i at man ikke skal godta 
at norske kvinner blir voldtatt, men hvorfor sier 

hun da ingenting om alle de etnisk norske 
voldtektsforbryterne?» 

 
«Det er og blir feil å kun adressere et standpunkt 

til dem med en viss hudfarge, for man får ikke slutt 
på ugjerningene på det viset.» 



«Man må på et eller annet tidspunkt ta inn over 
seg at 88 % av alle voldtekter i vårt land blir begått 

av personer som er etnisk norske.» 





FRA REPORTASJEN I BA: 

 
– Jeg ble selv voldtatt da jeg var liten. Siden dette 
er så tabu, gikk det lang tid før jeg turde å snakke 

om dette. (Ung kvinne i 20-årene.) 



Hun sier at det har vært et problem for henne at 
relasjonsvoldtekt er et tabu i samfunnet. 
 
- Det tok lang tid før jeg turte å snakke om det 
som hadde skjedd med meg. 
 
- Informasjonskampanjer som dette kan gjøre at 
flere tør å være åpne om det som har skjedd med 
dem. På denne måten er det godt å kunne bidra, 
sier hun. 



. 
 
– Plakattekstene er kontroversielle, men det er 
også meningen. Vi vil ha en bred, offentlig debatt 
om voldtekt, og relasjonsvoldtekt er den vanligste 
formen for den type overgrep, sier Eltvik. 



Plakatene og bilder fra 

plakataksjonen 















Nå fulgte noen uker hvor presse tok kontakt flere 
ganger daglig for å få greie på når neste 

aksjonsdag skulle være. 
 

Radio, aviser og tv viste stor interesse.   





FRA INNLEGGET I BT: 

 
«Da undertegnede i 2011 tok initiativ til fakkeltog 
mot voldtekt i Bergen, var det en som mente det 
var rart at en så stygg kvinne gjorde dette. Det 
kunne da ikke være fare for at undertegnede 
noensinne ville bli utsatt for sexovergrep. 
 
Dette er ikke en enkeltstående episode. 13. januar 
fortalte NRK at kvinnelige stortingpolitikere mottar 
grov, seksuell sjikane – i kraft av at de er født som 
kvinner. Slik kan vi ikke ha det.» 





FRA REPORTASJE I BT 9. SEPTEMBER 2012: 

 
«Mens overfallsvoldtekter får mye 

oppmerksomhet, hører vi sjelden til de som skjer 
oftest. Overgrepene fra den du ble med hjem.» 



«I fjor var en av 88 anmeldte voldtekter 
overfallsvoldtekt.» (Tall fra Bergen) 



«Alle de dokumenterte skadene, blødningene, og 
merker etter kvelertaket, blåmerkene på lår, armer 
og midje var resultat av for ham normal voldsbruk 
under sex, i følge mannen. 
 
«- Etterpå kunne jeg ikke sitte på dagevis, sier 
Tuva.» 
 
«På legevaktens voldtektsmottak tok de bilder av 
skadene hun var påført. Hun gikk dit da 
blødningene ikke stoppet.» 



«Skadene hennes er em typisk voldtekt. De er 
bekjente, det er bare de to i rommet og ingen 
utenforstående vitner.» (Ellen Eikeseth Mjøs, 

«Tuvas» bistandsadvokat.) 



Saken ble henlagt av påtalemyndighetene på 
bevisets stilling. Det betyr at det fortsatt eksisterer 
mistanke, men at påtalemyndighetene ikke anser 

bevisene som sterke nok til domfellelse. 



«Jeg tenkte at jeg skulle glemme det som hadde 
skjedd. Problemet er at du ikke gjør det.» 





FRA REPORTASJEN I BT 10.09.12: 

 
«Ofre etter festvoldtekter sliter like mye som dem 

som blir overfalt, mener eksperter.» 



«Ane gledet seg til politiet skulle bli ferdig med 
etterforskningen, enten de henla saken eller ikke. 
Hun ble, sier hun, mer deprimert enn hun trodde 
hun skulle bli over henleggelsen.» 



Hver eneste dag blir mellom 22 til 44 personer 
voldtatt i Norge. I Bergen er det i følge statistikker 
4,1 person som blir voldtatt hver dag. 
 
Det betyr at 1500 mennesker utsettes for denne 
type overgrep i Bergen hvert eneste år. Kun 73 av 
disse anmeldte i 2011 i følge rapport fra Bergen 
Legevakt voldtekten til politiet. 



Av disse 73, blir i følge statistiske beregninger 
58,4 henlagt (80 %). I flere av sakene har man 
soleklare og fellende bevis, men de blir likevel 
henlagt. Av sakene som ikke blir henlagt, er det 
bare 10 prosent som ender med fellende dom. 
 
Det betyr at av 1500 voldtekter, er det bare 7,3 
personer i gjennomsnitt som ender opp med å få 
dom for sin forbrytelse. De fleste som straffes, får 
milde dommer eller betinget dom. 



 

● Elektronisk fotlenke på menn som er dømt for 
● voldtekt og vold 
● Nasjonalt sedelighetspoliti 
● Døgnåpne voldtektsmottak i hele landet 
● Økt satsing på krisesentre 
● Holdningskampanjer relatert til seksualisert vold i 
● grunnskolen 
● Mer kursing og skolering av dommere, 
● fagdommere, jurister og jurymedlemmer. 
● Mer satsing på organiserte hjelpetiltak for 
● voldtektsofre 



Mer info om plakataksjonene: 
annakathrine.origo.no 


