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Minderårigas skydd i sexlivet

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen för att stärka minderårigas skydd i
sexlivet.

Motivering
Det är inte ovanligt att rättsväsendet blundar för självskadebeteenden hos
unga tjejer eller flickor som utsatts för sexuella övergrepp.
Vi har den senaste tiden sett att vuxna män åtalats för grov misshandel efter våldsam sex med flickor och fällts i tingsrätter, och när sedan fallen har
prövats i hovrätt har männen friats. Anledningen har då varit att rätten ansett
att flickorna samtyckt till sexet – och att männen därför inte kunde finnas
skyldiga till anklagelserna.
Rätten har inte tagit hänsyn till att det är barn som har utsatts och utnyttjats. Inte heller att den minderårige har självskadebeteenden eller har haft ett
funktionshinder. Domare måste utkräva ett större ansvar från vuxna när den
andra parten är omyndig.
Det är precis som att sex är en rättighet och att det är barnen som måste ta
ansvar att upplysa. Flickan kan vara svagbegåvad eller ha ett helt klart och
synligt själskadebeteende men rätten anser ändå att det är två jämställda parter som kommit överens. Det är ett märkligt sätt att se på barn och ungdomar
och att ta hänsyn till sexualbrottslagstiftning och barnkonventionen. När det
handlar om självskadebeteenden så genomsyrars hela samhället av en stor
okunskap – från vården dit barnen kommer, till poliserna som skriver anmälan och rättsväsendet som dömer.
Därför behövs en översyn av lagstiftningen för att stärka minderårigas
skydd i sexlivet. Vuxna ska bli skyldiga att ta större ansvar vid sexuellt umgänge med personer som är mellan 15 och 18 år gamla.
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Större ansvar ska läggas på myndiga som söker upp unga för sex – speci-

O k ä n t n a m n p å ellt där våld ingår.
dokumentegenskap.
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