
Barns trygghet prioriteres alltid 
– og overstyrer taushetsplikten.
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Familieavdelingen, Den norske union
www.sabu.no
Tel: 32 16 16 73
familieavdelingen@adventist.no 

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
www.kirkeligressurssenter.no
Tel: 23 22 79 30
Mobiltelefon for sms-kontakt:  474 64 616
post@kirkeligressurssenter.no 

For mer informasjon: 
www.sabu.no/sabu/

trygt-fellesskap

For konfidensiell samtale og veiledning kontakt:



Veiledning til deg som har fått informasjon om et seksuelt overgrep
Kontakt en trygg voksen som kan hjelpe deg i denne prosessen.

Er du helt sikker på  
at informasjonen er  
til å stole på?

NEI
• Ring DNUs familieavdeling  
 eller kirkelig ressurssenter for  
 råd, kontakt ikke anklagede

JA
• Oppmuntre fornærmede  
 til å kontakte politiet,  
 kontakt ikke anklagede

NEI
• Anbefal og hjelp fornær- 
 mede til å kontakte politiet

Er fornærmede 
under 16 år?

JA
• Ring umiddelbart til  
 politiet og / eller barnevern

Er anklagede en 
fare for barn under 
16 år?

JA
•  Ring umiddelbart til politiet og / eller barnevern
• Er du i tvil, ta kontakt med DNUs familieavdeling eller  
 kirkelig ressurssenter

Har overgrepet  
skjedd innenfor  
menigheten?

JA
Følgende skritt tas i tillegg til det som er nevnt ovenfor:
• Oppmuntre fornærmede til å orientere pastoren*
•  Er fornærmede under 16 år, si ifra til pastoren*
•  Oppmuntre og hjelpe fornærmede til å søke profesjonell  
 hjelp og støtte

*Er pastoren inhabil er det distriktsleder som kontaktes.

Definisjon av begrepene
Fornærmede: Personen som er blitt utsatt for et overgrep  Anklagede: Personen som er anklaget for et overgrep

Vi gjør menigheten vår tryggere for alle ved å respektere 
hverandres grenser og tydelig kommunisere følgende: 
• Vi er ansvarlige for våre barns ve og vel.
• Barn er sikre her. 
• Vi rapporterer når vi har mistanke om overgrep.

Praktiske tips for å forebygge overgrep og bygge tillit:
• Bruk lyse og oversiktlige lokaler.
• Forsøk å ha minst to voksne ledere med i grupper, spesielt om det  
 ikke er annen aktivitet i bygningen.
• Unngå så langt det er mulig at en leder eller annen voksen er alene  
 med et barn på et sted hvor ingen andre kan se dem.
• I samtaler med en ungdom, informer ytterligere en voksen om at  
 samtalen finner sted. Se til at det finnes andre voksne i bygningen og  
 at ungdommen vet om dette.
• Se til at ledere ikke treffer eller innbyr barn og ungdommer utenom  
 aktiviteten, om ikke flere voksne er med. Gjør alt i åpenhet, informer  
 foreldre og snakk sammen i ledergruppen eller med andre voksne.
• Vær flere voksne når dere har turer, leirer og andre aktiviteter.
• Når barn og unge skal kjøres, prøv alltid å ha mer enn én passasjer  
 med i bilen. Ha en felles oppsamlingsplass hvor barna skal settes av  
 og hentes ved turer og andre arrangementer.
• Hvor det ikke er mulig å ha flere passasjerer med i bilen, fortell en annen  
 leder at bilturen skal foregå, og tiden det forventes at man kommer frem.

SEKSUELLE OVERGREP
 – hvordan arbeider vi forebyggende?
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Adventistsamfunnet og dets barne- og ungdomsforening, SABU, har 
et Gudgitt ansvar for å skape trygge omgivelser hvor barn, ungdom 
og voksne kan oppleve kjærlighet, omsorg og respekt. Vi ønsker å  
jobbe bevisst for å bygge tillitt i våre felleskap. Derfor skal det være null-
toleranse for vold og seksuelle overgrep i våre menigheter, barne- og 
ungdomsaktiviteter og familier. Seksuelle overgrep fører til omfattende 
kognitive, sosiale, psykiske (åndelige / ekstensielle) og fysiske problemer.  
Derfor jobber vi aktivt for å forebygge seksuelle overgrep.

Men hva om DU vet om, eller har mistanker om at overgrep skjer? 
Hvem skal du kontakte? Hvilken plikt har du? 

Vi håper denne brosjyren vil hjelpe deg og ditt felleskap til å ta de riktige 
grepene både i forhold til håndtering og forebygging av seksuelt overgrep.

HUSK: BARNDOMMEN KOMMER IKKE I REPRISE! *

Med vennlig hilsen

Victor Marley Reidar Kvinge
Daglig leder SABU Leder, Den norske Union
DNU Avdelingsleder for barne-, 
speider- og ungdomsarbeid


