
Pornografi må være etisk produsert. Hvis ikke må vi slutte å produsere det! 1 

I juni vedtok Stortinget en åpenhetslov, som blant annet skal gjøre det lettere for folk å velge 2 
mer etiske produkt. Loven ble vedtatt etter press fra flere organisasjoner for å blant annet 3 
gjøre tekstilindustrien bedre, hvor åpenhet og transparens er viktige virkemiddel. 4 

På tross av at stortinget vil at vi skal velge mer etiske produkt, så gjelder ikke dette 5 
pornoindustrien. Pornoindustrien er en milliardindustri der over 28 000 ser på pornografi 6 
hvert sekund. En slik stor industri burde derfor ha flere retningslinjer å forholde seg til og da 7 
er åpenhetsloven et fint utgangspunkt. En slik lov vil blant annet kunne ta for seg retten til 8 
gode arbeid og lønnsvilkår, samtykke til sex og nødvendig helsehjelp for pornoskuespillere. 9 

Det er spesielt unge kvinner som blir lurt inn i pornoindustrien. En sak fra «The Guardian» i 10 
2020 forteller om kvinner som har blitt lurt av GirlsDoPorn, som i utgangspunktet bare søkte 11 
etter modeller, men da de kom fram til stedet de skulle være, så ventet det to menn som de 12 
skulle spille inn pornografi med. 13 

Mange fagfolk er bekymret over at bruken av overgrepsrelatert porno øker og de stiller 14 
spørsmål omkring sammenhengen ved slik porno og overgrep. I lys av dette kunne vi i 15 
sommer lese at politiet og overgrepsmottakene slår alarm omkring stadig grovere overgrep 16 
blant ofre og at overgripere stadig blir yngre. Overgrepsmottakene rapporterte om gutter som 17 
seksuelt debuterte med grove overgrep, som involverte halsgrep, der de hyppigste 18 
overgrepsofrene var blant 15 åringer. 19 

Senterungdommen erkjenner at porno for mange kan være en foretrukken måte å utforske sin 20 
seksualitet på, men at vi trenger veiledende verktøy, slik at flere blir bevisst over hva man ser 21 
på. Samtidig vet vi at kun en liten del av pornografien nordmenn benytter seg av er produsert i 22 
Norge og at de største selskapene er utenlandske og opererer utenfor norsk lovgivning. Det er 23 
likevel ikke en unnskyldning for at vi ikke skal ta et ansvar. 24 

Senterungdommen vil 25 

• at åpenhetsloven også må gjelde pornoindustrien. 26 
• at pornografi skal merkes tydelig med hvor etisk den er. 27 
• forby produksjon av pornografi som iscenesetter overgrep. 28 
• at seksualundervisningen skal inneholde kritisk refleksjon rundt pornoindustrien og 29 

pornoens påvirkning. 30 
• at Norge skal være et foregangsland med å jobbe for at prinsipper lik de i 31 

åpenhetsloven også skal være gjeldene i pornoindustrien internasjonalt. 32 
 33 
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Innsendt av Molde og Hustadvika Senterungdom 35 


