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Ved brev av 18. august mottok vi et svært positivt svar fra Justisdepartementet.
Departementet skriver i brevet:

«Arbeidet for å bekjempe seksuelle overgrep er gitt høy prioritet i Justisdepartemen-
tet, og det er i løpet av de senere år satt inn mye ressurser på å straffeforfølge og
forebygge denne kriminaliteten. Som et ledd i arbeidet la regjeringen i juni 2004
frem en handlingsplan for å bekjempe vold i nære relasjoner. Planen inneholder
flere tiltak for å bedre situasjonen for personer som har vært utsatt for seksuelle
overgrep, herunder styrking av helsetjenestetilbudet og tiltak for å heve kvaliteten
på sporsikring, etterforskning og påtalebehandling i voldtektssaker.
Justisdepartementet vil også ta initiativ overfor Riksadvokaten til utarbeidelse av et
rundskriv som tydeliggjør rutinene for behandling av voldtektssaker, ikke minst
med hensyn til politi og påtalemyndighetens samarbeid med andre instanser.

For å styrke fornærmedes stilling i strafferettsprosessen, spesielt ofre for volds- og
seksuallovbrudd, er det gjennomført en utredning om fornærmedes stilling i straffe-
saker (Anne Robberstad, Kontradiksjon og verdighet 2002). Utredningen følges nå
opp i departementet og det er oppnevnt et utvalg som skal utrede hvordan
fornærmedes og pårørendes stilling kan styrkes.
Utvalget skal avslutte sitt arbeid innen 1. januar 2006.

I tillegg til ovennevnte  utvalg har Justisdepartementet nedsatt en arbeidsgruppe
som skal vurdere en del praktiske aspekter ved avvikling av straffesaker. Gruppen
skal se på hvordan fornærmede og pårørende møtes i forbindelse med straffesaker
(ikke rettslige problemstillinger), og om rutinene for hvordan denne gruppen tas i
mot av politiet og rettsapparatet kan bedres.»

Vi er glade for denne positive tilbakemeldingen fra departementet i en så viktig
sak.

NKF sendte uttalelsen både til statsråd Laila Dåvøy i Barne- og familie-
departementet og til statsråd Odd Einar Dørum i Justisdepartementet.
Bakgrunnen for henvendelsen var aksjonen til «Amnesty International –
Norge» for å sikre voldtatte kvinners rettigheter. (Uttalelsen står i sin hel-
het gjengitt på side 6 i forrige nummer av Kvinnesaksnytt – nr 1, 2004.)

Positivt svar fra Justisdepartementet
på NKFs henvendelse av 15. juni

om å sikre voldtatte kvinners rettigheter


