
Du kan få 
stöd.

Här kan du också få 
stöd och hjälp

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50 (jourtelefon öppen  
dygnet runt)

Riksorganisation för kvinnojourer  
och tjejjourer i Sverige
08-442 99 30

Sveriges kvinnojourers riksförbund
08-642 6435  

Mansjouren
08-30 30 20 (Stockholms området)

Riksförbundet EKHO  
– kristna hbtq-personer
031-13 75 65

Föreningen stödcentrum mot incest
08-696 00 95

Brottsofferjourer
08-644 88 00 (riksförbundet)

Barnens rätt i samhället (BRIS)
08-598 888 00 (riksförbundet)
116 111 (barnens hjälptelefon)
0771-50 50 50 (för vuxnas frågor om barn)
077-440 00 42 (stödlinje för idrottsledare)

Ersta – Hopp
08-714 61 00 (Vänder sig till personer som 
varit utsatta för sexuella övergrepp under 
uppväxten)

Vi vill stödja dig som blivit utsatt för 
sexuella övergrepp.



I kyrkan accepterar vi inga 
sexuella trakasserier eller 
övergrepp. Ingen anställd 
eller frivillig medarbetare 
har någonsin rätt att utnyttja 
andras tillit.
Om du är eller har blivit utsatt för sexuella 
trakasserier eller övergrepp i Equmenia eller 
Equmenia kyrkans sammanhang kan du få 
stöd.

I varje region finns regional kyrkoledare och 
ytterligare utsedd kontaktperson som har 
till uppgift att lyssna på dig. Det går bra att 
kontakta personalchef och kontakpersonerna 
över regiongränserna. I alla dessa funktioner 
är de beredda att ge stöd och råd för beslut 
du måste fatta.

De kan också hjälpa dig att komma i kontakt 
med myndigheter och andra organisationer 
som har erfarenhet och kunskap om över-
grepp. 

Därför bryter vi tystnaden
Det är viktigt att bryta tystnaden kring sexu-
ella övergrepp – för allas skull. Om vi är tysta 
kan vi inte bryta destruktiva strukturer, inte 
heller stoppa förövare. 

Men om vi hjälps åt att bryta tystnaden kan 
vi tillsammans fortsätta arbeta för trygga 
miljöer präglade av tillit till varandra. 

Varje människa som kommer till kyrkan har 
rätt att bli bemött med respekt.

Behöver du hjälp?
Här hittar du kontaktuppgifter och mer 
information:

equmeniakyrkan.se/arbetsgivarfragor/
trakasserier

Equmeniakyrkan – En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma
Besöksadress: Gustavslundsv 18, Alviks torg, Bromma
Telefon: 08-580 031 00 (Equmeniakyrkan)
Telefon: 08-58 00 32 00 (Equmenia)
E-post: info@equmeniakyrkan.se
E-post: info@equmenia.se

equmeniakyrkan.se        equmenia.se

Equmenia – Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus 

Sexuella övergrepp är ett sam-
lingsbegrepp som omfattar allt från 
sexuella trakasserier av olika slag till 
våldtäkt, såväl brottsliga handlingar 
som moraliskt klandervärda sådana. 
Det rymmer alltså ett spektrum av 
handlingar och upplevelser, men i all-
mänhet med en och samma grund-
förutsättning – en person utsätts mot 
sin vilja för något av en annan person. 
Det kan gälla allt från kommentarer, 
antydningar och anspelningar av sex-
uell natur till sexuella handlingar. 
(Ur: Svenska kyrkans riktlinjer Vad gör vi nu? 
Bemötande och förebyggande av sexuella 
övergrepp)

Ett nyckelord är ”ovälkommet”. Den 
som utsätts för sexuella övergrepp 
blir föremål för handlingar av sexuell 
natur som är ovälkomna, inte önskade 
och inte ömsesidiga eller som man 
inte förstår innebörden av. Sådana 
handlingar innebär att den utsatta 
känner sig kränkt och att förövaren 
överskrider de naturliga gränserna för 
den personliga integriteten.

Sammanfattningsvis kan man säga 
att sexuella övergrepp är varje slag 
av ovälkommet sexuellt uppträdande 
i ord eller handling.


