
Veiledning til håndtering av seksuell trakassering og seksuelle overgrep

Hva er seksuell trakassering og seksuelle overgrep:
- Seksuell trakassering er seksuell oppmerksomhet som er uønsket og plagsom for den det 
rammer. Det er den utsattes opplevelse av handlinga og ikke den som utfører sin intensjon med 
handlingen som avgjør om det er seksuell trakassering.
- Seksuelle overgrep er seksuelle handlinger utført mot noen som ikker gir eller er i stand til å gi 
samtykke. Eksempler på straffbare handlinger kan være voldtekt, berøring av kjønnsorganer og 
bryst eller å ta, lagre eller formidle seksualiserte bilder. Seksualiserte handlinger mot barn under 16 
år er i utgangspunktet alltid straffbart.

Har du opplevd seksuell trakassering og/eller overgrep?
- snakk med noen du stoler på.

Når du forteller om trakasseringen/overgrepet kan du få slutt på det. Det er også viktig at du 
sier ifra slik at denne personen ikke får mulighet til å gjøre det samme med andre.

- kontakt politi og/eller overgrepsmottak om du har blitt utsatt for overgrep.
Politiet: tlf 02800/www.politi.no (Du kan be om å få snakke med noen som jobber med 
seksuelle overgrep). 
Overgrepsmottak: www.overgrepsmottak.net / www.dinutvei.no
Du kan be noen du stoler på om å bli med deg til politiet/overgrepsmottaket.

- Om du ikke tør å snakke med politiet/overgrepsmottaket er det andre som kan gi deg råd, feks:
Helsesøster
Fastlege
Alarmtelefonen for barn og unge (tlf 116111)
Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte (tlf 800 57 000)

- Ved seksuelle overgrep har du rett til gratis møte med advokat før du avgjør om du vil melde til 
politiet. Les mer her: https://dinutvei.no/utsatt/251-rett-til-bistandsadvokat
- Si ifra til lokallagsleder, pastor eller menighetsrådsleder
- Hvis du ikke tør å ta kontakt med menigheten eller lokallaget ditt kan du kontakte Trygg-gruppa i 
Baptistsamfunnet, Leder: Siri D. Fjeldberg, tlf 40169434, epost: siri@ungbaptist.no, eller Torbjørn 
Andersen, tlf 46830968, epost torbjoern.andersen@hig.no, Hege K. Eikland tlf 47390435, 
hegekristine@ungbaptist.no, Hsar Ka Paw Wah, 48287307, epost: johnnayhtoo@gmail.com

Har du hørt om seksuell trakassering og/eller overgrep i menigheten, lokallaget eller på noen 
av Ung baptist eller Det Norske Baptistsamfunns arrangementer?
- Hjelp den som har opplev trakassering/overgrep
- Kontakt politiet dersom du vet eller er usikker på om det gjelder et lovbrudd
- Si ifra til ledelsen i menigheten, lokallaget eller kontakt generalsekretær i Det Norske 
Baptistsamfunn/daglig leder i Ung baptist.
- Hvis du ikke tør/vil ta kontakt med med ledelsen lokalt eller sentralt kan du kontakte Trygg-
gruppa (se forrige punkt).

Er du leder i menigheten eller lokallaget og har fått informasjon om seksuell trakassering 
og/eller overgrep?
- Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep
- Kontakt politiet dersom du vet eller er usikker på om det gjelder et lovbrudd
- Si ifra til ledelsen i menigheten eller kontakt generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn/daglig 
leder i Ung baptist.
- Leder i lokallag varsler straks pastor/menighetsleder dersom ikke vedkommende er involvert i 



saken.
- Dersom det gjelder overgrep mot myndig person skal en sterkt oppfordre personen om selv å 
melde saken til politiet, og gjerne tilby å bli med personen til politiet.
- Dersom det gjelder overgrep mot en mindreårig skal en informere foresatte og i samråd med disse 
melde saken til politiet.
- Dersom man mistenker at den/de foresatte selv har utført seksuelle overgrep mot den mindreårige 
bør en ta kontakt direkte til politiet, eller kontakte barnevernet i kommunen.
- Det er avgjørende at slike saker blir håndtert så raskt som mulig.

I saker som kan være lovbrudd skal man kontakte politi med det samme (samme dag) på 
telefon 112 (akutt) eller 02800. 

Om man er i tvil om hva man skal gjøre, skal man kontakte politiet, legge fram saken
og spørre om råd. 
Menigheten og Baptistsamfunnet/Ung baptist skal avklare sin oppfølging av sakene 
med politiet for ikke å ødelegge for politiets etterforsking.

I andre saker skal ledelsen håndtere saken så raskt som mulig/og senest innen en uke. 
F.eks ved å utnevne saksansvarlig og avtale møte med de involverte.

- Menigheter og lokallag skal aldri hindre eller råde noen fra å ta kontakt med politiet.

Menigheten skal føre logg for alle saker.
Dato, tidspunkt: x mottok telefon/epost om saken fra person y.
Dato, tidspunkt: x snakket med pastor/menighetsleder om saken
Dato, tidspunkt: pastor/menighetsleder snakket med person y. 
Dato, tidspunkt: pastor/menighetsleder varslet generalsekretær i Baptistsamfunnet.

- Unngå å skrive personopplysninger i loggen.
- Målet med loggen er at det i etterkant skal være lett å se hva som er gjort i saken og holde en 
ryddig saksbehandling internt, samt være viktig hvis saken er alvorlig og senere skal følges opp av 
politi eller media.
- Logg og all saksinformasjon skal håndteres konfidensielt og av så få personer som mulig.

Håndtering av informasjon
- Ledelsen i menigheten skal sikre at informasjon om saken ikke blir formidlet til andre enn de som 
trenger det for å håndtere saken.
- I saker som kan gjelde lovbrudd skal menigheten spørre politiet om råd før man informere andre i 
menigheten.
- Ryktespredning og snakk gjør politets etterforskning og menighetens håndtering vanskeligere og 
er en ekstra belastning for de involverte.

Ta vare på de involverte
- Ledelsen i menigheten skal ta vare på de involverte, og legge tilrette for at håndteringen av saken 
ikke fører til unødvendig påkjenning for dem.
- Menigheten har et særlig ansvar for å ta vare på den/de som kan ha opplevd trakassering eller 
overgrep, og skal legge tilrette for at den/de skal kunne fortsette i menigheten. 

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.
- 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 kan håndtere saken, eller er involvert, skal 
Baptistsamfunnet/Ungbaptist i samarbeid med Trygg-gruppa håndtere saken sentralt.

Ved behov for mer informasjon:
Kirkelig ressurssenter: http://www.kirkeligressurssenter.no/
Norges kristne råd: http://norkr.no/index.cfm?id=432717


