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T H E  H O N O U R  G U I D E

1.      Tror vi at alle mennesker er skapt av Gud, og at de derfor har en ukrenkelig         

          verdi. 

2.      Har ingen medarbeider lov til å bruke sin posisjon til å tråkke over andre 

          menneskers grenser og krenke den enkeltes verdighet. 

3.      Er vi bevisst vår egen rolle og maktbalansen i de ulike relasjoner vi har til andre 

          personer. Vi er alle forbilder! 

4.      Viser vi kjærlighet! Vi er kalt til å elske hverandre. 

          Vi er bevisst på at i våre felleskap ønsker vi å formidle kjærlighet på en slik           

          måte at alle kan oppleve å bli elsket for den de er – framfor det de gjør. 

5.      Behandler vi alle med respekt, og avstår fra alle former for kommunikasjon, 

          handling eller behandling som kan oppleves som krenkende. 

6.      Tar vi ansvar for å spre sunne og bibelske holdninger når det gjelder                         

          seksualitet, kjønn og utseende. 

7.      Unngår vi berøringer som kan oppleves som uønsket. 

8.      Unngår vi alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet. 

9.      Viser vi respekt for andres privatliv. 

10.   Griper vi inn og varsler dersom man opplever eller observerer brudd på 

          retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser. 

 

I Ungdom i Oppdrag er en krenkelse av det enkelte mennesket noe som rammer 

fellesskapet. 
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T H E  H O N O U R  G U I D E

0.1. Overgrep skjer, men det skal ikke skje! 

 

I Ungdom i Oppdrag (UIO) er det null-toleranse for seksuelle overgrep,

grenseoverskridende seksuell atferd eller annen form for trakassering av et annet 

menneske. Likevel vet vi at seksuelle krenkelser skjer, også innenfor kirkelige

miljøer. Men det skal ikke skje. Grenseoverskridende atferd og overgrep er brudd

på de etiske retningslinjene som gjelder for alle medarbeidere i UIO. 

 

Dette dokumentet har to hensikter: 

 

1. Bidra til økt kompetanse og bevisstgjøring på dette feltet innen vår organisasjon.  

Ved forebygging og skolering vil vi skape gode og sunne holdninger og derved 

motvirke at seksuelle krenkelser skjer. 

2. Gi klare prosedyrer og retningslinjer for behandlingen av seksuelle krenkelser 

som blir rapportert innen vår organisasjon. 
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T H E  H O N O U R  G U I D E

1.1. Alle mennesker er skapt i Guds bilde 

 

Det kristne menneskesynet er grunnlaget for hvordan vi som kirke forstår og

håndterer problemfeltet omkring seksuelle krenkelser. Dette tar utgangspunkt i

ordene fra skapelsesberetningen i 1. Mosebok 1: ”Og Gud skapte mennesket i sitt

bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.” 

 

Det at mennesket er skapt i Guds bilde, innebærer at det er det eneste vesen som

er i stand å gjøre seg tanker om Gud og ha en relasjon til ham. Mennesket er også

skapt til å ha relasjoner til andre mennesker. Dette betyr at alle mennesker har lik

verdi og har krav på respekt – også for egen kropp og egne grenser. Det enkelte

menneske har selv rett til å definere egne grenser for hvor nært man vil slippe

andre mennesker inn på seg. 

 

Denne respekt er helt grunnleggende. Dersom mennesker ikke er i et likeverdig

forhold på grunn av alder, psykisk eller fysisk kapasitet, ligger ansvaret for å utøve

respekt og ikke trå over den andres grenser på den som kan defineres som den

sterkeste. Som medmennesker eller organisasjon har vi ikke lov til å la være å

reagere dersom det blir kjent at noen har blitt, eller blir, utsatt for seksuelle

krenkelser. 

 

Det må ikke forekomme at mistanke, og/eller melding om seksuelle krenkelser, ikke

blir tatt alvorlig – eller i verste fall benektet ut fra tanker om at det kan ikke skje

hos oss. 
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DEFINISJONER

02:



T H E  H O N O U R  G U I D E

2.1. Seksuelle krenkelser 

Seksuelle krenkelser handler først og fremst om misbruk av makt. Makt innebærer

å ha mulighet til å påvirke og øve innflytelse over andre og få gjennomslag for sin

vilje. Makt kan brukes både positivt og negativt. Positivt kan vi anvende makten til

å støtte og myndiggjøre en annen, negativt ved å ta kontroll over en annen og

krenke vedkommende. 

 

Vi legger følgende definisjon til grunn for hva som menes med seksuelle krenkelser: 

 

«Med seksuelle krenkelser menes at den som har størst makt i en relasjon mellom 

personer i et asymmetrisk maktforhold, anvender en seksualisering av relasjonen

på en 

slik måte at den andres intimitetsgrenser blir krenket» (Kleiven, 2008). 

 

Maktubalansen kan for eksempel skyldes forskjell i alder eller modenhet, at én part

har en tillitsposisjon som gir stor innflytelse og dermed makt, at én part er spesielt

sårbar på grunn av en vanskelig livssituasjon og lignende forhold. Et barn har

mindre makt enn en voksen, en student har mindre makt enn en stab. Når en

relasjon i et slikt asymmetrisk maktforhold blir seksualisert, betyr det at rolle og

tillit blir misbrukt på en slik måte at et menneske i en sårbar situasjon blir utnyttet

istedenfor å bli beskyttet. Seksualiteten blir brukt som et maktmiddel til å få

kontroll over den andre for å dekke egne behov. Seksuelle krenkelser kan dreie seg

om hele spekteret av seksuelle handlinger, fra krenkende ordbruk til påført samleie

og tilsvarende handlinger. Vi bruker i dette dokumentet begrepet seksuelle

krenkelser som en fellesbetegnelse for det som i andre sammenhenger betegnes

som grenseoverskridende seksuell atferd og seksuelle overgrep. 
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T H E  H O N O U R  G U I D E

2.1.1. Seksuelt krenkende eller uanstendig atferd 

 

Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd forekommer i handling og ord

enten overfor eller i nærvær av noen. Eksempler på dette er blotting, visning av

pornografiske filmer, verbale krenkelser eller krenkende bilder og tekst på sosiale

medier. Det vil si at noen i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen

uanstendig atferd på offentlig sted, eller dersom de som er til stede, ikke har

samtykket i det eller er barn 

under 16 år. 

 

2.1.2. Seksuelle handlinger 

 

Seksuelle handlinger er handlinger som foretas i fysisk kontakt med en annen, for 

eksempel berøring eller beføling av den utsattes kjønnsorganer eller bryster,

innenfor eller utenpå klærne. Seksuelle handlinger er straffbare når de skjer med

noen som ikke har samtykket til det, eller når det skjer med barn under 16 år. 

 

2.1.3. Seksuell omgang 

 

Seksuell omgang er handlinger med høyest strafferamme. Det er for eksempel når 

handlingen innebærer å trenge inn i vagina, analåpning eller munn, eller onanering

av kjønnsorganer til den krenkede og/eller krenker. 

 

2.1.4. Voldtekt 

 

Voldtekt vil si at noen skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd

eller at 

den utsatte er ute av stand til å motsette seg handlingen, for eksempel på grunn av 

beruselse. 
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T H E  H O N O U R  G U I D E

2.2. Begrepsbruk for personer involvert 

 

Vi bruker begrepet «den anklagede» om den som er anklaget for seksuelle

krenkelser, inntil anklagen eventuelt er bekreftet, da bruker vi «krenker». 

Vi bruker begrepet «den utsatte» om en som formidler at han eller hun har vært

utsatt for seksuelle krenkelser. Hvis anklagen er blitt bekreftet, bruker vi

benevnelsen «den krenkede». 
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T H E  H O N O U R  G U I D E

3.1. Taushetsplikt for spesielle yrkesgrupper 

 

Offentlige tjenestemenn og enkelte andre yrkesgrupper, for eksempel ordinerte

prester, advokater og helsepersonell, har lovfestet taushetsplikt. Det betyr at de

kan straffeforfølges, dersom de bryter sin taushetsplikt uten samtykke fra den det

gjelder. Det finnes en paragraf om nødrett i loven. Det betyr at man er pliktig i å

melde fra om forhold som noen betror oss, hvis dette medfører at vi kan avverge

alvorlig kriminalitet, eller det er fare for liv og helse. 

 

3.2. Taushetsplikt og hemmeligholdelse for medarbeidere i UIO 

 

Vi som frivillige medarbeidere i UIO, har ikke en slik lovfestet taushetsplikt som

gjør at vi kan straffeforfølges ved taushetsbrudd. En sjelesørger har alltid

taushetsplikt om det han/hun får kjennskap til gjennom fortrolige samtaler.

Dersom informasjon om 

krenkende handlinger kommer som en betroelse i en sjelesorgsamtale, og den som 

forteller om det er over 18 år, må en derfor få tillatelse til å melde fra til

organisasjonen. Denne tillatelsen bør en få skriftlig. 

 

Det bør i UIO være sedvane at en ved oppstart av veiledning eller sjelesorg setter 

rammer for samtalen. For å beskytte oss selv og andre, bør vi ikke love 100 % 

taushetsplikt eller hemmeligholdelse i slike samtaler. Brudd på retningslinjer for 

seksuelle krenkelser og maktmisbruk, eller situasjoner der det er fare for liv og

helse, må føre til handling. 
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T H E  H O N O U R  G U I D E

3.3. Problemstillinger knyttet til taushetsplikten 

 

Dersom en ikke får tillatelse fra den utsatte til å gi informasjonen videre, skal en be

om lov til å melde sakens innhold til Senterleder, med navn på den anklagede, uten 

å oppgi hvem anklagen kommer fra. Den utsatte skal få tilbud om videre samtaler

med en egnet samtalepartner. Den som melder saken til organisasjonen, og den

som følger opp med videre samtaler, har rett på bistand og veiledning. Det er ikke

brudd på taushetsplikten, og en trenger ikke tillatelse fra den det gjelder, for å

drøfte taushetsbelagt informasjon med en overordnet, dersom alle de involverte 

personene blir anonymisert. Det bør være en lav terskel for å drøfte slike saker

med sine overordnede i UIO. 

 

3.4. Betroelser fra barn under 18 år 

 

Dersom informasjon om krenkelser kommer som en betroelse fra et barn under 18

år, er det viktig ikke å love hemmeligholdelse. En må lytte nøye til det barnet

forteller, prøve å finne ut om det har snakket med andre om dette tidligere, og

eventuelt med hvem. En må forklare at dette er så alvorlig at foreldre/foresatte må

få vite om det. Dersom barnet motsetter seg dette, må en bruke tid på å forklare

hvorfor det er viktig. Jo eldre barnet er, jo viktigere er det å prøve å få barnet til å

forstå hvorfor en må gå videre med en slik opplysning. Men uansett om barnet gir

samtykke eller ikke, skal en normalt melde fra til foreldrene, forutsatt at det ikke er

grunn til å tro at foreldrene er involvert i krenkelsen. Den som har fått

informasjonen, skal ikke kontakte foreldrene før en har meldt saken til 

Senterleder. 
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T H E  H O N O U R  G U I D E

4.1. Seksuelle krenkelser må forebygges 

 

Forebygging handler om å sørge for at seksuelle krenkelser ikke finner sted. Det

skjer gjennom målrettet og systematisk arbeid innenfor områdene holdninger og

handlinger. Med holdninger mener vi summen av hvordan vi forstår og forholder

oss til et tema.Dette kommuniseres både gjennom ord og kroppsspråk. Alle ledere

er rollemodeller og ansvarlige for å spre sunne holdninger vedrørende seksualitet

og kjønn. Å forebygge er viktig fordi økt kunnskap gir bedre forutsetninger for å ha

et bevisst forhold til egne holdninger. Fokus på tema kan i seg selv virke preventivt

på potensielle overgripere. Forebygging er også viktig for å forhindre at

ledere/tillitspersoner kan komme i situasjoner der de kan bli fristet til eller falskt

anklaget for å ha utført seksuelle krenkelser. 

 

4.2. Språkbruk og kultur 

 

Vi ønsker å ha en kultur hvor vi hedrer og ærer hverandre. 

Negativ språkbruk kan motarbeide de holdningene vi ønsker skal prege våre

felleskap når det gjelder seksualitet. Her må det også arbeides aktivt med

holdninger og med å tydeliggjøre hva som ikke aksepteres når det gjelder omtale av

andre eller omtale når det gjelder seksualitet. 

 

I Ungdom i Oppdrag skal vi: 

- ikke kommentere andre sin kropp/sine kroppsdeler 

- ikke fortelle vitser som spiller på kropp eller sex. 
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T H E  H O N O U R  G U I D E

4.3. Åpenhet 

 

Åpenhet og vilje til å la andre mennesker få innsyn i våre liv er i henhold til UIO sine 

verdier, og det kan forebygge krenkelser. Det er derfor særlig viktig for mennesker

som er i maktposisjoner, som stab og ledere på ulike områder, å ha en fortrolig

relasjon med noen hvor de kan opplever gjensidig støtte, ærlighet, og en ydmyk og

åpen kommunikasjon. Vi kan ikke se vår egen atferd fra utsiden, derfor trenger vi at

andre gir oss tilbakemeldinger. Å leve åpent med våre sårbare sider er et vern mot

maktmisbruk. 

 

Åpenhet med personlige ting i en større gruppe er noe som hvert enkelt individ selv

må bestemme. Ingen skal føle seg presset til å dele eller gjøre noe som en ikke

ønsker. 

 

4.4. Undervisning 

 

Seksualiteten er Guds gode gave som må forvaltes rett, i henhold til Bibelske

prinsipper. Dette må det undervises om i treningen av våre stabsansatte og

studenter, sammen med temaer knyttet til seksuelle krenkelser. 

 

Vi må sørge for at stab har en nødvendig kompetanse og beredskap, også på dette 

området. 

 

4.5. Forebygging av seksuelle krenkelser mot barn 

 

Alle studenter, deltid- og fulltidsstab, og stab på leirer der barn deltar, må lese

igjennom og skrive under på at de godkjenner UIO sine retningslinjer for hvordan

en skal opptre når en arbeider med barn, kalt Guidelines for Child Protection. Alle

skal kjenne til innholdet i dette dokumentet. Disse retningslinjene pålegger oss å ha

politiattest. 
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Samtale med fokus
på seksuelle
krenkelser, for å 
sette fokus på og
for å øke kunnskap 
 
Informere om
retningslinjer 
og prosedyrer på
stabstrening 
 
Være kjent med 
«Retningslinjer for 
forebygging og
håndtering av
seksuelle
krenkelser» 
Sørge for at disse 
retningslinjene er
tilgjengelige 
for alle
medarbeidere 
 
Revidering av
retningslinjer 

Personalleder  
i UIO Norge 
 
 
 
 
Senterleder 
 
 
 
 
Alle ledere 
 
 
 
 
 
Senterleder 
 
 
 
 
Personalleder/ 
Nasjonalleder 

Årlig, ved NLF eller
andre
ledersamlinger 
 
 
 
 
Hver høst 
 
 
 
 
Til enhver tid 
 
 
 
 
Til enhver tid 
 
 
 
 
Hvert femte år

4.6  Handlingsplan for forebygging 
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T H E  H O N O U R  G U I D E

5.1. Grafisk fremstilling av saksgang 

5

5. HÅNDTERING AV ANKLAGER OM SEKSUELLE KRENKELSER 
 

DU BLIR

KJENT MED

ANTAGELSEN

OM MULIGE

KRENSELSE.

DU VARSLER

SENTERLEDER

OM MISTANKE

ELLER

ANKLAGELSE

SENTERLEDER RÅDFØRER  

SEG MED LOKAL  

LEDERGRUPPE OG SAMMEN

AVGJØR DEN VIDERE

SAKSGANG. OM NØDVENDIG

OPPRETTES EN

KRISEHÅNDTERINGSGRUPPE.

SENTERLEDER

OVERDRAR ASVARET

TIL NASJONAL

LEDELSE.

NASJONAL LEDELSE

HÅNDTERER

SITUASJONEN I

HELHOLD TIL

KRISEHÅNDTERINGS-

PLANEN

SENTERLEDER

HÅNDTERER  

SELV SAKEN I  

HENHOLD TIL

KRISEHÅNDTERING-

PLANEN

NB: Husk å loggføre alle

samtaler og møter! 



T H E  H O N O U R  G U I D E

5.2. Forklaring av saksgang 

 

Dersom du som leder eller medarbeider i UIO, blir gjort kjent med anklage om

seksuelle krenkelser, skal Senterleder varsles. Dette fordi det er vedkommende

som fører saksgangen videre. Dersom Senterleder er anklaget eller på annen måte

er inhabil, skal Nasjonalleder ivareta vedkommende sin funksjon. Når Senterleder

får en beskjed om at det er mistanke om eller anklage av seksuelle krenkelser, skal

Senterleder konferere saken med noen av sine med-ledere. Det er viktig å

understreke at disse skal være en støtte for Senterleder og ikke bli en direkte

involvert part i saken. Senterleder skal ved større saker etablere et kriseteam som

kan håndtere anklager om seksuelle krenkelser. I omfattende og graverende

tilfeller skal Nasjonalt bli koblet inn. 

 

5.2.1. Praktisk og utøvende ansvar 

 

Alle anklager eller mistanker om krenkelser blir meldt til Senterleder. Han er den

første som blir kjent med anklagen og har ansvar for å vurdere videre saksgang.

Dette skal han gjøre sammen med en lokal leder gruppe. Sammen skal disse

umiddelbart avklare om sakens alvorlighetsgrad tilsier at saken anbefales

politianmeldt. 

 

Hvis det er aktuelt med politianmeldelse, skal videre saksgang samordnes med

politiet, slik at politiets arbeid ikke hindres. Det skal nedfelles skriftlige referater

fra alle formelle samtaler som finner sted mellom de berørte parter. Er saken

omfattende, bør det opprettes et krisehåndteringsteam som blir ansvarlig for

videre håndtering. Personer med kompetanse i slike saker bør være en del av dette 

teamet. 

 

Alle saker der det opprettes kriseteam og der anklager om seksuelle krenkelser blir 

bekreftet, skal meldes til personalleder i UIO Norge. 
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T H E  H O N O U R  G U I D E

5.2.2. UIOs nasjonale ledelse 

 

Når hendelser er av en slik art at den føles for omfattende for det enkelte senter,

kan Senterleder selv overdra ansvaret for håndteringen av den seksuelle

krenkelsen til nasjonal ledelse. Dette fratar ikke senterleder det formelle ansvaret,

men fører til at nasjonal ledelse har det praktisk utøvende ansvaret i denne fasen. 

Er Senterleder part i saken, skal ansvaret for håndtering ligge hos nasjonal ledelse. 

Er Nasjonalleder part i saken, ligger beslutningsansvaret hos styreleder i UIO. 

 

5.2.3. Etisk råd 

 

I vurdering og håndtering av anklager om seksuelle krenkelser forventes det ikke at 

Senterledere eller andre Ungdom i Oppdrag-medarbeidere har tilstrekkelig

kompetanse på dette komplekse området for å håndtere dette selv. UIO har et

fagetisk råd, og noen av disse personene bør derfor delta i håndtering av slike saker

som medlem av et kriseteam. Ved større saker må det etiske rådet konsulteres. 

 

Etisk råd består av minimum tre personer med inngående kunnskap om de 

teologisk/sjelesørgerisk, helsefaglige og juridiske aspekter ved 

overgrepsproblematikken. Begge kjønn skal være representert. Rådet skal også

vurdere hvordan nye prosedyrer fungerer, samt sikre en mest mulig enhetlig

behandling av 

overgrepssaker i vår organisasjon. 

 

Utvalgets medlemmer oppnevnes av Ungdom i Oppdrag sitt styre for fire år av

gangen. 
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5.2.4. Formelt og overordnet ansvar 

 

Personalleder i UIO Norge skal til enhver tid sørge for at det finnes

hensiktsmessige retningslinjer og prosedyrer både for håndtering og forebygging

av seksuelle krenkelser. 

 

Senterleder er ansvarlig for at retningslinjene er tilgjengelig og blir implementert

på sitt senter. 

 

5.3. Hva gjør du med melding eller mistanke om seksuelle krenkelser? 

 

Når krenkelser skjer i kristne sammenhenger, nyter som regel den anklagede stor 

respekt og tillit. Vedkommende er ofte flink til å ordlegge seg og kan lett definere

det som skjedde, på en helt annen måte enn den som er blitt krenket. Ansvarlige

organer må innstille seg på å se virkeligheten fra utgangspunktet til den som er blitt

utnyttet. 

 

5.3.1. Det krever handling 

 

Den som kommer med en historie om krenkelser, må oppleve å bli hørt og tatt på

alvor. Når en anklage framsettes, skal det alltid føre til handling. 

 

5.3.2 Ansvar for det som har skjedd 

 

Den som har krenket en annen seksuelt, må bære det fulle og hele ansvaret for det 

vedkommende gjorde. Den utsatte er uskyldig og har ikke noe medansvar for det

som skjedde. Vedkommende har vært utsatt for en krenkelse av et menneske som

hadde ansvar for å beskytte. Forskjellen i makt mellom de to kommer til uttrykk

ved forskjell i alder, sårbarhet, posisjon eller autoritet. 
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5.3.3. Kontakt med anklagede 

 

Den som har fått en melding om seksuelle krenkelser, skal under ingen

omstendighet, selv ta saken opp med den anklagede. Det kan være til stor skade,

både for den utsatte, for eventuell politietterforskning og for den videre

saksbehandling. Meldingen skal følge saksgang for «Håndtering av seksuelle

krenkelser». 

 

5.3.4. Suspensjon fra tjeneste 

 

Medarbeidere som blir anklaget eller mistenkt for seksuelle krenkelser, skal som 

hovedregel bli suspendert fra sin rolle i UIO, inntil saken er avgjort. Suspensjon vil

også kunne gjelde for anmeldte forhold utenfor UIO. Ved suspensjon må en

tilstrebe å ivareta alle involverte på en god måte. Det at en medarbeider blir

suspendert, er ikke det samme som at anklagene er rette. 

 

5.3.5. Ivaretagelse av berørte personer 

 

Det vil alltid være flere personer som er berørt når det kommer en mistanke eller

en anklage om seksuelle krenkelser. Alle bør bli ivaretatt. Spesielt gjelder dette den

utsatte og den anklagede. 

 

Det skal oppnevnes kontaktpersoner for den utsatte og anklagede samt deres

familier. 

 

Det kan oppnevnes ressurspersoner for personer som skal håndtere anklagelsen. 

Kontakt- og ressurspersonene bør ikke ha tilknytning til eller interesser i den

aktuelle saken. Som ressurspersoner kan nevnes UIO Norges etiske råd eller

fagpersoner som UIO kan kontakte ved krisetilfeller. UIO Norges personalleder

kan hjelpe med kontakt med disse personene. 
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5.3.6. Forholdet til politiet 

 

Den som har blitt seksuelt krenket (eller foreldre/foresatte dersom det handler om

et barn), må selv ta stilling til om saken skal politianmeldes. Fra organisasjonens

side vil vi støtte en politianmeldelse og aktivt hjelpe den utsatte med å melde saken

til politiet. Organisasjonen kan i samråd med den utsatte anmelde saken på

vedkommende sine vegne, dersom handlingene hun/han forteller om skal ha skjedd

mens den anklagede var i frivillig tjeneste i organisasjonen. 

 

En politianmeldelse må alltid vente til den utsatte ser at tiden er moden til det. Det

er bare den utsatte selv som har rettighetene til sin vonde historie. Unntak gjelder

bare i tilfeller som er så grove at politiet etter tips selv setter i gang med

etterforskning og reiser eventuell tiltale. Når en sak er politianmeldt, skal all

etterforskning overlates til politiet. Organisasjonen må alltid bidra til at en

eventuell politietterforskning gis best mulige arbeidsvilkår. 

 

Organisasjonen kan kontakte politiet og beskrive saken anonymt for å få

politifaglig veiledning. 

 

5.4. Konsekvenser ved seksuelle krenkelser 

Seksuelle krenkelser må få konsekvenser. 

 

5.4.1. Krenkeren må ta ansvar 

 

Den skyldige må stilles til ansvar. Både Gud og samfunnet stiller oss til ansvar for

våre handlinger. Den som har krenket et medmenneske, må erkjenne sin synd, sin

skyld og sitt ansvar, bekjenne det for Gud og mennesker, og gjøre opp for seg så

langt som mulig. Å bekjenne sine synder for Gud er første skritt på veien. Men det

må følges opp med oppgjør også overfor mennesker og samfunnet. Straffbare

handlinger bør anmeldes og behandles i rettssystemet. 
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5.4.2. Tilgivelse 

 

Tilgivelse handler ikke om å glemme eller bagatellisere det som skjedde. Det er ofte

en lengre prosess der den krenkede må få hjelp til å bearbeide sine opplevelser

uten press om raskt å nå frem til tilgivelse. Grunnlaget for tilgivelse er at ansvaret

og skylden for de onde handlingene, er gitt tilbake til krenkeren, der den krenkede

har fått en oppreisning som har gjort det mulig å ta tilbake makten i eget liv. 

 

Ungdom i Oppdrag kan ikke tilgi krenkeren på vegne av den krenkede. 

 

5.4.3. Konsekvenser for det kristne felleskapet 

 

Ingen kan ekskluderes fra Guds kirke på jord når synd er bekjent. Syndsbekjennelse 

forutsetter imidlertid en reell erkjennelse av skyld og ansvar. Bekjennelsen må aldri 

fungere som en flukt fra syndens innhold og konsekvenser, eller fra ansvar for

oppgjør både med Gud og mennesker. 

 

Men hensynet til den utsatte kommer først! 

Gud er på en særskilt måte hos den som uforskyldt er påført lidelse. Derfor er det 

grunnlag for å hevde at der hvor det er umulig for to parter å gå eller bo i samme 

fellesskap, skal hensynet til den utsatte ha forkjørsrett. 

 

5.4.4. Konsekvenser for tjeneste 

 

Tjeneste og lederansvar i et kristent fellesskap er ingen rettighet, men forutsetter

en grunnleggende tillit. Et kristent felleskap skal være et trygt sted å være for barn

og unge, og et trygt sted for alle til å søke hjelp og sjelesorg. 

 

Bibelen sier klart at det stilles visse krav til livsførsel og etisk integritet for den som

skal inneha et lederansvar. Ledere skal være gode forbilder for Guds folk. UIO sin

ledelse kan derfor stille krav knyttet til livsførselen for å inneha en tjeneste som

innebærer åndelig lederskap. 
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5.4.5 Gjeninnsettelse 

 

Det er et mål å hjelpe den som har krenket en annen, til sann erkjennelse og et reelt 

oppgjør med Gud og mennesker, slik at de kan leve videre som tilgitte og oppreiste 

mennesker. Det er imidlertid ikke noen automatisk sammenheng mellom å få Guds

og menneskers tilgivelse og det å bli gjeninnsatt i tjeneste. Ungdom i Oppdrag sin

viktigste forpliktelse er å hindre at nye krenkelser kan skje. Er en medarbeider

dømt for seksuelle krenkelser, kan ikke vedkommende gjeninnsettes i tjeneste eller

ha tjeneste/tillitsverv i UIO. 

 

5.4.6. Konsekvensen gjelder uansett hvor krenkelsen ble begått 

 

Når en person har begått seksuelle krenkelser, må det få konsekvenser for UIO sin

bruk av vedkommende, også om krenkelsen har skjedd utenom hans/hennes

funksjon i organisasjonen. Konsekvensene må vurderes individuelt. 
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6. INFORMASJONSHÅNDTERING 

 

6.1. Målsetting 

 

Mål for informasjonshåndteringen rundt anklager om seksuelle krenkelser er: 

- At de ansvarlige gir korrekt og sannferdig informasjon om saker som behandles 

til berørte grupper og personer, og om nødvendig til media. 

- At ulike nivåer og tjenester i UIO og ev. andre berørte organisasjoner får 

nødvendig informasjon. 

- At seksuelle krenkelser må kalles ved sitt rette navn, og at realitetene i det som 

skjedde, ikke må omskrives. Ord som forelskelse og gjensidighet, er uegnet som 

sakssvarende beskrivelse fordi det er ord som tilslører maktforholdet og gjør den 

utsatte medskyldig i det som skjedde. Handlingene må beskrives med ord som: 

tillitsbrudd, seksuell utnyttelse, maktmisbruk eller vold. 

- At UIO er forberedt og i forkant når det gjelder informasjon til media. 

 

I UIO er det nasjonalleder eller pressetalsmann som er den som er i kontakt med

media, med mindre annet er kommunisert fra nasjonalledelse. 

 

6.2. Informasjonsflyt 

Informasjon om seksuelle krenkelser skal bare gis til dem som krenkelsene på en eller

annen måte angår. En må vurdere hvilke enkeltpersoner eller grupper som trenger

informasjon ut fra følgende grunner: 

- Hindre ryktespredning ved å gi en kortfattet og sannferdig informasjon til det 

miljøet en vet allikevel kommer til å få kjennskap til saken. 

- Gjøre det mulig for andre som kan ha opplevd krenkelser å komme fram med sine 

erfaringer. 

- Sørge for at de som skal håndheve eventuelle sanksjoner, for eksempel 

tjenesteledere og/eller de som har brukt krenker som ressurs, er kjent med 

saken. 

- Å henstille alle parter til varsomhet ved bruka av sosiale medier til behandlinger 

av saken er avsluttet. 
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6.3. Skriftlig rapportering 

 

Det bør ved alle saker rundt anklager om seksuelle krenkelser skrives logg. Ved

større saker, der det etableres kriseteam for å håndtere saken, bør det i tillegg

skrives en rapport når kriseteamet avslutter sitt arbeid. Denne bør være

konfidensiell, og sendes til personalleder i UIO Norge. Det er viktig at videre

handlingsplan for oppfølging av de berørte parter er inkludert i denne. Hvis

rapporten senere skal brukes i intern undervisning, må innholdet anonymiseres. 
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Definisjonen på seksuell krenkelse er hentet fra Tormod Kleivens

doktoravhandling Intimitetsgrenser og tillitsmakt, Kirkesamfunns bruk av

retningslinjer i møte med seksuelle krenkelser sett i lys av et diakonifaglig

perspektiv, Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo, 2008, s. 12. 

 

«Retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser i

menighetene.» Stavanger Bispedømmeråd 2007 Revidert desember 2012 

 

«Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep», Kirkens frivillige arbeid,

Kirkerådet 2013 

 

«Retningslinjer og håndtering av seksuelle krenkelser på VEA BEDEHUS», Utgave:

1.0, 2013 

 

Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser. Veiledning for ansatte,

frivillige medarbeidere og tillitsvalgte. Felles plan for: Normisjonen,

Indremisjonsforbundet, Norsk Luthersk Misjonssamband, Det Norske

Misjonsselskap, desember 2009 
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VEDLEGG 1 
 

Hjelp til avklaring 

Dette er hentet fra Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser, Veiledning

for ansatte, frivillige medarbeidere og tillitsvalgte Felles plan for: Normisjonen,

Indremisjonsforbundet, Norsk Luthersk Misjonssamband, Det Norske

Misjonsselskap, desember 2009 

 

Det kan av og til være vanskelig å vite om det vi står overfor, er en seksuell 

krenkelse eller et gjensidig og likeverdig seksuelt forhold. I det følgende 

kommer noen momenter som kan gi hjelp til avklaring, blant annet av maktforholdet

mellom de to. 

 

a) Posisjon 

Hvis den anklagede er eller var i en overordnet stilling overfor den utsatte, eller stod

i en lederposisjon overfor vedkommende, viser det at det er ulikhet i maktforholdet

mellom dem. Det kan for eksempel være forholdet mellom en leder og en

leirdeltaker, en forkynner og en tilhører. Den som innehar en stilling eller en formell

rolle som gir makt, har alltid ansvaret for at grenser ikke blir overtrådt. Det gjelder

også om det er den andre som inviterer til seksuelle handlinger. 

 

b) Relasjon 

Hvis det er et tillitsforhold mellom to parter, der den ene har en hjelperelasjon,

veileder- eller sjelesørgerisk relasjon overfor den andre, er det ulikhet i maktforhold

mellom dem. En sjelesørger må for eksempel aldri under noen omstendigheter

innlede et seksuelt forhold til en som oppsøker sjelesorg, heller ikke om den som

kommer, oppfordrer til det. Dette gjelder også stab-/studentrelasjon. 

 

c) Hemmeligholdelse 

Dersom den krenkede har blitt pålagt å holde de seksuelle handlingene skjult, er det

et tegn på maktmisbruk og krenkelse. 
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d) Trusler/manipulasjon 

Dersom den ene parten er manipulert, lokket, truet eller ved hjelp av fysisk makt er 

tvunget til seksuelle handlinger, er det en krenkelse. Bruk av bibelord som 

«rettferdiggjør» de seksuelle handlingene, er et eksempel på religiøs manipulasjon. 

 

e) Sårbarhet 

Hvis en person er i en sorgsituasjon, har vært utsatt for overgrep tidligere, har

psykiske problemer etc., er vedkommende i en sårbar situasjon som gjør at andre

må vise spesiell varsomhet og ikke utnytte muligheten denne sårbarheten gir til å

utøve makt. 

 

f) Alder/tid 

Dersom den krenkede er under 16 år, er det straffbart i henhold til norsk lov å

innlede seksuell kontakt. Dersom det er stor aldersforskjell mellom den anklagede

og den krenkede, er det et tegn på at det ikke er et likeverdig forhold mellom dem.

Jo større aldersforskjell, jo tydeligere er ubalansen i maktforholdet. Jo lenger

krenkelsene har pågått, jo mer alvorlig er det. 

 

g) Krenkelsens art 

Alvorlighetsgraden har også sammenheng med handlingenes art, om det er snakk

om seksuell omgang, handling eller atferd, og om det er misbruk av et

avhengighets- eller tillitsforhold. 

 

h) Profesjonalitet 

Det må kunne forventes at en som er ansatt eller har et tillitsverv/frivillig 

lederengasjement i en kristen organisasjon, har kunnskap nok til å forstå hvordan

en skal møte og ta vare på mennesker som er i en sårbar situasjon. Det er også

grunn til å forvente en livsførsel som er i tråd med Bibelens ord om ansvarlighet i

henhold til egen maktposisjon og seksualitet. 
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Det er også nyttig å forstå at en seksuell krenkelse, består av tre deler: 

 

En relasjon, ytre handlinger og en opplevelse av å ha blitt krenket. 

 

En relasjon: En krenkelse er basert på at krenkeren har maktmulighet til å krenke. 

Erfaring viser at dette i kristen sammenheng i de aller fleste tilfeller, er den makt 

krenkeren får gjennom et tillitsforhold. Dette tillitsforholdet er ofte knyttet til at 

krenkeren har en hjelper- eller lederposisjon overfor den krenkede, og er derfor et 

tillitsbrudd. Krenker påfører den krenkede både uønskede seksuelle handlinger og

en vond opplevelse av å være delaktig og medansvarlig for krenkelsen. De ytre

handlingene kan i utgangspunktet beskrives likt av både den krenkede og

krenkeren. Den krenkedes opplevelse av det som har skjedd, er helt annerledes enn

krenkerens opplevelse. 

 

Krenkelsen er knyttet til opplevelsen av å bli fratatt kontrollen over egen kropp,

egne følelser og verdier og å bli påført uønskede og skambelagte handlinger. 
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VEDLEGG 2 
 
Råd for den som mottar mistanke, melding eller anklage 

Hentet fra ”Veiledningsheftet” KKD/KA. 

- Lytt nøye, bekreft det du har hørt, og opptre rolig. Det kan være en sterk 

opplevelse å bli kjent med andres krenkelser. 

- Det skal, hvis det er praktisk mulig, alltid være to til stede ved mottak av melding. 

- Sikre om nødvendig situasjonen for den krenkede, og kontakt aldri den som 

anklages. 

- Alle som forteller om krenkelser, skal ivaretas av den som får den første 

betroelsen, inntil andre overtar (dette gjelder særlig ved seksuelle overgrep). 

- Gi trygghet, slik at den krenkede opplever å bli trodd. Du kan ikke love å holde 

informasjonen hemmelig. 

- Kontakt senterleder og informer om situasjonen. 

 

Ting man ikke bør gjøre: 

- Ikke spør anklagede om det er sant, ikke konfronter vedkommende på noen som 

helst måte i startfasen. 

- Ikke driv egen etterforskning eller gjør noe som kan ødelegge bevis for politiet. 

- Ikke gjør andre oppgaver enn det som ligger under ditt ansvarsområde. 

- Ikke vær sjelesørger for anklagede eller utsatte. Da kan man bli bundet av 

taushetsplikt og således hindret fra å håndtere saken slik den bør/skal håndteres 

etter gjeldende regelverk. Dette skal overlates til andre. Forsøk å skape en god 

relasjon til den som forteller om overgrepet, som vanligvis er den utsatte selv 

(unngå å stille spørsmål ved vedkommende sin troverdighet). 

- Ikke bring utsatte og den mistenkte sammen i et meklingsmøte. 
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