Retningslinjer ved maktovergrep i Det norske Baptistsamfunn og Ung baptist
Alle samlinger lokalt og sentralt i regi av Det norske baptistsamfunn og Ung baptist skal oppleves
som trygge for alle ledere og deltakere. Likevel kan det forekomme maktovergrep i våre
sammenhenger. Det være seg åndelige, psykiske eller seksuelle overgrep.
Retningslinjer ved mistanke om seksuell trakassering og/eller overgrep
Ved mistanke om seksuelle overgrep varsles lokal pastor eller menighetsrådsleder, hvis ikke
vedkommende er involvert i saken. Lokal pastor eller menighetsrådsleder varsler generalsekretær i
Baptistsamfunnet. Der det er snakk om at barn og unge er involvert skal daglig leder i Ung baptist
også varsles. Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven og skal meldes til og etterforskes av
politiet. Vi oppfordrer til at myndige personer melder fra selv, gjerne i følge med en person de stoler
på. Hvis den utsatte er mindreårig gjøres dette i samråd med foresatte så lenge det ikke er mistanke
om at disse er involvert.
Daglig leder i Ung baptist: Roald Zeiffert
roald@ungbaptist.no | 92619667
Generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn: Terje Aadne
generalsekretær@baptist.no | 47254001
Seksuell trakassering og/eller overgrep i kristen sammenheng kan være interessant for media.
Informasjonsleder i Det Norske Baptistsamfunn vil være involvert i mediehåndtering. Daglig leder i
Ung baptist eller generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn er ansvarlig for kontakt med
informasjonsleder.
Informasjonsleder i Det Norske Baptistsamfunn: Roger Dahl
roger.dahl@baptist.no | 95975478

Mer informasjon finnes på http://norkr.no/index.cfm?id=432717
I tillegg kan man kontakte Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
http://www.kirkeligressurssenter.no/

Retningslinjer ved mistanke om psykiske og/eller åndelige overgrep
Psykiske og åndelige overgrep kan dessverre forekomme i våre sammenhenger, og er ikke alltid så
lett å oppdage. Heller ikke hvor grensene går. Er du i tvil, er det viktig å ta kontakt med
ressurspersoner. Ved mistanke om psykiske og åndelige overgrep varsles lokal pastor eller
menighetsrådsleder, hvis ikke vedkommende er involvert i saken. Lokal pastor eller
menighetsrådsleder varsler generalsekretær i baptistsamfunnet. Der det er snakk om at barn og unge
er involvert skal daglig leder i Ung baptist også varsles av lokal pastor eller menighetsrådsleder.
Det vil i disse sakene oftest ikke dreie seg om kriminelle forhold, men det bør gjøres en vurdering
av omfanget underveis. Derfor vil det være viktig å prøve å kartlegge hva som har skjedd og

hvilken grad av overgrep som har funnet sted.
Den overgrepsutsatte må tros på og ivaretas på best mulig måte. Det norske Baptistsamfunn har
avtale med Modum Bad – Institutt for sjelesorg, og vil kunne videreformidle behov for oppfølging.
Ansettelsesrådet kan komme på banen hvis det er snakk om saker der det er behov for å gjøre
avveininger i forhold til ansettelsesforhold og pastorgodkjenning.
Det Norske Baptistsamfunn og Ung baptist
- Ved varsler plikter Baptistsamfunnet å informere menigheten om mulige ressurser for å hjelpe til
og håndtere saken lokalt. Baptistsamfunnet har blant annet avtale med Modum bad, institutt for
sjelesorg, om å få bistand både akutt og på sikt i de ulike sakene. Ung baptist har i tillegg tilgang på
oppfølging fra LNU.
- Informasjonsleder i Baptistsamfunnet skal kunne bistå hvis media er involvert.
- Hvis det gjelder sentrale arrangementer og leirer skal Baptistsamfunnet og Ung baptist håndtere
saken videre i samarbeid med lokal menighet.
- Hvis den lokale menigheten ikke er i stand til å håndtere saken, eller er involvert, skal
Baptistsamfunnet/Ung baptist i samarbeid med Trygg-gruppa håndtere saken sentralt.
«Trygg»
Trygg gruppa er Ung baptist og Det Norske Baptistsamfunn sin rådgivende instans i forbindelse
med maktovergrep av seksuell, psykologisk eller åndelig karakter. Medlemmene i Trygg-gruppa
skal alltid være en del av Det norske Baptistsamfunns beredskapsgruppe og gi veiledning og
oppfølging ved mistanke om ulike type overgrep. Gruppa kan også kontaktes hvis det ønskes
generell veiledning og kurs.
Leder
Siri D. Fjeldberg | 40169434
siri@ungbaptist.no
Torbjørn Andersen | 46830968
torbjoern.andersen@hig.no
Hege Kristine Eikland | 473 90 435
hegekristine@ungbaptist.no
Hsar Kaw Paw Wah | 48287307
johnnayhtoo@gmail.com

