När gränser
överskrids
Stöd i frågor som rör sexuella
övergrepp i kyrkliga miljöer
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I

nom Svenska kyrkans verksamheter sker möten både
mellan Gud och människor och människor emellan.
Kyrkans mål är att erbjuda trygga mötesplatser i livets
alla skeden för människor oavsett ålder, sexuell läggning,
etnicitet, funktionsnivå, kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning.

”

Trots det finns det
personer som missbrukar förtroendet
de fått och tillfredsställer egna sexuella
maktbehov i kyrkliga sammanhang.
Situationerna kan
variera, men det
handlar om maktmissbruk i sammanhang som borde präglas av tillit och förtroende och där
relationerna oftast är asymmetriska och ojämlika.

Förväntningarna på
kyrklig personal är
många, bland annat
att förmedla stöd
och hjälp.

Som kyrka har vi ett stort ansvar att agera när någon som
representerar kyrkan begår överträdelser av sexuell karaktär samt att genomföra insatser på ett korrekt sätt. Skadeverkan ska om möjligt minskas för den utsatte och förtroendet för kyrkan återupprättas.
Förväntningarna på kyrklig personal är många, bland
annat att förmedla stöd och hjälp. För att detta ska kunna
ske måste kyrkan ta problemet på allvar. Kyrkan ska vara
den svages försvarare och ska i sin handläggning ställa
sig på den utsattas sida samtidigt som förövaren ska bli
sakligt och rättvist behandlad. Kyrkan ska visa respekt för
lagstiftningen och får inte åsidosättas med hänvisning till
evangeliet. Kyrkan ska vara en trygg plats för både med2

arbetare och besökare och kyrkan ska ansvara för kompetent handläggning av frågorna.
Sexuella övergrepp ett samlingsbegrepp

Sexuella övergrepp är ett samlingsbegrepp som omfattar
allt från sexuella trakasserier i form av ord och/eller handling till olika slag av våldtäkt. Detta är oavsett om handlingen är brottslig eller enbart moraliskt klandervärd. Det
kan handla om kommentarer, antydningar, anspelningar
av sexuell natur till sexuella handlingar. Det rymmer ett
spektrum av handlingar och upplevelser, men i allmänhet
med en och samma grundförutsättning – en person utsätts
mot sin vilja.
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När övergrepp sker - vad säger svenska kyrkans riktlinjer?

Arbetsgivaren ska agera när någon anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare anklagas för sexuella övergrepp och kränkningar. Om den utsatte är under 18 år ska
alltid en anmälan till socialtjänsten göras.
I varje stift finns av biskopen utsedda kontaktpersoner,
en man och en kvinna. Kontaktpersonernas uppgift är att
vara stöd till den som upplever sig utsatt för sexuella övergrepp som skett inom Svenska kyrkans kontext.
Kontaktpersonernas uppdrag är att:
• Lyssna
• Ge stöd till egna beslut och ev. fortsatt samtalsstöd
• Förmedla kontakt till myndigheter och organisationer
Kontaktpersoner i Växjö stift:
Monica Sölvesdotter Olsson
e-post: monica.solvesdotter-olsson@svenskakyrkan.se

Lasse Larsmark
e-post: lasse.larsmark@rjl.se
Telefon:
Monica och Lasse nås via telefonnummer 0470- 77 38 33.
Mer information hittar du här:
www.svenskakyrkan.se/motsexuellaövergrepp
internwww.svenskakyrkan.se/vaxjostift/svenska-kyrkans-arbete-mot-sexuella-overgrepp
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