
Mariboes gate 13, 0183 Oslo post@krisesenter.com www.krisesenter.com 

Krisesentersekretariatets innspill til lovutvalg om negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, 

tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold 

 

Vold i nære relasjoner består sjeldent av én type vold. I alle tilfeller av vold i nære relasjoner ser vi at 

psykisk vold er en konstant. Derfor er det viktig for oss at rettsvernet til psykisk voldsutsatte styrkes 

og at det presiseres i straffeloven. I Istanbulkonvensjonen forplikter vi oss til å styrke utsatte for 

psykisk vold sitt rettsvern. Vi ser at det er for lite kunnskap om psykisk vold i samfunnet vårt. Mange 

vet ikke hva psykisk vold innebærer, eller hvor store konsekvensene kan være. Allikevel vet vi at det 

er utbredt, den største prosentandelen av innringere til Vold- og Overgrepslinjen ringer fordi de 

opplever psykisk vold. Når psykisk vold ikke eksplisitt beskrives i straffeloven skaper det rom for 

tolkning som kan virke negativt for de utsatte. Som JURK skriver i sitt innspill virker det som 

terskelen for å dømme noen for å ha utøvd psykisk vold er høy, med mindre det også har blitt utøvd 

fysisk vold. Det kan man ikke kalle et godt rettsvern for utsatte for psykisk vold. 

 Vi vet at lover kan virke holdningsendrende, derfor er det grunnlag for å tro at en presisering av 

psykisk vold i straffeloven ikke bare vil sikre rettsvernet til de utsatte, men også få flere til å innse at 

man har blitt utsatt for psykisk vold. Mange utsatte vet nemlig ikke at de opplever vold, og mange i 

samfunnet har generelt lite kunnskap om hva psykisk vold er.  

Siden det ikke forekommer fysiske bevis av psykisk vold er det ekstremt viktig at politiet og andre 

viktige etater får mer kunnskap, for å gjøre dem i stand til å stille de riktige spørsmålene. Dette er 

ekstra viktig når man ikke kan innhente fysiske bevis. En presisering i lovverket vil også forplikte oss 

til å forske mer på psykisk vold, som er fryktelig nødvendig. 

I alle våre møter med voldsutsatte ser vi at det har vært en form for psykisk vold i spill, allikevel 

vegrer folk seg for å bruke det ordet fordi det er for lite kunnskap. Et straffebud er et steg i retning mot 

et samfunn som tar alle voldsutsatte på alvor. 

 

Krisesentersekretariatet råder derfor på det sterkeste at lovutvalget kommer frem til et eget straffebud 

som forbyr psykisk vold. 

 


