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Ábyrgð kristinna manna á meðborgunum sínum 

Kirkjan á að bjóða upp á öruggt umhverfi þar sem enginn þarf að óttast hvers kyns óvelkomna 
kynferðislega hegðun í orði eða verki. 

• Kirkjan á að vera öruggur staður fyrir okkur öll. 
• Í kirkjunni á að vera hægt að treysta því að velferð einstaklingsins sé höfð í öndvegi. 
• Í kirkjunni á aldrei að umbera hegðun sem getur haft skaðleg áhrif á andlega, líkamlega, 

og/eða félagslega velferð einstaklinga. 

Út frá kristnum gildum og í ljósi boðorðs Krists um kærleika til náungans höfum við siðferðilega 
ábyrgð til að bregðast við ef við sjáum að náunga okkar líður illa. Þetta á við sérhvern starfsmann 
kirkjunnar jafnt leikan sem lærðan, launaðan sem ólaunaðan.  

Valdbeiting í samskiptum getur byggst á því að annar einstaklingurinn hefur vitsmunalega, andlega, 
menningarlega, félagslega eða fjárhagslega yfirburði. Það getur birst á mjög dulinn hátt sem ef til vill 
er ekki sýnilegur öðrum en þeim sem fyrir verður. Ef við bætist að þessi misbeiting tengist mynd 
okkar af Guði, sem gerist þegar ofbeldi á sér stað í trúarlegu samhengi, getur það skaðað tengsl 
þolanda við Guð. Gerandinn brýtur alvarlega gegn þolanda og þar með einnig gegn Guði, þeim 
Guði sem hefur skapað okkur öll í sinni mynd.  
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Fyrirbyggjandi aðgerðir 

Hægt er að grípa til aðgerða til að fyrirbyggja kynferðisbrot sem og önnur brot. Með fræðslu og 
upplýsingum getum við gert starfsfólk meðvitað um þessi mál. Handleiðsla er mikilvægt og gott tæki 
fyrir þau sem starfa með fólki.  

Það er einnig hægt að setja ákveðnar reglur, sem hafa það markmið að draga úr hættu á brotum. 
Fyrrnefndar aðgerðir eru fyrst og fremst ætlaðar til að vernda þau sem gætu verið þolendur. En er 
jafnframt leið til að vernda starfsfólk, sjálfboðaliða og fólk í trúnaðarstöðum. Með því að huga að 
skipulaginu getum við aukið öryggið fyrir okkur öll í kirkjunni okkar. 
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Til þín sem ert starfsmaður, leiðtogi eða í trúnaðarstarfi 

Starfsfólk er sterk fyrirmynd, sem þarf að vera næmt á eigið fas og framkomu, hvernig það tjáir sig 
með eða án orða, hvernig það snertir og myndar traust og tengsl. 

 

• Mættu fólki af virðingu.  
• Ekki gera gys að fólki né vera með niðrandi ummæli við það. 
• Ekki mismuna einstaklingum, gættu þess að vera ekki of nærri þeim og vera með „jákvæðar” 

athugasemdir um útlit eða annað sem getur farið yfir persónuleg mörk þeirra. Einstaklingar 
hafa misrúm mörk og þér ber að virða þau. 

• Þegar þú sinnir sálgæslu, láttu einhvern vita að þú sért með sálgæsluviðtal. 
• Taktu vel eftir hvernig þú bregst við og mundu að það sem þú gerir eða segir, jafnvel í besta 

tilgangi, getur misskilist og verið grunsamlegt. 
• Leitaðu ráða eða handleiðslu ef þú telur þörf á því. 
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Að skipuleggja barna- og unglingastarf 
• Notaðu björt og opin svæði fyrir starfið, þar sem yfirsýn er góð. 
• Reyndu að hafa að minnsta kosti tvo fullorðna leiðtoga í hóp, sérstaklega ef ekki er annað 

starf í gangi í húsinu á sama tíma. 
•  Leiðtogi eða fullorðinn einstaklingur á ekki að vera einn með barni á stað þar sem enginn 

sér þau. 
• Ef þú átt samtal í einrúmi við ungling, láttu einhvern fullorðinn vita um samtalið. Gættu þess 

að fleiri fullorðnir séu í húsinu og unglingurinn viti af því. 
• Leiðtogar eiga ekki að hitta börn og unglinga utan starfsins og/eða bjóða þeim heim án þess 

að fullorðnir séu viðstaddir. Gættu þess að allt sé gert fyrir opnum tjöldum, láttu foreldra vita 
og ræddu málið við leiðtogahópinn eða aðra fullorðna. 

• Farðu aldrei einn/ein með hóp í útilegu, á mót eða annað. 
• Starfsmaður ætti ekki að aka börnum heim úr starfi nema með vitneskju og samþykki 

foreldra. 
• Snerting er stundum viðeigandi en hún getur auðveldlega misskilist. Stundum er betra að 

standa fyrir utan leiki sem fela í sér mikla snertingu. 
• Farðu aldrei með barni á klósett. Ef barnið þarf hjálp ætti alltaf að láta foreldri eða þann sem 

er með barninu, vita, þannig að sá hinn sami geti fylgt því. 
• Ef barn segir frá einhverju sem gæti vakið grun um að einhverskonar ofbeldi hafi átt sér stað 

þá hlustaðu á barnið, án þess að spyrja nánar út í málavexti þar sem það gæti skaðað 
áframhaldandi málsmeðferð. Trúðu barninu. Tryggðu öryggi þess og láttu barnið vita að það 
var rétt að segja frá. Aldrei má hlýða á barn og lofa að segja ekki frá málinu. 
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Heilræði í fyrirbæna-og sálgæsluþjónustu 

Í fyrirbæna- og sálgæsluþjónustu komum við fram sem þjónar Krists. Við erum samferða þeim sem 
við þjónum, það felur ekki í sér að vita betur, heldur vera nálæg, hlusta og vera til staðar sem 
farvegur fyrir blessun Guðs. 

 

• Við erum öll dýrmæt fyrir Guði. Þjónaðu í kærleika og af nærgætni og sýndu öllum fyllstu 
virðingu. Vöxtur og þroski einstaklingsins er markmið þjónustunnar. 

• Þetta er þjónusta Heilags Anda, en ekki þess sem biður. Þegar þú biður Heilagan Anda að 
koma þá kemur hann og vinnur á sinn máta. 

• Þú skalt aðeins biðja með einstaklingi af sama kyni eða í blönduðum hóp. Gefðu ekkert 
tækifæri til misskilnings. 

• Virtu alltaf persónuleg mörk fólks. Fáðu leyfi til að snerta viðkomandi ef notuð er 
handayfirlagning. Notaðu eingöngu létta snertingu t.d. á enni, höfuð, axlir eða hendur. 

• Notaðu aldrei óviðeigandi snertingu (þ.e. snertu ekki brjóst konu, kvið eða fætur, o.s.frv.), 
ekki nudda, strjúka eða beita öðrum blíðuhótum. Vertu sérstaklega á varðbergi fyrir því að 
ýta fólki ekki um koll! Það er óviðunandi hegðun. 

• Ef þú færð „þekkingarorð",skaltu biðja bænar í tengslum við þau orð. Varastu að segja: 
„Drottinn sagði mér að segja þér...“ eða „Drottinn segir...". Þekkingarorð ætti ávallt að bjóða 
fram til uppbyggingar og hughreystingar. 

• Varastu of mikinn ákafa eða tilhneigingu til að "hjálpa Guði" einkum þegar þú finnur fyrir 
sterkri nærveru Guðs, eða þegar þú finnur fyrir þreytu og óþolinmæði. Ef þetta hendir þá 
dragðu þig tafarlaust til baka. Ef þér finnst óþægilegt eða það reynist þér ofviða að fást við 
þær aðstæður sem þú ert í, útskýrðu það fyrir þeim sem þú ert að biðja fyrir og leitaðu 
jafnvel aðstoðar annarra í þjónustuhópnum. 

• Vísaðu einnig manneskju óhikað til fagfólks t.d. læknis eða sálfræðings ef þess þarf með. 
• Gættu ávallt þagmælsku og trúnaðar í fyrirbæna– og sálgæsluþjónustu. Ef í samtali kemur 

fram refsivert athæfi gagnvart börnum ber þó að tilkynna það tafarlaust til 
barnaverndayfirvalda. 
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Að ráða fólk til starfa  

Ráðningarferli skiptir máli í fyrirbyggjandi vinnu. Það á bæði við um launað starfsfólk og 
sjálfboðaliða. Nokkur atriði eru sérstaklega mikilvæg: 

 

• Taktu viðtal við umsækjanda starfs. 
• Óskaðu eftir meðmælum og talaðu við einstaklingana sem gefa þau. Óljósar upplýsingar eða 

mótsagnir þýða að skoða þarf umsækjandann betur. Ef viðkomandi hefur starfað stutt á 
mörgum stöðum er það hættumerki. 

• Gættu þess að allt, launað og ólaunað, starfsfólk safnaðarins, hafi skýra starfslýsingu. Í 
starfslýsingu á að koma fram hvaða ábyrgð hvert og eitt hefur sem tekur eftir kynferðisbroti 
þannig að ljós sé siðferðileg ábyrgð starfsmanna til að grípa inn í ef grunur leikur á að brotið 
hafi verið á einstaklingi í kirkjunni. Í starfslýsingu þarf líka að koma fram hvert á að snúa sér 
ef maður verður var við brot. Starfsreglur á að kynna starfsfólki/sjálfboðaliðum við upphaf 
starfs. (Starfslýsing er unnin í samvinnu starfsmanns og næsta yfirmanns). 

• Hafðu tímabundna reynsluráðningu. 
• Ef ákærur um kynferðisbrot beinast gegn starfsmanni er mikilvægt að líta á það sem 

starfsmannamál en ekki sem sálgæsluatriði. Hlutverki sálusorgara og yfirmanns verður að 
halda aðskilið.  


