METODISTKIRKEN I DANMARK

Indberetning af mistanke om overgreb eller krænkelse af børn og unge
Enhver, der får mistanke om eller kendskab til, at der har fundet krænkelse eller overgreb sted mod
børn eller unge, skal indberette det omgående
• Til politiet og/eller de sociale myndigheder. Kommunen har handleforpligtigelsen. Man kan få
konkret rådgivning og vejledning hos barnets og den unges kommune, hvis man er bekymret
for at et barn/en ung mistrives, eller hvis man har mistanke eller viden om overgreb mod et
barn eller en ung. En del kommuner har desuden nedsat tværfaglige teams, hvor man kan
drøfte sin bekymring i anonymiseret form.
• Til de personer i kirken, som er udpeget til at tage sig af krænkelsessager og overgreb
• Man kan ydermere henvende sig til en organisation, som er specialiseret i at hjælpe børn og
unge, som er blevet udsat for seksuelle overgreb eller krænkelser, f.eks. VISO (den nationale
videns- og specialrådgivningsorganisation.
Man kan indberette til alle instanser på en gang. Det er vigtigt at indberette så hurtigt som muligt, dog
er det aldrig for sent at indberette en mistanke om seksuelt overgreb eller krænkelse, da den slags
sager ikke er underlagt forældelsesfrist inden for Metodistkirken.
I Metodistkirken i Danmark er følgende personer udpeget til kontaktpersoner i eventuelle
krænkelsessager:
Klaus Hønnicke, præst og psykoterapeut, mobil 2829 4462; mail: klaus.honnicke@metodistkirken.dk
Karen Ærenlund Brogaard, diakon og socialrådgiver, mobil 2941 0324, mail:
karen.brogaard@metodistkirken.dk
Hanne Urup Engbjerg, autoriseret psykolog, mobil 4046 9266; mail:
hanne.engbjerg@metodistkirken.dk

Hyppigt stillede spørgsmål og svar:
Hvem kan indberette en mistanke om seksuelt overgreb eller krænkelse?
Alle kan indberette en mistanke om overgreb, også børn og unge. Kontakt den lokale politistation og
de sociale myndigheder, hvis det drejer sig om et barn under 18 år.
Kan man lave en anonym indberetning til kirken?
Det er muligt at være anonym, dog skal modtageren af indberetningen kende indberetterens identitet.
For at kunne behandle sagen må indberetningen indeholde information om hvem, der har været udsat
for overgreb, hvem der har begået overgrebet, samt hvor og under hvilke omstændigheder overgrebet
har fundet sted.

Hvor gammel skal man være for at indberette til kirken?
Der er ikke nogen aldersgrænse for hvor gammel man skal være for at indberette en mistanke om
overgreb, dog vil kirken kontakte forældrene hvis barnet er under 18. Hvis barnet ikke ønsker at
forældrene skal involveres, kontaktes barnets kommune for rådgivning og bistand.
Hvad sker der, efter man har indberettet til kirken?
Hvis man har behov for omgående hjælp, vil kontaktpersonen sørge for, at man får professionel hjælp.
Kontaktpersonen laver et resume af indberetningen, som man godkender. Derefter vil sagen blive
overgivet til kirkens særligt udnævnte personer, som vil sørge for sagens videre forløb.
Hvad skal kirkens særligt udpegede person gøre?
• Følge proceduren som er vedtaget af årskonferencen.
• Med det samme informere biskoppen.
• Sikre at, der tilbydes professionel hjælp til den krænkede/offeret.
• Informere forældrene, hvis den krænkede er under 18 år, og det ikke er forældrene, som har
indberettet mistanken om overgreb.
• Orientere den krænkede/offeret om det videre forløb.
Hvad skal biskoppen gøre?
• Rådføre sig med professionelle indenfor og udenfor kirken.
• Indgive politianmeldelse, hvis der er mistanke om en kriminel handling.
• Om nødvendigt kontakte de sociale myndigheder.
• Mødes med politiet og den anklagede præst eller leder og derefter beslutte, om den anklagede
skal suspenderes eller på anden måde fritages for sine opgaver.
Hvorfor vil alle mistanker om overgreb eller krænkelse blive anmeldt til politiet?
• Biskoppen er af den holdning, at enhver mistanke om seksuelle overgreb eller krænkelser skal
anmeldes til politiet for at sikre en gennemgribende undersøgelse af sagen. Kirken ønsker ikke
at ”undersøge sig selv”.
Hvilken indberettelsesmetode er den bedste?
• Man bestemmer selv om, man vil indberette direkte til politiet, de sociale myndigheder eller til
kirken. Det vigtigste er at anmelde mistanken. Lige meget hvilken fremgangsmåde man vælger,
vil mistanken om overgreb blive meldt til politiet og de sociale myndigheder, og forældrene vil
blive informeret, hvis offeret er under 18 år.
Er præster i Metodistkirken underlagt tavshedspligt?
• Præster ansat i Metodistkirken er underlagt tavshedspligt, hvad angår alle forhold, som bliver
omtalt i en sjælesorgssamtale eller anden fortrolig samtale. Den eneste undtagelse er, hvis
man omtaler mistanke om eller kendskab til seksuelle overgreb mod mindreårige; da er
præsten forpligtet til at foretage politianmeldelse.
Hvad hvis overgrebet fandt sted for mange år siden?
• I Metodistkirken er der ingen forældelsesfrist for sager om seksuelle overgreb. Derfor
opfordrer vi til at indberette mistanke om og kendskab til overgreb, selvom det er sket for
mange år siden. Indberetninger vil altid blive undersøgt og kan lede til konsekvenser, også
selvom sagen er forældet juridisk.

Se også Wistleblower policy

