
Ekstern uttalelse 
 
Tiltak mot seksuell trakassering – nå! 

Seksuell trakassering er et stort problem i dagens samfunn, og unge rammes særlig 
hardt. Det er uakseptabelt at ungdom ikke får den respekten for egne grenser som de 
har krav på. 
 
Seksuell trakassering har rot i normer og holdninger i samfunnet. Noen av de sterkeste 
normene i samfunnet er kjønnsnormene. Det forventes at gutter skal være seksuelle 
vesen som har makt og autoritet, og at jenter skal være seksuelt passive og heller være 
mottakelige til seksuell oppmerksomhet. Vi må disse kjønnsrollene til livs! Press krever 
god opplæring i temaet allerede i skole og barnehage. Seksualundervisninga må 
forbedres med mer informasjon om grensesetting, seksualisering, seksuell trakassering, 
voldtekt og kjønnsroller, og arbeidet må sees i sammenheng med det nye tverrfaglige 
temaet folkehelse og livsmestring som skal inn i læreplanene innen 2020. 
 
For å kunne avdekke grenseoverskridende atferd og vite hvor grensene går trenger vi 
kunnskap. Press anbefaler derfor at man øker kunnskapen om vold, overgrep og seksuell 
trakassering i utdanningene for personer som arbeider med barn, samt at man ser på 
mulighetene for etter- og videreutdanning av disse fagpersonene. Dette er også et tiltak 
som støttes av NOU (Norsk Offentlig Utredning) 2017:12 - Svikt og svik1. 
 
Et annet tiltak fra NOU’en er å i større grad innhente informasjon om vold, overgrep og 
omsorgssvikt fra barn selv. Vi mener det også bør innhentes informasjon om seksuell 
trakassering, for å forstå omfanget av dette problemet i skolen. Det er viktig at det 
stilles spørsmål relatert til seksuell trakassering i Ungdata-/elevundersøkelsen. 
 
Barn og unge som utsettes for seksuell trakassering trenger god oppfølging, og noen av 
de viktigste lavterskeltilbudene for unge er barnehusene og skolehelsetjenesten. 
Dessverre er tjenestene underbemannede, og mye av midlene som bevilges brukes på 
helt andre ting når de når frem til kommunene. Vi trenger derfor øremerkede midler til 
barnehus og skolehelsetjenesten som når frem til alle kommuner, og barnehus i alle 
fylker. 
 
Press krever: 

 En bedre seksualundervisning med økt fokus på grensesetting, seksualisering, 
seksuell trakassering, voldtekt og kjønnsroller. 

 Økt kunnskap om vold, overgrep og seksuell trakassering i utdanningene for 
personer som arbeider med barn, samt at etter- og videreutdanning av disse 
fagpersonene vurderes. 

 Bedre retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering på skoler 

                                                           
1https://www.regjeringen.no/contentassets/a44ef6e251cd443396588483e97402ab/no/pdfs/nou201720170012000dd
dpdfs.pdf 
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 Innhenting av informasjon om omfanget av seksuell trakassering gjennom 
Ungdata-/elevundersøkelsen. 

 Øremerkede midler til barnehus og skolehelsetjenesten. 
 Barnehus i alle fylker. 

 


