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eg vil her sette fokus på debatten om hvordan man
bør håndtere seksuelle
overgrep mot barn etter at
rettsaken er over. Dette være
seg om man er forelder, annen familie eller omgangskrets, eller om man selv er den
som er blitt utsatt for overgrepene.
Skal man gjemme overgrepene bort bak ei låst dør,
lengst bak i bevisstheten og
glemme hendelsene? Eller vil
man personlig og samfunnsmessig ha større nytte av å
snakke åpent om overgrepene
og det som egentlig skjedde?
Seksuelle overgrep mot barn,
eller incest, er som de fleste
vet et stort samfunnsproblem.
Ikke bare her hjemme i Norge,
men også i resten av verden.
Det er utført en del forskning
på skadevirkninger i forhold
til incest, men ingen vet helt
sikkert hvor store skadene blir
etter at en person er blitt utsatt.
Derimot kan man med sikkerhet si at skadene kan bli svært
omfattende, mange og kompliserte. De rammer heller
ikke bare det utsatte individ,
men også den utsattes familie,
og nettverket rundt blir skadelidende. Skadene viser seg
ofte ikke før det har gått en
viss tid. De fleste skadene,
unntatt de fysiske, slår ofte ut i
full blomst i løpet av tenårene.

Depresjoner
Noen av skadene er: Psykiske
lidelser, depresjoner, selvskading, selvmord, av selvfølelse
og dårlig selvbilde. Også spiseforstyrrelser har vist seg å
fremtre hos incestutsatte. I tillegg til disse psykiske skadene
kommer de fysiske skadene
på kroppen. Alle skadene
opptrer selvfølgelig i forskjellig grad ut fra hvor alvorlige
overgrepene har vært.
Seksuelle overgrep mot barn
er selvfølgelig et vanskelig
tema som er svært ubehagelig
å ta inn over seg. På grunn av
ubehaget tenker mange; så
lenge det ikke skjer meg eller
mine så trenger jeg verken
snakke om det eller tenke på
det. Det er naturlig at vi mennesker helst vil unngå det
ubehagelige og ekle. Vi har alltid strebet etter å ha det godt
og være lykkelig. På den ene
siden kan man så si at å tie om
overgrep er en fornuftig måte
å håndtere problemet på.
Man gjemmer slik bort det
vonde og ekle. Jo mindre man
snakker om det, desto færre
ubehageligheter møter man i
forhold til at temaet er svært
tabubelagt. Og desto fortere
går det å glemme det stygge,
man slipper å forklare seg...
Den utsatte og dens omgivelser føler seg i øyeblikket
bedre og livet får gå sin vante
gang. Er dette riktig? Hva skjer
når man unngår å snakke om

seksuelle overgrep mot barna
våre? Overgrepene har jo allikevel skjedd og selv om man
tier og glemmer så vil skaden
komme.

Tie
Ved å tie, tror jeg man kommer i en situasjon hvor man
må late som det vonde ikke
har funnet sted. Man ender
opp med å fornekte en hendelse som har veldig stor betydning for hvordan fremtiden til den utsatte vil fortone
seg. Hvis alle tidde, tror jeg
hver enkelt utsatt ville fortsette livet i troen på at det var
noe forferdelig som hendte
dem og ingen andre, og at ingen vil forstå.
Den utsatte får kanskje tanker om at dette er noe samfunnet ikke vil vite av, for man
hører aldri om noen som har
opplevd det samme som en
selv. Jeg tror også at samfunnet blir uvitende om alle skadene etter seksuelle overgrep
og hvordan man best kan
håndtere disse. I tillegg vil
myndighetene bli snytt for
mulighetene til å utvikle gode
forebyggende tiltak. De får for
liten informasjon å jobbe ut
fra.

Begrense skadene
Hvis man på den andre siden
velger å snakke åpent om seksuelle overgrep og lytter aktivt
til dem som er blitt utsatt så

får man kunnskap samtidig
som at offeret blir hørt og sett.
Kanskje kan man på denne
enkle måten begrense skadene noe. Den utsatte får slik
vite at andre mennesker har
liknende opplevelser og blir
ikke alene. Den utsatte får
dele sorgen og smerten med
andre, og byrden blir da kanskje litt lettere å bære. Ved
åpenhet rundt temaet blir
også myndighetene mer bevisste på samfunnsproblemet
og får mulighet til å kunne utvikle og sette i verk gode forebyggende tiltak.
Min personlige oppfatning
er at det i noen få tilfeller kan
være nødvendig å «gjemme og
glemme» for at det utsatte
barnet i det hele tatt skal kunne bygge opp nok styrke til å
overleve og komme videre i livet. Men i all hovedsak tror jeg
at det er helt nødvendig å
snakke og være åpen om sine
egne og andres opplevelser av
incest. Gode samtaler og gjerne undervisning om emnet,
vil etter min mening gagne
både de utsatte barna, deres
familier og samfunnet generelt. Vi mennesker må lære oss
å forstå at livet faktisk kan
være ubehagelig noen ganger,
og vi må lære oss å også kunne
håndtere dette aspektet ved livet på en god måte.
En mor

Hemmelige tjenester?
UNNI S. MARKUSSEN, SKJÆRSTAD
Etter å ha lest
om grusholla
på Åsegarden,
billøp, støy og
diverse uttalelser, både
fra ”sivile” og
kommunale
stå steder, sitter man og lurer
på så mangt.
Slik jeg forstår dette har
klubben, for 13 år siden søkt
reguleringsendring, og fått avslag.
Dette har de så valgt å overse, og har fortsatt med arbeidet.
Kan det skyldes muntlig
støtte fra det politiske miljøet,
med den filosofien at det er
lettere med tilgivelse enn tillatelse? Uten tanke for mulige
fremtidige problemer?
Området står i dag stort sett
ferdigstilt, med alt som trenges for å drive på en moderne
måte.

Troverdighet
Fra politikerhold blir det, av
den ene, stilt spørsmålstegn
ved berørte naboers troverdighet. Fra en annen, at dette
må de finne seg i fordi det har
med byens utvikling å gjøre.
Den visa har ikke alltid vært

sunget høyest, ikke angående
arbeidsplasser heller.
En sier at klubben har vært
i god tro. Hvorfor blir noen
trodd på en slik uttalelse, og
andre ikke?
Min kommentar til disse
uttalelsene er at dere må regne med at de slår begge veier.
Vi har hatt rene ”føljetonger” i avisen tidligere, om verandaer og garasjer ,og ikke å
forglemme
den
flaggstanga,(de kunne nu vel
fått satt den midt på grensen,
og spleisa på flagget) her har
blant annet kommunalt ansatte grepet inn ,og fått stoppet og revet.
Så skal politikere/kommunen stå frem i avisen og innbille oss at denne byggevirksomheten opp i grusholla har
både kommune og politikere
vært totalt uvitende om. I 13
år. Nu er det jeg som sier at
det der tro jeg ikke noe på.

Grunneiere
Det er heller ikke kommet
frem i avisen, hvis ikke jeg har
oversett det, hvem som eier
grunnen der oppe.
Før i tiden var området eid
av grunneiere fra Kilhus og
Sollia. Hvis eierforholdet er
det samme som før, er da ikke

Er det kommunen som eier, er heller ikke de kontaktet?
Hvis klubben har kjøpt området de bruker, skal det da ikke
fremlegges en plan i utgangspunktet for bruken? Ingen reagerer/har reagert inntil for
kort tid siden? Eller er her innspill som aldri har kommet
frem.?

Uvitende
Lakså sier det ikke har vært
søkt om byggetillatelse for
oppføring av klubbhuset!!
Isaksen sier at hele planutvalget var der og drakk kaffe.
Totalt uvitende om at bygget

NRK har problemer med å finne spennende stoff nordom Sinsenkrysset til
sine krimserie, men holder seg i hovedstaden som i ”Kodenavn Hunter.”
Mens svenskene har funnet fram til
spenningshistorier i nord.
Alenemora Höök gjør det godt i Luleåpolitiet. Med bakgrunn i høye seertall når NRK en sjelden gang viser serier med handling i nord (som i Himmelblå og Eldrebølgen), kan en stille
spørsmål om det ikke bør lages en kriminalserie der handlingen kan utspille seg på våre kanter? For spenningsstoff er det nok av, også på nord- norsk
side av grensa.
En spennende historie kan for eksempel filmes med utgangspunkt i
Grusholla der handlingen er følgende:

Mystisk hus
Innbyggerne i den lille grenda som av
engelske NATO-soldater blir kalt Sun
Hill, blir skremt over at det plutselig er
dukket opp et stort hus på et dystert
sted som på NATO-kart er anført som
Hole-in-the-Sand
(Grusholla
på
norsk) nær militærleiren Ass Garden.
Det høres stadig motordur og motorsmell fra området, og mest intenst
mellom militærøvelsene. Huset synes
å spille en sentral rolle i aktivitetene,
og lokalavisa begynner å grave for å
finne ut hva slags hus det kan være, og
hva som ellers foregår der.
Kan det være en NATO-hemmelighet? Det graves skikkelig og grundig,
både rundt kloakkrørene og septiktanken, som er i en så dårlig forfatning at
de neppe har kommunal godkjenning,
samt at det stjeles kommunalt vann.
Triumferende konstaterer lokalavisa
at her er det ugler i mosen, og kontakter kommunen for å få opplysninger..
Men kommunen har ikke bygget i sine
papirer, og sier at når de ikke har et
bygg i sine papirer, så eksisterer ikke
bygget. Et Åndenes hus altså, for luftslott kan det neppe kalles?

Geværskudd?

BØR: «Kodenavn Grusholla» bør være en passende tittel, mener karen bak
dette innlegget.

grunneierne blitt kontaktet
om saken.?

Kodenavn Grusholla

var ulovlig oppført. Det var
det ingen som fortalte dem,
sier han!!!
Hallo der. Er det ikke planutvalget som skulle vite det,
var det ingen som husket at de
IKKE hadde behandlet saken.
Lakså sier videre (og nu
stoler jeg på at han er rett sitert) at saken har vært innom
planutvalget tre ganger. Men
det var det altså ingen som
visste, som det står i avisa.
Han sier videre at ”Klubben
har god støtte i det politiske
miljøet, så jeg regner med at
kommunestyret godkjenner
reguleringsplanen i torsdagens møte”. Du verden. Trynefaktoren er spill levende
hører jeg.

Saken kompliseres ytterligere ved at
det midt under et møte i dette suspekte bygget høres en kraftig eksplosjon.
Møtedeltagerne gjemmer seg under
bordene. Politiet kommer til, og under
forklaringene påstår møtedeltagerne
at de er blitt skutt på med et AG3-gevær.
Naboene i Sun Hill kontaktes også.
De klager høylytt over smellet midt i
middagsluren, og påstår at det måtte
ha vært motoren i en gammel Lada
som eksploderte.
Politiet kan ikke finne årsaken til
eksplosjonen. Riktignok finner de en
metallbit med russiske bokstaver,
men denne har aldri tilhørt en Lada.
Har mysteriet internasjonale implikasjoner i seg?
Nå kommer to privatdetektiver på
banen. Gjennom sitt medlemskap i
partiet Rødt kjenner de til de nedbrytende kreftene i byen og verden.. Både
på høyre- og venstresida.
De tar saken......

Kompliserte spørsmål
Spørsmålene de må finne svar på er
blant annet::
1. Står der egentlig noe hus i Grusholla?
2. Hvor kom eksplosjonen fra?
3. Hvor mange ikke-eksisterende hus,
garasjer, verandaer og næringsbygg er
det i Harstad kommune?
4. Er Grusholla et strategisk punkt i en
ny kald stormaktskrig?
Filmtittelen gir seg selv: ”Kodenavn
Grusholla”..
Atlet
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Legg gjerne ved et passbilde av deg selv som vi kan bruke ved siden av navnet ditt. Send til: Harstad Tidende, postboks 85, 9481 Harstad. E-post: debatt@ht.no

CMYK 27

Tie eller tale?

27

HT1131108H27

debatt@ht.no

Harstad Tidende torsdag 13. november 2008

