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

pedofile er overgripere, men alle pedofile er mennesker. Slik som alle mennesker har også de 

rett på tilstrekkelig helsehjelp. I dagens Norge er ikke denne rettigheten om forsvarlig 

helsehjelp for pedofile oppfylt. 

 

Når et overgrep blir begått ligger det aldri skyld hos offeret i saken. Arbeidet om å ta vare på 

den fornærmede etter et overgrep er veldig viktig. Likevel må det også, for å reelt forebygge 

seksuelle overgrep, legges et åpent og ikke-demoniserende fokus på den overgripende part. 

 

I en undersøkelse gjennomført for Helsedirektoratet i 2012, oppga over 60% av de spurte 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. Det er meget bekymringsverdig at pedofile som søker hjelp ikke har et reelt 

nettverk som tar imot dem. 

 

Norge er det eneste landet i Norden uten hjelpetelefon for pedofile. Dette betyr at denne 

gruppen mennesker heller ikke har et lavterskel helsetilbud. En opprettelse av hjelpetelefon 

for pedofile vil være et essensielt og verdifullt tiltak for å forebygge seksuelle overgrep. Å ha 

muligheten til å anonymt samtale med en fagperson, kan sørge for at flere liv ikke blir ødelagt 

av overgrep.  

 

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 seksuelle tanker om dem. 

 

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

pedofile begår overgrep, og 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. Her må vi ta ansvar.  

 

Vi i Ungdommens fylkesråd i Nordland stiller derfor 3 klare krav: 

 

• Opprettelse og opprettholdelse av nasjonal hjelpetelefon hvor pedofile kan snakke 

med fagpersoner anonymt. 

• En kompetanseheving innenfor helsesektoren angående temaet pedofili. 

• En nasjonal innsats for holdningsendring angående demonisering av pedofile. 

 




