Langtidsplan 2017-2020
Særlige satsinger i planperioden
Vi vil i planperioden:
 styrke vår landsdekkende virksomhet med utgangspunkt i 11 store byer i Norge.
Stiftelsens fire samarbeidende parter er landsdekkende og representerer en stor
bredde med mange ansatte og frivillige.
 gjennom det kirkelige nettverket, Sammen mot overgrep, arbeide for å engasjere
flest mulig kristne trossamfunn og organisasjoner i Norge i nettverket.
 bygge nettverk og bli et kompetansested for virksomheter og kirker som jobber med
ulike minoriteter. Kirkelig Ressurssenter skal være en tydelig og kompetent aktør
med innsikt og perspektiv på seksuelle overgrep i arbeid med minoriteter.
 inkludere perspektiver på LHBT+.
 påbegynne et arbeid med vold og seksuelle overgrep i et flerreligiøst perspektiv.

Virksomhetsområder
Kirkelig Ressurssenter har organisert arbeidet i tre virksomhetsområder: forebygging,
bearbeiding og håndteringskompetanse. Virksomhetsområdene synliggjør hvordan
overgrepserfaringer berører og involverer ulike sider ved kirkelig virksomhet.
En gjennomgående innretning på vårt arbeid er nettverksbygging. Vi bidrar til å skape kontakt
med ansatte og frivillige medarbeidere innenfor fagfeltet og i det kirkelige praksisfeltet.
Fagutvikling i staben og i samarbeid med andre innenfor temaer som er relatert til vold og
seksuelle overgrep er også et kontinuerlig arbeid.
Med forebygging forstår vi
Utvikling og synliggjøring av ressurser og metodikk som bevirker åpenhet og forståelse for hva
vold og seksuelle overgrep er, og hva det gjør med mennesker som er rammet og sammenhengen
det skjer i. Forhindre at overgrep skjer i kirkelige miljøer gjennom å spre kunnskap, skape større
bevissthet og bidra til forebygging og avdekking.
Med bearbeiding forstår vi
Å møte kvinner og menn utsatt for vold og seksuelle overgrep med et kirkelig tilbud som er til
hjelp i situasjonen, forankret i en traumebevisst diakonal tilnærming og tilrettelagt for den
enkeltes behov og sammenheng. Vi gir også veiledning og støtte til å søke videre hjelp. Enkelte
tiltak under bearbeiding har den kirkelige oppvekst arena som referanse.
Med håndteringskompetanse forstår vi
Å bidra til at kirker og kristne organisasjoner håndterer overgrepssaker på en slik måte at de
overgrepsutsatte blir best mulig ivaretatt. Utvikle og besitte håndteringskompetanse som
kirkelige enheter trenger for å stå i prosesser med mistanke og anklage om seksuell utnytting og
misbruk av makt og tillit fra medarbeidere i betrodde posisjoner.

Forebyggende tiltak:
 Samarbeide med nye aktører om forebyggende tiltak for barn og unge,
og stimulere til faglig arbeid og forskning på feltet
 Bidra til å skape et relevant språk om seksualitet, overgrep og vold
i kristne sammenhenger der dette mangler
 Holde kurs og skape faglige møteplasser for arbeid med barn, ungdom og sårbarhet
 Jobbe faglig med hvordan en kan forstå risikofaktorer hos barn og ungdom
for å bli en som overskrider grenser
 Jobbe med å involvere menighet/forsamling og nærstående til barn og unge
i det forebyggende arbeidet
 Bidra til bevissthet om trygg bruk av sosiale medier i kristne sammenhenger, og
gi innspill til hvordan en kan hjelpe barn og ungdom til å ta trygge valg på sosiale medier
 Jobbe faglig med kjønn og makt i et flerkulturelt perspektiv
 Samarbeid med Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges kristne råd (Migrant som
minoritet)

Bearbeidende tiltak:
 Initiere INGEN SKAL BÆRE ALENE tiltak over hele landet
 Forankre Messe for verdighet og en tilhørende fagdag i 11 byer i Norge med domkirke,
som et bredt samarbeidstiltak
 Gjennomføre årlige nasjonale fellesskapsdager for voksne utsatte kvinner og menn
 Etablere avgrensede gruppefellesskapstilbud til voksne utsatte kvinner og menn
 Etablere et erfaringsforum for brukere som sikrer brukerperspektivet på
de bearbeidende tiltakene
 Arbeide målrettet med henvendelse til, utvikling av verktøy og gjennomføring av
egne tilbud til utsatte menn
 Rekruttere, utruste og veilede regionale gruppeledere
 Gjennomføre en nasjonal inspirasjonssamling for de regionalt engasjerte i
bearbeidende tilbud, for erfarings- og kunnskapsdeling
 Forankret i Kirkelig Ressurssenter sitt ståsted «ved den utsattes side», arbeide med
«Utsatt - Overgriper - Menighet» som en side ved det diakonale oppdraget om å være
inkluderende fellesskap med trygge rom
 Produsere en ny norsk (nordisk) fagbok om overgrepskunnskap: «Du ser det ikke på meg»
traumebevisst diakonal praksis i møte med voksne utsatte kvinner og menn.
 Bistå med overgrepskompetanse i barne- og ungdomsdiakonale tiltak
 Ivaretakelse av unge med grenseoverskridende atferd i lokalmenigheten
 Bygge samtalekompetanse hos dem som møter barn og unge i samtale

Tiltak knyttet til håndteringskompetanse:
 Videreutvikle og formidle kunnskap og tilpasset veiledningsmateriell
om håndtering av overgrepssaker og gi råd om håndtering,
og spre kunnskapen gjennom fagdager og nettsider
 Utarbeide redskap og rutiner for den enkelte menighet/sammenheng med tanke på en
forpliktelse til å arbeide kontinuerlig og seriøst med seksuelle overgrep,
og rutiner / linjer for håndtering
 Utarbeide en manual for ansvarlige i menighet/sammenheng der utsatte og overgripere
er aktive medlemmer og ønsker å være en del av det samme fellesskapet. Tydeliggjøre
perspektivet for menighet/sammenheng. Tydeliggjøre perspektivet for nærstående for
utsatt og overgriper.
 Øke Kirkelig Ressurssenters kompetanse på de særskilte utfordringer som knyttes til
håndtering av overgrep i kristne småsamfunn og i minoritetsmiljøer

