En vejledning i forebyggelse og håndtering af seksuelle krænkelser i Sønderjyllands
Frimenighed.
Forhåbentlig skal dette papir aldrig tages i brug. Når vi alligevel har valgt at udarbejde det, skyldes
det erkendelsen af at vi lever i syndefaldets verden. Derfor vil synd være et vilkår i denne verden,
og det er vi ikke immune overfor i vores menighed. Derfor har Bestyrelsen ønsket at udarbejde
følgende handleplan, som vil blive fulgt, hvis der kommer underretninger eller anklager om
overgreb i kirken.
Målet er at skabe en ensartet gennemsigtighed og sikre mod vilkårlighed i en situation hvor
følelserne tit overskygger dømmekraften. For det gældende retsprincip, at man er uskyldig indtil
det modsatte, er bevist, gælder også i vores menighed.
Konkret betyder det at vi i Sønderjyllands Frimenighed altid ville følge følgende retningslinjer:
1) I tilfælde af en sag er præsten i samarbejde med formanden og en tredje person (helst en kvinde)
udpeget af bestyrelsen de hovedansvarlige (under forudsætning af, at ingen af de tre er
implicerede i sagen). Det vil ligeledes være dem, der er presseansvarlige. De kaldes herefter for
”gruppen”
2) Vi indhenter børneattester hvert andet år i ulige årstal. Det er præstens opgave.
3) I forbindelse med planlægning af juniorlejr, tales der om forebyggelse af overgreb på lejr. Der
findes 2 voksne til at overnatte med børnene. Er der voksne med på lejr, som kun deltager i
børnearbejde 1 gang årligt, skal der indhentes børneattest hver gang.
4) Der afholdes aldrig børnemøde med mindre end 2 børn tilstede.
5) Når det gælder kørsel med børn, gælder det, at det aldrig er lederen/præsten, der spørger om at
køre med børnene. I tilfælde, hvor man evt. kommer til at køre med et barn, skrives der til
forældrene, når man kører, og hvad tid man forventer at være hjemme.
6) I øvrigt henviser vi til LM’s vejledninger:
https://dlm.dk/sites/default/files/Om_os/2020_vejledning_seksuelle_kraenkelser.pdf
En kort udgave kan læses her:
https://www.lmbu.dk/media/4315/for-vores-boerns-bedste-om-at-forebygge-og-ha-ndtereseksuelle-kraenkelser.pdf
7) Ved børnemedarbejdermøder henvises til ovenstående vejledning. Nye medarbejdere introduceres
for vejledningen, og den enkelte medarbejder skal som minimum læse den korte udgave, og der
skal særlig henvises til afsnittet i den lange udgave: ”Forebyggelse i LM’s arbejde” (Fra side 11).
8) LM’s vejledning vedrører især voksen/barn relation, men vi skal være opmærksom på, at det også
kan foregå i såvel barn/barn relation som voksen/voksen relation.
9) I tilfælde af konkrete sager kan diakoniudvalget opfordres til at organisere praktisk hjælp til de
implicerede parter på samme måde som fx ved fødsel og dødsfald.

Handleplan i tilfælde af overgreb i Sønderjyllands Frimenighed.
•

Så snart vi hører om et muligt overgreb, vil vi altid, uden undtagelse, melde det til de
rette myndigheder. Det er gruppen, der foretager den konkrete anmeldelse.

•

Det påhviler gruppen at kontakte LM’ sekretariat hurtigst muligt, hvis en anklage rejses
mod et medlem for at trække på deres ekspertise og hjælp. Herunder også hjælp til en
kommunikationsplan til offentlig kommunikation i fald det påkræves. Hvis en anklage
rejses mod et medlem, skal gruppen samles hurtigst muligt for at træffe de nødvendige
foranstaltninger for de implicerede.

•

Har personen som anklages et tillidshverv i menigheden, vil vi bede vedkommende om at
stoppe midlertidigt i tjenesten. Dette meddeles af gruppen. Den anklagede skal vejledes
til at have en bisidder med til samtalen. Der føres altid referat af mødet, som skal
godkendes af de deltagende parter.

•

Gruppen følger kommunikationsplanen, som er lavet sammen med LM’s sekretariat.

•

Såfremt det er en af de tre i gruppen, der anklages, påhviler det de to øvrige at anmelde
det til myndighederne.

•

Der kan efter behov købes supervision til gruppen og bestyrelsen i det omfang, det
skønnes nødvendigt.

•

Gruppen informerer løbende bestyrelsen.

Denne handleplan revideres 1 gang årligt under det første bestyrelsesmøde efter årsmødet.

