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Handlingsplan  
mod seksuelt krænkende adfærd i FrikirkeNets medlemskirker og -organisationer 

Kirken og det kristne fællesskab skal være et trygt og sikkert sted for alle. Det er vores mål 
til enhver tid at arbejde for, at det er sådan. Samtidig erkender vi, at også kirker og kristne 
fællesskaber består af mennesker - på godt og ondt. Der vil altid være risiko for, at der kan 
opstå grænseoverskridende og seksuelt krænkende adfærd og magtmisbrug. Vi ville ønske, at 
det ikke var sådan. 

Der må ikke være nogen tvivl om, at FrikirkeNets medlemskirker og -organisationer har nul-
tolerance, når det gælder magtmisbrug, manipulation, chikane og enhver anden form for 
grænseoverskridende og / eller seksuelt krænkende adfærd, verbalt eller non-verbalt. 

FrikirkeNet arbejder sammen med alle medlemskirker og -organisationer for at fremme en 
sund kultur, hvor der også er en bevidsthed om, hvordan vi håndterer mistanke og viden om 
enhver form for grænseoverskridende adfærd på en måde, som giver tryghed og 
gennemsigthed for alle parter. 

I den forbindelse har FrikirkeNet taget initiativ til at udarbejde denne Handlingsplan med 
særligt fokus på nultolerance i forhold til seksuelt krænkende adfærd. 

Forebyggelse 
Vi ønsker at gå foran som rollemodeller i forhold til at skabe og opretholde en respektfuld 
ramme for trygt samvær på tværs af alder, køn, etnicitet og position i kirken / organisationen. 
Vi anbefaler, at alle medlemskirker og organisationer gør nultolerancepolitikken kendt for alle 
i kirken /organisationen. Herunder de rettigheder, der er til at søge hjælp hos den uvildige 
instans, som beskrevet i denne Handlingsplan.  

Alle medlemskirker og -organisationer i FrikirkeNet bør have en struktur kendetegnet ved 
gennemsigtighed i ansvarlighedsrelationer, der sikrer at alle ledere og medarbejdere, uanset 
ansat eller frivillig, har en leder/mentor over sig, som har taleret og kan stille lederen/
medarbejderen/den frivillige til ansvar for hans/hendes handlinger.  

Enhver anklage / henvendelse om seksuelt krænkende adfærd skal tages alvorligt. Er der 
mistanke om noget kriminelt skal sagen anmeldes til politi og sociale myndigheder i henhold 
til gældende lovgivning. I alle tilfælde så skal sagen fra kirkens side undersøges grundigt og 
kirken må som arbejdssted og fællesskab indføre passende sanktioner, som er afstemt i 
forhold til adfærdens grovhed, hyppighed, varighed og konkret kontekst. 
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Håndtering 
Som udgangspunkt håndteres enhver sag hvor der er viden / mistanke om seksuelt 
krænkende adfærd af ledelsen i den lokale kirke / organisation eller på nationalt plan i 
kirkesamfundet.  

Vi erkender, at der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at håndtere en sag lokalt. Det 
kan være situationer, hvor ledelsen fx er i familie med eller på anden måde nært knyttet til 
en eller flere af de involverede parter. Det kan være situationer, hvor det er lederen eller en 
anden person i ledelsen, der har eller formodes at have udvist seksuelt krænkende adfærd. 
Det kan også være i en situation, hvor den person, der har viden eller mistanke om seksuelt 
krænkende adfærd ikke (længere) er en del af en lokal kirke.  

Afhængig af den konkrete situation, så anbefaler vi, at den krænkede eller den, der har en 
mistanke: 

1. enten går til personen der formodes at have krænket og tager samtalen direkte der 
2. eller går til den krænkendes leder. Hvis det ikke er muligt, at vedkommende så 
3. går til leders leder / kirkesamfunds eller organisations ledelse og beder dem håndtere 

sagen.  
4. Hvis særlige forhold gør sig gældende, som gør det vanskeligt først at følge denne 

rækkefølge, så vil det altid være muligt at henvende sig direkte til den uvildige instans, 
uanset (den formodede) krænkelses art og omfang.  

Ingen enkeltpersoner eller grupper, der oplever sig seksuelt krænket eller har mistanke eller 
viden om seksuelt krænkende adfærd skal føle sig forpligtet til selv at kunne håndtere sagen. 

Alle har således mulighed for at kontakte den uvildige instans. 

Henvendelse til den uvildige instans med anmodning om råd og vejledning og / eller hjælp til 
afklaring af videre forløb kan ske anonymt i forhold til kirke / organisation. Den uvildige 
instans vil dog altid være bekendt med henvenders navn og email adresse. 

Hvis man ønsker at den uvildige instans skal medvirke i eller stå for kontakt til den, anklagen 
retter sig imod eller til andre relevante parter, så er det nødvendigt at den, der henvender sig, 
er villig til at give skriftligt samtykke til at konkrete detaljer om hændelsen /hændelserne kan 
bringes videre i samtalen med modparten / andre relevante parter. 
Henvender vil altid blive informeret om, hvem den uvildige instans videregiver information til 
om den / de konkrete hændelser.  
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Uvildig instans 
For at sikre en ordentlig, fortrolig og respektfuld ramme om samvær i FrikirkeNets 
medlemskirker og -organisationer har FrikirkeNet således iværksat denne ordning med en 
uvildig instans, bestående af 4 - 5 personer, der udpeges af FrikirkeNets bestyrelse. De 
nævnte personer udpeges for 3 år af gangen.  

Den uvildige instans sammensættes af personer fordelt geografisk på hele landet og fordelt 
på faglig baggrund. Alle med relevant uddannelse og erfaring til at håndtere sager om 
seksuelt krænkende adfærd. Mindst én af de valgte personer må ikke være medlem i 
frikirke / organisation, der er medlem af FrikirkeNet. 

Den uvildige instans er til for at sikre, at de ofte tætte relationer mellem mennesker i 
FrikirkeNets medlemskirker og -organisationer ikke har indflydelse på, om seksuelt 
grænseoverskridende adfærd bliver set, anerkendt og håndteret efter gældende lovgivning og 
retningslinjer. FrikirkeNet ønsker at sikre en ordentlig, korrekt og professionel håndtering for 
alle implicerede parter i de enkelte sager.  

Den uvildige instans har ikke mandat til at iværksætte konsekvenser eller på anden måde 
dømme i sager.  
Ansvar for beslutning om mulige lokale konsekvenser ligger hos ledelsen i den lokale kirke 
eller i kirkesamfund / organisation, afhængig af sagens indhold, og er altid underlagt den til 
enhver tid gældende lovgivning i Danmark. 

Hvis parterne ikke kommer til rette med hjælp alene fra den uvildige instans, så skal den 
uvildige instans orientere FrikirkeNets bestyrelse om sagen. 

Den uvildige instans tilbyder samtale med den, der henvender sig og hjælper med afklaring, 
rådgivning og hjælp til konkret videre handling, hvor der er behov for det. 
Afhængig af den konkrete sag kan det blive nødvendigt at den, der henvender sig og/ eller 
den pågældende kirke eller organisation aftaler vilkår for honorering for tidsforbrug. 

Henvendelse til den uvildige instans sker via kontaktformular på hjemmesiden 
uvildiginstans.dk 

Der vil altid være mindst to personer i den uvildige instans, der har kendskab til og er 
involveret i håndtering af enhver henvendelse. Formålet hermed er at sikre uvildighed for 
såvel den, der henvender sig som for personer i den uvildige instans. 
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For at skabe tryghed sker behandlingen af henvendelser efter følgende grundprincipper:  

a) Fortrolighed 
Kun personer, som har saglig grund til at kende sagen, eller som er involveret i 
behandlingen af sagen – enten som part eller sagsbehandler – skal kunne få information 
om sagens indhold. Videregivelse af oplysninger til andre end personer i den uvildige 
instans forudsætter skriftligt samtykke fra den, der har henvendt sig til uvildig instans. 

b) Respekt for privatliv 
Personoplysninger skal behandles i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.  

c) Modsigelse 
Den person, en anklage retter sig mod, skal have mulighed for at udtale sig om sagen og 
gøre sig bekendt med de beskyldninger, som er rettet mod vedkommende. 

d) Objektivitet 
Sager skal behandles på en sådan måde, at der sikres objektivitet og saglighed for alle de 
involverede. Alle relevante sagsforhold skal inddrages, og disse skal afvejes på et sagligt 
grundlag.  

I tilfælde, hvor en mistanke / viden om seksuelt krænkende adfærd fører til anmeldelse til 
politiet og eventuel sigtelse, uanset det fører til retssag eller ej, så bør kirken / 
organisationen orientere formanden for FrikirkeNets bestyrelse.  

Afhængig af sagens indhold / omfang kan det være relevant at orientere hele FrikirkeNets 
bestyrelse. Det vil i givet fald ske efter aftale med kirken / organisationen og den person, der 
er anklaget / dømt samt med den, der har rejst sagen. 

Godkendt af FrikirkeNets bestyrelse januar 2022 
 

uvildiginstans.dk


