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Tiltak for å redusere overgrep overfor mennesker med utviklingshemning
Mennesker med utviklingshemning er spesielt utsatt for overgrep. I onsdagens utgave av Stavanger 
Aftenblad, kan en lese at fagfolkene som arbeider på feltet hevder at det finnes flere eksempler på at verken 
politiet eller bistandsadvokater utøver sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Før helgen ble NFU 
kontaktet av en opprørt far til en datter på åtte år med utviklingshemning. Datteren var blitt seksuelt 
misbrukt, forvaltningen var klar over overgrepene, men forholdene var ikke anmeldt og foreldrene var heller 
ikke informert. De mangelfulle reaksjonene fra den kommunale forvaltningen ble begrunnet i 
personinformasjon og taushetsplikt. Det kan gis mange hårreisende eksempler.

NFU er glade for tiltakene som statsråd Solveig Horne har iverksatt gjennom veiledningsmateriell i Bufetat, 
men en bør stille spørsmål med om veiledningsmateriell er tilstrekkelig.

NFU vil be justis- og beredskapsministeren vurdere om:
1. Er rommet for unnlatelsessynd og rettsvillfarelse for stort for offentlige tjenesteytere og etater?Bør 

plikten til å varsle om overgrep gjøres sterkere?
2. Effekten av tiltak er vanskelig evaluerbare fordi påståtte overgrep overfor mennesker med 

utviklingshemning ikke registreres. Kanskje en burde foretatt kartlegginger for å avdekke omfanget 
av påståtte overgrep?

Tidligere stortingsrepresentant Robert Eriksson brakte de uakseptable forholdene knyttet til overgrep overfor 
mennesker med utviklingshemning opp på den nasjonale politiske dagsorden etter en serie artikler om 
forholdene i media i 2010. Fem år etterpå sier fagfolk til Aftenbladet at de ikke har registrert endringer. NFU 
erfarer heller ikke noe som indikerer vesentlige endringer i situasjonen når det gjelder overgrep overfor 
mennesker med utviklingshemning. Vi håper justis- og beredskapsministeren vil benytte sine muligheter til å 
bedre tilstanden på feltet, uten at det går ytterligere fem år.
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