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DAGBLADET HAR I SOMMER HATT EN ARTIKKELSERIE 
med fokus på manglende rettsikkerhet for utviklingshemmede som 
utsettes for overgrep.

Til tross for at så mange som 30% anslås å bli utsatt for overgrep 
registreres ikke utviklingshemmede spesifikt i politiets straffesaks
register. Dette i motsetning til for eksempel barne og familievolds
saker.  Dermed er det ikke mulig å måle omfanget av straffesaker 
som inkluderer utviklingshemmede, det er heller ikke mulig å måle 
henleggelses og oppklaringsprosenten. 

Artikkelserien har påvist konkrete mangler ved lover og 
forskrifter, avhør og avhørsmetoder, og ikke minst manglende 
kompetanse hos de som skal gjennomføre etterforskningen. At slike 
saker også har lav status blant de ansatte i politiet vises blant annet 
ved store problemer med rekruttering til dommeravhørsutdan
ningen ved politihøgskolen. Utdanningen er en forutsetning for å 
kunne avhøre utviklingshemmede. Politiførstebetjent Inger Johanne 
Andreassen sier i et intervju at mange politifolk skyr disse sakene 
«De er, ekle, ubehagelige og belastende, og de lukter mye arbeid»

Det er forståelig at slike saker er vanskelige, og at utviklings
hemning kan vanskeliggjøre bevisførsel. Mange utviklingshemmede 
har problemer med kommunikasjon noe som kan føre til lav 
troverdighet. Men det kan da ikke bare være de som er flink med 
ord som skal bli trodd? Og det må være muligere å gå bredere ut. 
En må kunne gjennomføre etterforskning som innebærer intervju 
av nærpersoner og fagfolk og som i like stor grad har fokus på 
endring i atferd, som hva den enkelte uttrykker verbalt. Men det 
krever kompetanse, og når lav status medfører at mange ikke 
engang ønsker å skaffe seg den nødvendige kompetanse, ja da har 
vi et grunnleggende problem.

I rapporten «Vi vil, vi vil, men får vi det til?» fra 2007, blir 
levevilkår, tjenestetilbud og rettsikkerhet for mennesker med 
utviklingshemning gjennomgått. Allerede her ble det foreslått å 
sette ned et offentlig utvalg som skulle vurderer forholdene for 
utviklingshemmede, og foreslå tiltak. Tiden er overmoden for at 
dette faktisk blir en realitet. • • •

Sølvi

Leder 04/10


