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Mange incestofre blir misbrukt av
kvinner
Oslo (ANB): Aldri har så mange menn bedt om hjelp etter å ha vært seksuelt misbrukt av en kvinne i
barndommen. – En gutt som blir seksuelt misbrukt av mor er det ultimate tabu, mener leder Endre Førland
ved Incestsenteret for menn.

En tredel av mennene som kontakter Incestsenteret for menn forteller at det var en kvinne som forgrep seg på dem i barndommen.

Utviklingen har gått raskt: Fram til for bare seks år siden hadde ikke senteret registrert noen som meldte om kvinnelige overgripere.

Dobling
– Økningen begynte i 1998. Da var det om lag 15 prosent av dem som kontaktet oss som fortalte om en kvinnelig overgriper. Deretter har det
økt år for år. I fjor oppga 32,3 prosent av de nye som ringte oss at den som hadde forgrepet seg på dem i barndom eller tidlig ungdom var en
kvinne. Pågangen hittil i år viser at dette er en tendens som holder seg, sier leder Endre Førland ved Incestsenteret for menn til Dagsavisen.

Han deltar 19.- 21. september på en internasjonal konferanse i Australia om seksuelt misbruk av barn. Der vil han holde et innlegg om blant
annet kvinnelige overgripere.

Kvinner kamuflerer
– Undersøkelser har vist at omtrent hver tiende overgriper er en kvinne, forteller overlege Geir Borgen ved Nasjonalt kompetansesenter om
vold og traumatisk stress i Oslo. Han mener kvinner lettere kan kamuflere overgrep som omsorg, blant annet fordi de fyller en større
omsorgsrolle. Han mener omfanget av kvinnelige overgripere har holdt seg stabilt de siste årene, både i Norge og i resten av den vestlige
verden.

– Mange har selvfølgelig stilt spørsmålet om dette skyldes at incest hovedsakelig er noe menn driver med, eller om det finnes mekanismer i
samfunnet som gjør at det ikke rapporteres om overgrep utført av kvinner, sier Borgen.

– Mor forgrep seg
I 2003 tok 65 nye personer kontakt med Incestsenteret for menn. Mellom 50 og 90 personer tar kontakt med senteret hvert år. Førland tror det
er et tegn på samfunnsmodning at flere enn før oppgir kvinnelig overgriper. Overgrepene ligger gjerne 20-30 år tilbake i tid når mennene som
ringer forteller om dem for første gang.

Svært mange som oppgir kvinnelig overgriper forteller at det var mor som forgrep seg på dem. Mange ber først om hjelp etter at mor er død.

Morgenstell
– Andre forteller om eldre søstre som sammen med venninner ville «leke samleie», sier Førland. Også han mener et gjennomgående trekk er
at kvinner kamuflerer overgrep i en omsorgssituasjon.

– For eksempel kunne et morgenstell med mor vare to-tre timer – hver morgen – helt opp til gutten var tenåring, sier han.

– Om en mor forteller sin sønn fra han er tre-fire år gammel at hun må vaske tissen hans fordi det er viktig å gjøre den ordentlig ren – og hun
fortsetter med dette til han er opp mot tenårene – vil de fleste karakterisere det som et overgrep. Men barnet trenger nødvendigvis ikke
erkjenne dette før i voksen alder, supplerer Borgen.
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