
På lederplass i Bladet Vesterå-
len torsdag i denne uka kom-
menteres tilbudet om opplæ-
ring til barn i Lykkentreff 
barnehage. Det er viktige mom -
enter som tas opp og kommu-
nen er takknemlige for engasje-
mentet og innspillene.  Vi øn-
sker likevel å kommentere
lederen og samtidig gi utfyl-
lende opplysninger om prosjek-
tets grunnlag og tiltak.
I Sortland kommune har vi

en ide om at seksuelle overgrep
kan forebygges. Ideen utprøves
nå gjennom et omfattende pro-
sjekt støttet av Fylkesmannen i
Nordland.
Seksuelle overgrep kan fore-

bygges gjennom at barn og
unge får god opplæring om
egen kropp, om følelser og hva
som er god og naturlig seksua-
litet. I begrepet naturlig seksua-
litet ligger det også at mennes-
ker kan ha ulik seksuell legning
og at all seksualitet som ikke
krenker andre er god seksua-
litet. Ved å gi barn og unge et
godt forhold til egen kropp og
egen seksualitet samt utruste
barna med språklige begreper
som kan brukes til å si fra om
handlinger fra andre som opp-
leves krenkende, mener vi at en
forebyggende effekt oppnås.
Selv om barn har språklige

begreper som gir mulighet til å
varsle om krenkelser kan like-
vel krenkelser forekomme. Det
er uansett rimelig å anta at ved
at barn kan si ifra om overgrep
kan man hindre at overgrepene
gjentas og varer ved.
Ut fra det kunnskapsgrunn-

laget vi har om overgripere vet

vi at mange overgripere har li-
ten kunnskap om kropp, fø-
lelser og hva voksen seksualitet
kan forårsake av skader hos
barn. Vi vet også at en betydelig
andel av de som i dag er over-
gripere selv har vært utsatt for
overgrep som barn. Videre vet
vi at disse ikke har fått nødven-
dig hjelp i forhold til de kren-
kelser de selv har vært utsatt
for. 
Dagens barn og unge får et

godt kompetansegrunnlag om
kropp og seksualitet og de som
utsettes for overgrep får god
hjelp til bearbeiding. På denne
måten vil vi bryte den «onde sir-
kel» dette representer og der-
ved oppnå en forebyggende ef-
fekt i et generasjonsperspektiv.

I Bladet Vesterålens leder
vektlegges det at det er de voks-
ne som må ta ansvar for at over-
grep ikke skjer. Ja, selvsagt må
voksne ta det hele og fulle an-
svar her, men hvorfor forekom-
mer overgrep i dag hvis denne
løsningen fungerer godt nok?
Svaret er at dessverre ikke alle
voksne er i stand til å ta dette
ansvaret. Den typiske overgri-
per kan være svært kynisk og
utspekulert i sitt spill for å få til-
fredsstilt sine seksuelle behov. 
Forskning viser at unge som

har god kunnskap om kropp og
seksualitet debuterer seksuelt
senere, setter lettere grenser og
respekterer i større grad andres
grenser.
Altså mener vi at seksuelle

overgrep kan forebygges – på
flere ulike måter – og full effekt
oppnås i et relativt langt tids-
perspektiv.

Prosjektet som drives i Sort-
land har mange ulike tiltak: 
• nesten 400 voksne som ar-

beider med barn og unge har
gjennomgått et todagers kurs
om barns seksualitet og over-
grep mot barn.
• det er også gjennomført

kurs for frivillige som gir fritids-
tilbud for barn og unge
• det er gjennomført et pilot-

prosjekt i Lykkentreff barneha-
ge hvor barna har fått opplæ-
ring om kropp, følelser, grense-
setting og forplantning (ikke
seksualundervisning). Oppleg-
get som er kjørt i Lykkentreff er
utarbeidet i forståelse med for-
eldrene. Fra august i år vil Lyk-
kentreff overføre sine erfaring-
er til andre barnehager i kom-
munen og alle barnehager kan
således tilby dette opplegget fra
høsten 2013. 
• alle 7. klassingene i kom-

munen har fått omfattende opp-
læring om kropp, følelser, gren-
sesetting, kjærlighet og seksua-
litet – tilpasset sitt alderstrinn
• Det er etablert et konsulta-

sjonsteam bestående av fagper-
soner hvor voksne som har be-
hov for å drøfte sine bekym-
ringer kan henvende seg
anonymt
• Årets russ får et tilpasset

opplegg med formål å opplyse
om overgrep mellom jevnal-
drende. Det er kjent at ca 60%
av alle voldtekter skjer mellom
jevnaldrende som kjenner hver-
andre fra før
• Småbarnsforeldre som har

fått barn i år får nå tilbud om
opplæring i babymassasje 
• Kommunens samarbeids-

relasjoner til spesialisthelsetje-
neste, politi og barnevern er
styrket gjennom prosjektet
Det er gjort et omfattende og

godt arbeid på alle disse områ-
dene og vi som kommunalsjefer
er svært godt fornøyd med inn-
satsen fra våre ansatte. Det er
særlig verdt å merke seg at de
involverte er svært engasjert og
seriøst berørt av jobben de gjør.
Dette oppfattes som viktig ar-
beid, «endelig kan vårt arbeid
bety en vesentlig forskjell for
de barna som ellers ville hatt en
svært vanskelig oppvekst».
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DSB: – Uklart
hva som har
skjedd i Texas
Tønsberg (NTB): Direktoratet
for samfunnssikkerhet og be-
redskap undersøker hendelsen
i Texas sett med norske øyne.
Fortsatt er det uklart hva som
skjedde.
Ulykken blir ifølge DSB

gransket av US Chemical Safety
Board. – Fabrikken blir omtalt
som en kunstgjødselfabrikk,
men det er usikkert om dette
medfører riktighet, sier avde-
lingsleder Anne-Elisabeth Ar-
nulf i DSB. 


