Språk er makt: Anbefaling om bruk av begreper knyttet til personer som har
begått eller står i fare for å begå seksuallovbrudd

Ordene vi bruker har stor betydning for våre oppfatninger og opplevelse, og de påvirker våre
holdninger og handlinger. Måten vi omtaler andre mennesker på har betydning for hvordan vi
behandler dem og hvordan de ser på seg selv. Dette er noe som er av særlig betydning for mange
marginaliserte grupper i samfunnet, for eksempel mennesker som har begått kriminalitet.
Negativt ladede ord og talemåter som er med på å stigmatisere mennesker på bakgrunn av deres
handlinger, kan svekke deres mulighet til positiv endring. Mennesker er ikke sine handlinger.
Man kan endre atferd.
For oss som arbeider med behandling av seksuallovbruddsproblematikk er det derfor viktig å ta
aktivt stilling til hvilke begreper vi anbefaler, og benytte et språk som kan bidra til å fremme vårt
formål om å motvirke skadelige seksuelle handlinger. Vi bruker ikke ord som for eksempel
«seksualforbryter» eller «overgriper» om mennesker som har begått seksuallovbrudd eller som
står i fare for å gjøre det.
I stedet anbefaler vi bruk av beskrivende ord og talemåter som setter personen først, for
eksempel «person som er dømt for seksuallovbrudd» eller «person som står i fare for å begå
seksuallovbrudd». Valg av ord som setter personen først er på ingen måte ment å minimalisere
alvorligheten og skadevirkningene av seksuelle overgrep, men vurderes å være viktig fordi:
• Begreper som “overgriper” og "seksualforbryter" skiller ikke mellom ulike handlinger av ulik
alvorlighetsgrad. Jf. straffeloven spenner straffbare seksuelle handlinger fra seksuelt krenkende
atferd, som blotting eller kikking, via seksuell handling, som beføling, til seksuell omgang, som
voldtekt.
• Begreper som “overgriper” og “seksualforbryter” karakteriserer en person utelukkende basert
på atferd, uten å anerkjenne at mennesker er sammensatte individer som også kan engasjere seg i
positive aktiviteter, på mange livsområder.

• Begreper som "overgriper" og "seksualforbryter" indikerer at atferden er varig, upåvirkelig
eller kronisk. Fra nyere forskning vet vi at andelen som domfelles for nye seksuallovbrudd etter
først å ha vært dømt, er lav sammenlignet med annen type kriminalitet. Vi vet også at behandling
hjelper mange til å leve bedre liv, uten nye seksuallovbrudd.
Vi oppfordrer alle fagpersoner og andre som møter mennesker som har begått eller står i fare for
å begå seksuallovbrudd til å anvende et språk som setter personen før handlingen. Vi oppfordrer
også myndigheter, politikere, lovgivere og media til å gjøre det samme.
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