Afsluttende bemærkninger til præsentation d.10.9.19 kl 9: case med dreng med pædofile tanker
Mimi Strange

Det enestående her er at vi dels har beskrivelser af tanker og følelser hos et stort barn som er
rædselsslagen for at være pædofil og dels beskrivelser af forældrenes tanker og reaktioner.
Hvad stiller man op når ens barn fortæller at det er bange for at være pædofil?
Det er osse beskrivelse af udviklingen hos dette barn og hans forældre over år, frem til i dag hvor han er en
voksen ung mand
Pædofili kan være mange ting, ætiologi er uklar; er det miljøbestemt eller genetisk eller begge dele?.
Vi vælger ikke frit hvem vi tiltrækkes af sexuelt -men er ansvarlige for vores handlinger!
”Pædofili er en ikke-selvvalgt, persisterende sexuel interesse for og trang til børn. Trangen er relateret til,
men ikke identisk med at begå sexuelle overgreb” (ugeskrift for læger 2019, 181:VO2190123:diagnostik og
behandling af pædofili)
Et broget billede: Børn og unge kan have tanker om - eller forgribe sig sexuelt sig på andre børn -af mange
grunde:
De fleste er ikke pædofile men kan beskrive pædofile tanker og følelser
Nogle børn/unge tiltrækkes af pornografisk materiale med børn fordi de selv er blevet misbrugt og
identificerer sig med ofret
Andre kommer til at se billeder de ikke skulle have set; kan blive i tvivl om de er pædofile.
Hos nogen kan det udvikle sig til tvangstanker
Atter andre har en egentlig pædofil disposition hvor viden om hvor tidligt den debuterer, kan være vigtig
del af forebyggelse af overgreb
Viden om børn og unge med sexuelle adfærdsproblemer eller grænseoverskridende adfærd overfor andre
børn kan være en brik i det ellers komplicerede puslespil, som kan give et billede af hvad sexuelle
grænseoverskridelser skyldes.
Et udviklingspsykologisk perspektiv på grænseoverskridende adfærd kan hjælpe os med at forstå hvorfor
nogle udvikler krænkende adfærd – og ikke mindst forebygge en sådan

Det er meget sjældent - for ikke at sige første gang -at vi får en personlig henvendelse baseret på at et barn
eller en ung selv fortæller om pædofile tanker til sine forældre og ønsker hjælp.
Det er formentlig ikke udtryk for at der ikke er andre store børn/unge med samme problemstilling, men
nærmere for at det er så tabuiseret og skamfuldt at de færreste tør tale om det. Særligt fordi der ikke for
nuværende er let adgang til behandlingstilbud hvor man ikke først skal fortælle offentlige myndigheder (sin
børnesagsbehandler) om sit problem. (selvom der er intiativer på vej som I vil høre om om lidt)
Let adgang til denne hjælp vil være vejen frem hvis vi forebygge overgreb mod børn.

Let adgang til hjælp både for børn der har bekymrende tanker om at være/kunne blive pædofile og for
voksne, der ved de er pædofile eller er bange for det.
Det er vores håb at vores oplæg kan være med til at skubbe på en udvikling i retning af hjælp til mennesker
(både børn, unge og voksne) med pædofile tanker.
”sexuelle krænkelser af børn kan ikke isoleres til en lille gruppe mænd med en afsporet sexualitet eller
stærkt dysfunktionelle familier, som resten af samfundet kan væmmes ved på sikker afstand” (leder,
Politiken 1.4.18) ; ”vejen frem er at aftabuisere den skamfulde sandhed og forbedre behandlingen.
Det er et skridt i den rigtige retning at der nu tegner sig et politisk flertal for anonym rådgivning. Frygt for
fordømmelse og registrering i patientjournaler afholder mange fra at søge hjælp. Behandling af folk med
pædofile tendenser kan reducere antallet af overgreb. Det kræver en langvarig indsats”(do)
Ivførnævnte artikel 2019, Ugeskrift for læger om pædofili, står der:Der sondres ml exklusiv UBB-brug
(utugtige billeder af børn), dvs personer der ikke har begået kontaktovergreb og UBB-brug kombineret med
kontaktovergreb
Individer med exklusiv UBB-brug, har generelt højere funktionsniveau, er mere prosociale og mindre
kriminelle end personer dømt for kontaktovergreb
Ved exklusiv Ubb-forbrug er der generelt en forhøjet risiko for recidiv til UBB-forbrug men LAV risiko for at
begå kontaktsexualkriminalitet mod børn
Oplæsning af breve fra Janus og hans far
Lad martin få det sidste ord: ”En dreng på 12 – 14 år kan ikke klare at stå alene med tanker om at være
pædofil uden at få hjælp.
Et barn på denne alder kan ikke klare kun at høre negative udtalelser om pædofile hos venner, familie og i
skole, når der er meget alvorlige sager i pressen, hvis han selv har sådanne tanker. Ingen kan tåle kun at
høre negative ting om sig selv.
Pædofili er så tabubelagt, og det kræver specialviden at hjælpe en ung med sådanne tanker. Den unge er på
én gang i pubertet, og samtidig på et indre psykisk plan totalt paralyseret og traumatiseret på grund af
tankerne om at være pædofil.
Et sådant ungt menneske med pædofile tanker skal hjælpes til igen at føle sig som et menneske med et i
det store og hele almindeligt liv og en hverdag med meningsfyldt indhold. Den unge skal opleve trivsel,
livsglæde, arbejdsglæde, positive relationer til venner og familie. ”

