Fakta-blad

AKBU´s holdning til seksuel misbrug af børn og hvordan vi bør
reagere ved forekomst af dette.

Vejledning for ledere og medarbejdere i Apostolsk Kirkes Børne og ungdoms
foreninger

Side 1

AKBU’s holdning til seksuelt misbrug af børn.

Dette skrift er udarbejdet af Apostolsk Kirkes Børne og Ungdomsbevægelse, AKBU. Det er
lavet i håbet om at undgå misbrug i vore klubber. Skulle misbrug finde sted, er dette blad en
hjælp til at få det stoppet og få bragt hjælp til de involverede på den måde, der måtte være behov
for.
Ledere og medarbejdere samt børn og forældre vil altid kunne henvende sig til, Mads
Lauridsen, AKBU. Han er klar til at hjælpe, og til at formidle den nødvendige hjælp. Endvidere
kan, Mads Lauridsen, AKBU hjælpe med at checke straffeattester på medarbejdere/ledere, hvis
dette ønskes ved ansættelse.

Dette skrift behandler følgende emner:
Børns signaler
Misbrug af børn der kommer i en klub
Seksuel misbrug i en Apostolsk B&U forening
Det juridiske

Børns signaler:
Børn, der er truet eller udsat for seksuelle overgreb, vil udsende nogle signaler. Desværre har
eksperterne ingen klare bud på klare mønstre, som vi hurtigt kan lære at opfange. Børnene kan
ændre adfærd, f.eks. vil de blive mere indesluttet eller det modsatte. Et barn kan enten blive
klæbende i forhold til voksne eller trække sig helt tilbage. Et barn vil pludselig ikke deltage i
ture med overnatning.
Det vigtigste er, at ledere/medarbejdere lægger mærke til forandringer og at tager børnene
alvorligt, lytter til dem og spørger ind til deres budskaber.
Betror et barn sig til dig, da lov aldrig, at du ikke fortæller det til andre,
evt. for at barnet overhovedet vil fortælle dig om hændelsen. Gør barnet
klart fra starten, at det kan være nødvendigt at tale med andre om det.
Hvis du har lovet, at du ikke fortæller det til andre, er det et meget
alvorligt tillidsbrud, når du alligevel bliver nødt til det.
Seksuelt misbrug er en så alvorlig forbrydelse, at det altid skal tages
alvorligt, og der skal altid tages de nødvendige forholdsregler

Side 2

2. Misbrug af børn der kommer i en klub.
Er der begrundet mistanke om, at et barn, der kommer i en klub har været eller er udsat for
seksuel misbrug, har ledere/medarbejdere pligt til. at underrette de sociale myndigheder i
kommunen.
Dette er ikke en mulighed, men en pligt, som enhver borger har.
Loven skelner dog mellem én, der ”bare” kender barnet, og én, der er i nær kontakt og som er
medopdrager af barnet, og her kommer lærere, børnehavemedarbejdere samt klubledere med.
Det vil sige, at det er en skærpende omstændighed at være leder/medarbejder i en klub.
Skal man ikke være helt sikker, inden man gør det? Jo, man skal ikke
bare anmelde den ene efter den anden, men i de tilfælde, hvor barnet selv
siger det og/eller man har klare indikationer på, at misbrug finder sted,
skal man gøre det.
Vi foreslår, at man spørger enten sin præst eller AKBU til råds, ikke for at
forsinke sagen, men for at alle personer, anmelder, den anmeldte og den
misbrugte bliver hjulpet på bedste måde.

Hvis skaden er sket – inden for en Apostolsk B&U forening evt. på en lejr
Hvis et barn fortæller dig at han/hun har været udsat for sexmisbrug fra en voksen, og du ikke er
i tvivl.
Sig til barnet, at han/hun har gjort det helt rigtige ved at sige det til dig.
Underret straks barnets forældre samtidig med, at du orienterer din
præst.
Aftal underretning af socialforvaltningen, der råder over ekspertise i
sådanne sager og gerne rådgiver forældre og gruppen i sådanne tilfælde.
Hvis barnet skal afhøres af politiet, skal socialforvaltningen altid
inddrages.
Er der tale om beskyldninger, der umiddelbart lyder alvorlige, skal sagen straks anmeldes til
politiet. Søg evt. råd hos en højtstående i politiet.

Barnets forældre skal altid informeres af klubben, og her er det vigtigt, at
der aldrig opstår paniksituationer.
Forældreorientering skal ske hurtigt og helst af nogle erfarne
ledere/medarbejdere.
Også her kan AKBU sekretariat hjælpe.

Det vil altid være en hjælp for lokalklubben at rette henvendelse til AKBU sekretariatet, der kan
hjælpe med råd, rådgivning, og kontakt til pressen.
Pressen vil altid gerne have fat i sådanne sager, ikke mindst hvis de bliver forsøgt holdt
hemmeligt. Derfor er det altid fornuftigt med en åben og sober oplysning til pressen.
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Det kan i sådanne tilfælde være meget svært at håndtere kontakten til pressen, ikke mindst for
dem der er tættest på.
Sker det på en lejr vil vi meget stærkt anbefale, at man omgående kontakter AKBU
sekretariatet, der vil være behjælpelig med råd og kontakt til dem, der skal kontaktes, herunder
evt. pressen.

Til sidst det juridiske
Straffelovens § 222, § 224, § 225 Disse paragraffer dækker enhver form for seksuel omgang
mellem børn og voksne. ”Det er strafbart at have samleje eller anden kønslig omgang med et
barn under 15 år”
Det er endvidere strafbart at have sex med en person under 18, der er betroet én ”til opdragelse”
eller hvor det seksuelle forhold skyldes groft misbrug af alder og erfaring, Straffeloven § 219.
betroet til opdragelse, gælder også ledere/medarbejdere i en klub.
Det vil sige, at enhver, der har titel af leder/medarbejder, ikke må have seksuelt samkvem
med en person, der er under 18 år

Definitioner på seksuelle overgreb
Seksuel misbrug af børn: Voksne menneskers seksuelle forhold til og seksuelle udnyttelse af
mindreårige, d.v.s. børn under 15 år eller 18 år.
Pædofil: Voksen som har en særlig trang til at have seksuel omgang med børn.
Incest = blodskam: Samleje med slægtning i nedad stigende linie (typisk forælder/barn) eller
bror og søster. Udtrykket bruges også om forhold mellem adoptivforældre og deres børn samt
mellem ”papforældre” og samleverens børn.
Anden kønslig omgang: Alle former for seksuelle overgreb, der har samlejelignende karakter
(hvor barnets kønsorganer er involveret, uden at der direkte er tale om samleje)
Blufærdighedskrænkelse: Enhver form for kønslig krænkelse, der er ”egnet til” at virke
stødende – uanset om den rent faktisk gjorde det eller ej.
Børneporno: Fotografisk eller lignende gengivelse af voksnes seksuelle udnyttelse af børn.

Statiske oplysninger
Der er delte meninger om omfanget af incesttilfælde i forhold til pædofili
overgreb på børn. Dog synes der at være enighed om, at langt de fleste
tilfælde af overgreb begås af personer, som barnet kender, hvilket vil sige
forældre, øvrig familie, pædagoger, lærere, venner af familien samt
fritidsledere.
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