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Av Beate Alstad
PEDOFILI
Lille Norge har vært sjokkert, rystet og forferdet over overgrepssaken som foregår i Drammen
tingrett per dag dato. Den blir omtalt som en av Norges største overgrepssaker hvor tre personer i
fellesskap skal ha forgrepet seg på svært små barn. Barna var bare var to og tre måneder da
overgrepene skal ha startet.
Men hva innebærer det egentlig å være pedofil?
Pedofili er en seksuell tiltrekning til barn, eller voksen persons trang til seksuell omgang med barn.
Pedofili mente man lenge hovedsakelig forekom hos menn, men i studier fra USA forteller 4 % av
unge kvinner og 7 % av unge menn i college- og universitetsmiljøer at de skulle kunne begå seksuelle
handlinger med mindreårige/barn. Dersom det ikke hadde fantes noen risiko for å bli oppdaget eller
straffet…
Sexolog Esben- Esther Pirelli Benestad er en de første fagpersonene som tar sjansen på å anslå
omfanget av pedofili i Norge.
Ut fra klinisk erfaringer, egne undersøkelser og internasjonal forskning, mener Pirelli Benestad at
mellom en og fem prosent av alle nordmenn kan ha en pedofil mulighet i seg.
Er vurderingen korrekt, betyr det at minst 40 000 nordmenn i gitte situasjoner kan komme til å
forgripe seg mot barn. I verste fall så mange som 210 000.
På tross av disse funnene kommer bare en liten andel av disse individene til faktisk å begå seksuelle
overgrep mot barn.
Pedofili er en psykiatrisk diagnose. Men et individ som har sterke, seksuelle fantasier om barn, men
som verken lider under dette eller setter sine fantasier ut i livet, vil falle utenom diagnosekriteriene
for pedofili.
Det er praktisk talt ingen som forsker på pedofili. Emnet er så tabubelagt at bare noen ytterst få vil
beskjeftige seg med det, og enda færre vil finansiere forskning som blant annet kunne bidra til å
forebygge fremtidige overgrep.
Derfor blir mange av teoriene oppfattet spekulative, og en vet ikke sikkert hvorfor noen blir pedofile.
Det har versert ulike teorier fra feil i hjerneutviklingen til usikkerhet i forhold til nærkontakt og sex
med andre voksne. Utilstrekkelig grad av mannlig identifikasjon og ereksjonsproblemer, en situasjon
hvor barn oppleves som mindre truende. En av årsakene til dette er at et stort antall pedofile selv ble
misbrukt som barn. Dermed vet de at det er mulig å krysse grensen for det som er sosialt akseptert.
Pirelli Benestad mener det er mulig å hjelpe voksne mennesker som gjør barn under seksuell lavalder
til sine seksualobjekter.
Hin mener at overgrep som de selv har vært utsatt for, kan vær en av årsakene til at noen ikke
utvikler sin seksualitet mot andre voksne. I stedet blir de seksuelt sett værende i barnealderen, mens
andre forelsker seg i stort sett jevnaldrende gjennom livet.

Terapien bør begynne så tidlig som mulig, både av hensyn til den pedofile selv og ikke minst de
fremtidige, eventuelle ofre.
Dessverre har manglende offentlig interesse og rådende tabuforestillinger ført til at det bare er få
behandlingssteder der pedofile kan søke hjelp.
Konsekvensen kan da bli stadig nye ofre for overgrep og nye overgripere.
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