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Kære Ledelse
Styregruppen for Menighedsnetværket i ELN har i lyset af de seneste ulykkelige og offentligt omtalte
overgrebssager - dels en sag fra en folkekirke, dels en sag fra en frikirke – drøftet relevansen af, at man også i
menigheder tilknyttet menighedsnetværket er opmærksomme på problematikken.
Derfor opfordrer vi til, at problematikken drøftes i ledelsessammenhænge og at man hele tiden er OBS på at
indhente Børneattester jf. bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144970
Flere kirkelige organisationer har formuleret offentligt tilgængelige retningslinjer, som i forbindelse med en
drøftelse i jeres ledelse kan være både nyttige og oplysende fx:
 DFS
http://soendagsskoler.dk/index.php?id=255&tx
 LM
http://www.dlm.dk/sites/default/files/files/Om_os/seksuelle_overgreb_rapport_2003.pdf
 IM
http://indremission.dk/fileadmin/Dok/Organisation/Ledelse/retningslinjer_angaaende_seksuelle_ov
ergreb.pdf
Styregruppen for Menighedsnetværket har udarbejdet følgende udkast til en handlingsplan, som I er
velkommen til at tilrette og bruge lokalt.

Handlingsplan i tilfælde af seksuelle overgreb
Formål





At skabe trygge og åbne miljøer i menigheden og at forebygge overgreb.
I påkommende tilfælde at skabe gennemsigtighed og sikre mod vilkårlighed i forhold til både offer og
overgriber.
Endelig at sikre menigheden bedst muligt i den uro og usikkerhed, som et overgreb måtte
afstedkomme.

Definition af overgreb
Der er tale om et overgreb, når et medlem i menigheden - ansat eller frivillig - udnytter sin stilling eller
position til at tilfredsstille egne seksuelle behov. Et overgreb er i sammenhængen her ikke begrænset til blot
at være iht. lovgivningen strafbare forhold.

Ved mulige overgreb
Kommer et muligt overgreb til menighedsledelsens kendskab drøftes sagen uden opsætning med sagens
parter og med menighedens tilsyn (evt. anden relevant person med hvem, der på forhånd forligger aftale om
dette). Vurderes der at kunne være tale om mulige strafbare forhold overgives sagen af formanden eller et
andet medlem i menighedsledelsen, som i den aktuelle sag måtte være habil, til relevante myndigheder
(socialudvalg /politi).

I forhold til den mulige overgriber sørger menighedsledelsen i alle tilfælde for, at vedkommende - til
skyldsspørgsmål er afklaret - fratræder div. tjenester og hverv i menigheden. Menighedsledelsen sørger så
vidt muligt for, at overgriberen og dennes nærmeste tilbydes sjælesorg, gennem kontakter til tilsvarende
menigheder.
I forhold til det mulige offer er menigheden forpligtet på at yde støtte og sjælesorg. Hvor overgreb har
fundet sted, kan menigheden efter aftale yde økonomisk støtte til/betale for eventuelle terapiforløb til
offeret og dets nærmeste.

I øvrigt …
 indskærpes menighedsledelsens absolutte tavshedspligt, mens en sag pågår.
 er menighedsledelsen forpligtet til og skal være opmærksom på, at tilrettelægge alle dens aktiviteter
og tjenester på en sådan måde, at risiko for overgreb mindskes mest muligt.
Ovenstående retningslinjer gøres kendt i menigheden og revideres af ledelsen efter behov.
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