Innspill til høring om Strategi for arbeid med personer dømt for seksuallovbrudd
(2021- 2024)
Sex og samfunn ønsker å takke for muligheten til å komme med innspill til høring om Strategi for
arbeid med personer dømt for seksuallovbrudd (2021- 2024). Sex og samfunn er Norges største
senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Vi driver Norges største poliklinikk for barn
og unge opp til 25 år. I 2020 mottok vi over 45 000 henvendelser via besøk, telefon og chat.
Sex og samfunn vil understreke at det er nødvendig med fokus på denne målgruppen og vi er
glade for at det kommer en tiltaksplan. Vi mener det er svært viktig å forebygge nye overgrep og at
dette er en riktig satsning.
Først og fremst mener vi at det er problematisk at det ikke nevnes seksuell helse i planen. Det er
viktig å ikke unngå seksualitet fordi det blir vanskelig og tabubelagt, også for de som skal jobbe
med målgruppen. Det er viktig med god kompetanse på seksuell helse for alle ansatte som skal
være i kontakt med målgruppen.
Sex og samfunn ser at tiltakene handler hovedsakelig om skadereduksjon, kontroll og
begrensning. Vi ønsker å understreke viktigheten av å arbeide forebyggende. Det er viktig å hjelpe
mennesker til å få en bedre og sunnere seksualitet. En helhetlig tilnærming bør anvendes for
mennesker dømt for seksuallovbrudd. Seksuelle forbrytelser skal aldri aksepteres, men det er
viktig å akseptere mennesker som har sonet sin straff og arbeide med å få menneskene tilbake til
samfunnet.
Mange av de som oppsøker hjelp frykter sosiale fordømmelse, represalier fra samfunnet, tap av
familie, venner og jobb. Forskning på feltet tilsier at stigma påvirker negativt når det kommer til å
søke hjelp. Stigma kan være en risikofaktor når det gjelder å begå lignende lovbrudd igjen. Dette
kan utspille seg ved at personen opplever fordømmelse og ensomhet under og etter endt soning,
og kan oppleve at det ikke har noen betydning hvilke grep de tar for å jobbe seg tilbake til
samfunnet. I tillegg opplever mange ulike psykiske problemer og belastninger.
Det er nødvendig med en god og forebyggende tilnærming for å jobbe med å styrke den sunne og
voksne delen av pasientens seksualitet, altså den delen som orienterer seg mot jevnaldrende. Det
må jobbes med å hjelpe og istandsette personer til å få en sunn seksualitet, endret atferd og
redusere faren for tilbakefall. Å tilrettelegge for helhetlig behandling er spesielt viktig når det
kommer til utsatte grupper.
Det er positivt at planen foreslår at ansatte i fengsler bør få kunnskap og kompetanse om
overgrepsproblematikk, men vi savner forslag om at ansatte skal få kunnskap om seksualitet og
seksuell helse.
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