
RV KREVER ET PORNOFRITT OSLO. BAKGRUNNSNOTAT 

Både kvinneorganisasjoner, enkeltpersoner og offentlige 

myndigheter s om Likestillingsrådet og Forbrukerombudet har 

J 

i de senere årene reagert med stadig større bekymring over 

porno i ndustriens utbredelse i Norge. I et b~e v til Justis

minister Mona RØkke 9. 12 .82 skrev bl.a. Likestillingsrådet 

f ø lgende som en begrunnelse fo r h enstillinge n til departementet 

om å opprette en hurt igarbeidende arbeidsgruppe for å se på 

lovverkets regler mot pornografi: "Likestillingsrådet ... se r 

me d uro på den t iltagende distribusjon av ·pornografi med 

islett av tildels sterk vold ... Ved siden av det rent 

pornografiske innholdet, er det også blitt vanlig å framstille 

kvinner i meget nedverdigende situasjoner. Dette vil kunne 

f ø r e til holdninger mot kvinner generelt som er meget uheldige 

- og som vil v irke nedbrytende på det arbeid som gjøres for ... 
å. fremme likest illing og likeverd mellom kjønnene. Likestilling 

rådet vil også peke p å skadevirkninger, i det slike blader / 

filmer kan virke forbildedannende. Spesielt vil vi tro at 

dette kan skade ungdom ." 

Tiltross for den tiltagende offentlige bekymr ing, se r 

i midlertid ikke pornoindustriens framma r s j i Norge å bli 

vesentli g hindret . RV l egge r derfor fr am f ølgende " ant i 

pornoplan" f or å peke på hvordan Oslo k ommune - og ancl:re 

kommuner i landet - kan bidra t il å begrense pornomarkedet." 

Vi er av den opp fatning at alle tiltak som er med p å å begrense 

spredningen av porno, er med på å gjøre markedet - og dermed 

pornoens skadevirkninge r - mindre. Vi legge r fram denne 

planen fordi også kommunene har et ansvar for å møte pornoens 

kvinnediskriminerende frammarsj med politiske vedtak. Vi håper 

med denne planen å få kampen mot porno opp på den politiske 

dagsordenen i kommunene , og oppfordrer de øvrige partienP 

til å vedta prinsippet om pornofrie k ommune r . 

www.pdf-arkivet.no (2020)



1. Stans pornoen ved grensa 

Oslo er et nøkkelledd for importen av porno til -l~ndEtt·:

Rv krver importforbud av porno . 
. . 

Oslo kommune må snarest ta initiativet til et møte mellom 

Tollvesenet, Justisdepartementet og Oslo kommune for å 

diskuterte hvordan et importforbud mot nnrnn ::~n gjennom~ 

føres og håndheves. 

I dag har Tollvesenet/Postverket adgang til å si 

fra til politiet dersom de har mistanke om fo rsendelse av 

straffbare varer. I slike ti lfeller kan politiet gjøre 

beslag på vanlig måte. I praks is slipper all porno så og 

si upåaktet hen inn i landet. Varene tolldeklareres som 

andre varer, og ytterst sjelde n tas det stikkprøver. 

Ved et importforbud mot porno kan staten ta aktivt 

del i arbeide for å begrense porn~graf ien og dens skade-
Som 

virkninger, i stedet forfi dag å tjene penger på porno e n 

legalisere den ved å betrakte den som en hvilken som helst 

annen vare. 

1. Mei til pornosalg i butikker /bens instasj oner/kio[sker 

Kommunen har i dag ingen oversikt over hya slags porno 

som selges hvor. Oslo kommune må straks skaffe seg slik 

oversikt, og sØrge for at næringsdrive nde som selg~r porno 

stanser dette salget. Oslo kommune krever dessu.t Eih ab 

Stortinget ml vedta en konsesjonsl&v for videosalg , slik 

at videoselgere må forplikte seg i forhold til etiske 

regler om ikke å spre pornografi eller volds-og kvinne

diskriminerende vidoe. 

j. Vekk medpornosalg fra kommunale gårder 

Et særlig ansvar i arbeidet mot porno har Oslo kommunertår 

det gjelder å stanse pornosalget som måtte drives i gårder 

som kommunen selv eier. Kommunen må skaffe seg oversikt 

over hvor slikt salg kan forekomme , og si opp lP~eforhold 

som i dag brukes til å spre porno. Kommunen må og sa , r~..,r 
framtid en I forplikte seg til ikke å inngå l e ieforhoid 

som misbrukes til å spre porno grafi. 
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fl. Nei til Narvesen på kommunal grunn inntil pornoen for 

svinner fra Narvesen. 

Pornoen spres ikke bare gjennom egne pornobutikker elle~ 

postordrefirmaer. Narvese n er landets største legale 

formidler av porno, bl.a. gjennom distribusjonen av mann~ 

folkblader som Aktuell Rapport, Express , Alle Menn, 

Ca ts osv. ( 

En stor del av Narvesens virksomh et i Oslo foregå r 

fra kommunal .'·grunn. Dette gj e l de r bl. a. kioskene ved T

banestasjonene ~g kioskene ved Stortinget , Briskebyveienj 

BygdØy Alle, Olav Ryes plass, Pilestredet , Sagene kirke, 

St.Hanshaugen, Solli plas s, Valkyriegaten, Vogtsgt. og 

Youngstorget. RV krever at Oslo kommune nekter Narvesen å 

leie salgsplass på kommunal grunn inntil Narvesen fjerner pornoer 

fra omsetningen. 

Narvesens ansvar ·. · bli r desto -stØrre når en 

ser pornoomsetningen i sammenheng med at staten gjennom NSB 

eier 41% av aksj~ene i selskapet . (De Øvrige 59% eies av 

institusjonen Fritt Ord). At pornoen forsvinne r fra Narvesen, 

er derfor også en måte staten aktivt kan bekjempe porno

industrien på. 

Etter markedsfØringslovens § 1, 2. ledd er forØ~rig 

en rekke pornoannonser i Aktuell Rapport vurdert .. som 
►~ 

ulovlige av Forbrukerombudet ( Aktuell R,1.p9ort nr. 1~6 og 50 198~: 

C · 1 s~ 1 M 1 1 Prfr' rusloven pAlec;ger annon~r, rr:r og ats nr. J), . 1•1ar.ceo s 1y, · Ll_,. -: 1 

0 ~ f at reklamen ikke eg den som utformer reklame a s~rge or· 

er i strid med likeverdet mellom kjØnnene, og ikke gir 

inntrykk av en nedsettende vurdering av de~ ene kjØnn elle~ 

på krenkeride måte avbilder kvinne el ler mann.Hagen er pålagt 

å fjerne disse annonsene~ men de trykkes fortsatt bl.a. 

i AktLlell _Rapport nr. 34/83, Na.rV·t~en ... ~ic/,ur cl-er{ur oqV1t -),'/ .. 
()< spre 1.tloulj t-tL<la.~e . 
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$'. Nei til- pornoreklame i kommunal virks omhet 

RV støtter kravet om at all pornoreklame må forbys, på samme 

måte som det er innfØrtt~u:ittt:YNd •. mot r eklame for tobakk og 

alkohol. Det er tidligere slå tt fas t at forbud av tob akks- og 

alkoholreklame ikke strir mot Grunn l ovens§ 100, og vi går 
derfor ut fra at det derf6r ikke 1 i gger lovmessige hind~inge~ 

i veien for en lov mot pornoreklama. Et slikt reklameforbud 

vil i vesehtlig grad bidra til å begrense pornoindustrien) 

siden reklame - ikke minst for postordre artikler - er et 

viktig bindeledd mellom pornoforhandlerne og . publikum. 

Inntil et slikt formel t reklameforbud mot porno er 

vedtatt~ må Oslo kommune sØrge for a t det ikke forekommer 

pornoreklame i kommunal virksomhet. A/S Sporveis-annoasene 

har vedtatt av Leif Hagen og h ans pr odukter/firmaer ikk~ får 
kjØpe reklameplass. Hagen ha r imidlerti d f å ll mulighet til å . 
reklamere indirekte, ved at Sporveis - ann onsene formidler .. 
annonser for blader/aviser s om inneholder Hagen-reklame og ~n~ 

reklame for annen porno. Det t e gjelde r ek sempelvis andre 

mannfolkblader, og også Dagbladet s å l enge Dagbladet trykker 

pornoannonser . . 0.t->A- V>lik ttld{,Vn e m; stah)H'S. 

D· Anti-pornokampanje i kommunal reg i 

Porn6industrien gjennomfØrer et g i ganti s k korsto ~ mot k~inne

frigjØring~For å ~kape en motvekt til po r noindistriens 

påvirkning, må Oslo kommune sette i gang en anti-porno

kampanje f.eks. i Sporveis- annons ene og p å annen rek l ameplass 

som kommunen disponerer elle r har innflytelse over. 
. bl-~r. 

Dette • gj e rcfertKinorek lamen i Os lo. 

Kampanj~n lages i samarbeid me d Fel lesaks jonen mot po rnografi 

• 

og prostitusjon og Medisiners tudentenes s eksua loppl ysn i ng (MSO). 

J. Informasjon i Oslo-skolene . 

Skolesjefens kontor . pålagges i samarbeid me d Felle saksjbnen 

mot pornografi og prostitusjon 

pakke mot pornografi , 

på alle klassetrinn. 

og MS O ~ L
1
:J- ag;e. e:n informasjons

~ '! 9~"f'On sW' 
ti ~ ruk i Os loskolene 

g. Fa~t bevilgning: ti l Fe l ~esaksjonen mot pornografi og . 
prostitusjon 

Oslo bystyre bevilger kr. 300 000 til arbeidet som Felles

aksjonen driver i Oslo for budsjett å r et 19 84. Slik støtte 

må bli en fast post i bud s j ette t. 
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9. Økt polltiinnsats mot pornogråf~ 

Oslo kommune henstiller til Oslo Politikammer om å trappe 

opp aksjoneringen mot pornoomsetningen i byen. 

10. Nye regler for beslag og rettsforfØlgelse av pornografj 
Oslo kommune henstiller til Justisdepartementet om at att 

kommer fortgang & atarbeidelsen av nye retningslinjer for 

rettsapparatets kontroll av pornografien. 

I dag har politiet ingen adgang til å stenge en but1kk 

der pornobeslag har blitt tatt. RV mener at politiet må gis 
lovhjemmel til å stenge slike butikker innti l endelig dom 

i saken er fal_t__.__ 

. Politiet bruker des suten ~forholdsmessig 

til gjennomgåelse og registrering~;slag, ~ 

mye tid 

RV 
foreslår en regelendring ve d beslag, s lik at ' et helt parti 

-
kan beslagl egges dersom det viser seg at en bestemt b r Øk av 

~ materialetviser seg å være pornografisk. 

~rJ ~ rLlK,,\ clUrYt,d-(.,l/\ .el i ou ,t-z) r·L-u .cQ V)r l.,(J --i- · 
p ,) m o re1J. lU'Vl.Q_, , 
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RV KR.EVER PORNOFRIE KOMMUNER 

Rød valgallinse vil i al l e kommuner der vi blir r e presentert 
s till e k rav om 11p ornofrie k ommunern. Følgende 10 punkter inngår 
i p l anen for å s tanse pornoindustrien: 

1 . Stans pornoen ved gr ens a - importforbud av po rn o . 
2 . Nei til pornosalg i butikker/bensins t asjon e r/ki osker. 
1 . Ve k k med pornosalg fra kommunale gårder, 
4.Nei til Narvesen på kommunal grunn inntil ponoen forsvinner 

fra Narvesen.Staten som gjennom Narvesen eier 41 % av aksje ne 
5 . aks j ene i Narve sen,må øyeblikk e lig krve at Narvesen stans er 

omsetninga av porno . 
5.Nei til porn oreklame i kommunal virksomhet. 
6 . Ant i - pornokampanje i kom munal regi . 
?.Informasjon i skolene: Nei til porno - ja til s eksualite t . 
8. F,as te bevilgninger til felle saks j onen mot ponogr a f i og 

prostitusj on . 
9 . Økt polit iinnsats mot porno . 
10 .Nye rettsregler mot pornografi:Forenklet e tterfo1~ kning v e d 

bes lag .Lovforbud ~ot prnoreklame.Ste ngning av p 6rnobutikkene 
inntil dom er falt. · · 

1 
Rød Valgallianse vil reis e d is se forslagene i by - og komm une
styrer,oppfordr e de øvr i ge partiene til A s l utte seg til kravet 
om pornofr ie kommuner,og vedta retnong s linjer i tråd med de 
ovenstående kravene. 
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