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Brev til medvirkningsorgan for ungdom i alle fylker - tema pedofili   

Ungdommens fylkesråd (UFR) i Nordland har anledning til å stille muntlig spørsmål i forbindelse 

med fylkestingets spørretimer. 

Dette er en mulighet som UFR velger å benytte seg av. UFR har god erfaring med at vi blir lyttet til 

og tatt på alvor på de temaene vi velger å belyse. 

 

Tirsdag 12.juni 2018 stilte UFR Nordland sin representant Aurora Adolfsen følgende spørsmål til 

fylkesrådsleder Tomas Norvoll ved fylkestingets samling. 

 

MUNTLIG SPØRSMÅL: PEDOFILI 

En pedofil defineres som en person med seksuell preferanse for prepubertale barn. Ikke alle 

pedofile er overgripere, men alle pedofile er mennesker. Og slik som alle andre mennesker har de 

rett på tilstrekkelig helsehjelp. Her har vi, som samfunn, sviktet. 

 

I NRK serien ”Innafor” sin andre sesong, møter programleder Emma flere pedofile, blant annet en 

anonym mann. Han forteller den tragiske historien om hans gjentatte forsøk på å søke hjelp, fordi 

han hadde seksuelle tanker om barn, som han ikke kunne kontrollere. Etter flere avslag, og 

oppfordringer om å ”bare skjerpe seg”, skjedde det som ikke skulle skje. Han forgrep seg på et 

barn. Mannen sitter nå i fengsel. Tenk om han hadde fått hjelp når han ba om det?  

 

Når et overgrep blir begått ligger det aldri skyld hos offeret i saken, men likevel legges ofte den 

offentlige debatten bare opptil offerets side av saken. For å reelt forebygge seksuelle overgrep må 

vi tørre å vende synet vårt i en annen retning.  

 

Den seksuelle lavalder i Norge er 16 år. Dette reguleres av Straffelovens paragraf 302 og 299. 

Dette er for å beskytte barn mot overgrep fra voksne, samt beskytte barn og ungdom mot å ha sex 

før de er fysisk og psykisk klar for det.  Det er dermed ulovlig for en pedofil å realisere sine ønsker, 

da det defineres som overgrep. Disse menneskene må kontrollere sine ønsker, og det må de gjøre 

helt alene. For hvor søker du hjelp som pedofil? 

 

Norge er det eneste landet i Norden uten hjelpetelefon for pedofile. Vi har et helsevesen hvor over 

60% av de spurte, i en undersøkelse gjennomført for Helsedirektoratet i 2012, oppgir at de ikke 

kunne tenke seg å jobbe med denne pasientgruppen. 90 % av disse psykiaterne og psykologene 

uttrykte at de ikke følte at de hadde kompetansen, til å gi disse menneskene verdig hjelp. 
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Et tilbud om behandling til disse menneskene er viktig, for at disse menneskene skal kunne leve 

normale liv. Enda viktigere er det likevel, at vi tilbyr en behandling, for å skåne noen av de mest 

uskyldige blant oss. Behandling for pedofile er et stort, viktig og nødvending sted for forebygging 

av seksuelle overgrep mot barn. Ingen ønsker barna vondt, heller ikke menneskene som sliter med 

denne diagnosen. 

 

Mange lever med seksuelle lyster for barn, samtidig som de lever normale liv. De færreste av de 

med diagnosen pedofil begår overgrep. De vil da derfor aldri måtte straffes i en rettsal. De ytterst 

få tilbudene tilgjengelige for denne gruppen, er uorganisert og jobber dessverre alt for ofte mot 

hverandre. Vi må ta debatten, bryte tabuet og igjen innse at verden ikke finnes i svarthvitt. Vi må 

snakke om det, slik at disse menneskene får noen å snakke med. Her må vi, som samfunn, ta grep, ta 

initiativ. 

 

Vi tar nå initiativet. For våre barn, våre medmennesker og vårt samfunn. Derfor spør Ungdommens 

Fylkesråd: 

 

Hva vil Nordland Fylkeskommune gjøre for at pedofile skal ha en tilgjengelig og verdig mulighet 

for behandling? 

 
Referanser: 

https://morgenbladet.no/samfunn/2015/alene_i_forbudte_tanker (Juni, 2018) 

https://www.nrk.no/ytring/jeg-er-pedofil-1.12361773 (Juni 2018) 

https://www.nrk.no/ytring/pedofili-_-det-siste-tabuet-1.13802521 (Juni 2018) 

 

 
I arbeidet med å formulere spørsmålet, er psykologspesialist konsultert, men vedkommende ville 

ikke siteres eller refereres. 

 

UFR er glad for at fylkesråden i sitt svar omtalte spørsmålet som både modig og viktig. Muntlig 

spørretime kan ses på nfk.no sin nett-TV. 

 

UFR i Nordland oppfordrer dere til å ta opp saken i deres eget fylke og dermed støtte saken opp til 

et nasjonalt nivå. Vi blir også takknemlig for tilbakemelding på eventuell støtte. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Aurora Cathrin Eidem Adolfsen 

Ungdommens fylkesråd 

 

Kontaktinformasjon: aurora@dolfsen.no / 90714693 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ 

Hedmark fylkeskommune 
Postboks 4404, 

Bedriftssenteret 
2325 HAMAR 

Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN 

Medvirkningorgan for ungdom - 

alle fylker 
   

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 
Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Nordland fylkeskommune  8048 BODØ 

Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER 

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER 

Sogn og Fjordane 

fylkeskommune 
Askedalen 2 6863 LEIKANGER 

Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN 

Troms fylkeskommune Potboks 6600 9296 Tromsø 

Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus 7735 STEINKJER 

Vest-Agder fylkeskommune Serviceboks 517 4605 KRISTIANSAND S 

Vestfold fylkeskommune Postboks 2163 3103 TØNSBERG 

Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

 

Kopi til:    

Barneombudet    
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