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BAKGRUND
Equmeniakyrkan bär ansvaret för arbetet med barn och unga men har till ungdoms- 
organisationen Equmenia delegerat en del av den konkreta verksamhet som riktar sig till 
denna grupp. Samarbete sker dock på olika sätt både inom och utanför landets gränser.
Eftersom FN:s barnkonvention i år blivit svensk lag finns anledning att genom  policy tydlig-
göra det förhållningssätt Equmeniakyrkans (EK) och Equmenias personal skall ha i relation 
till barn i all verksamhet. Detta gäller även vid planering och genomförande av insatser och/
eller vid finansiering i samverkan med samarbetskyrkor och partners i andra länder med 
barn som målgrupp. Särskild hänsyn skall tas till barn som lever i utsatta livs- 
situationer genom  t ex hot, våld, fattigdom, vanvård, föräldralöshet eller skadligt utnyttjande.  

UR TRONS GRUND I EQUMENIAKYRKAN:
31. Genom församlingen kallar Jesus människor till omvändelse och tro. Församlingen vill 
möta människors behov i alla åldrar och livssituationer. Genom vittnesbörd, tjänst och ge-
menskap blir kyrkans uppdrag tydligt i världen. Församlingen lever i vardagen, i arbetslivet 
och samhället i stort. Den vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet 
och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och 
försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse.

NÅGRA AV JESU ORD OM BARNEN: 
• Sedan kom man till honom med barn, för att han skulle lägga händerna på dem och 

be. Lärjungarna visade bort dem, men Jesus sade: ”Låt barnen vara, och hindra dem 
inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de” Och han lade  
händerna på dem och gick sedan därifrån - Matt 19:13-15

• Så tog han ett barn och ställde det framför dem, lade armen om det och sade: ”Den 
som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig…” - Mark 9:36-37

• ”Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om 
han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup” - Matt 18:6

FN:S BARNKONVENTION
Konventionen antogs den 20 november 1989 och blev svensk lag den 1 januari 2020. De 
fyra grundläggande principerna som lyfts fram är att:
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2)
• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3)
• Alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6)
• Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12)

VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONEN (WHO) 
WHOs definition av barn (under 18 år) som far illa:
Barn som far illa är barn som utsätts för fysiska övergrepp, sexuella övergrepp, försum-
melse, vanvård och exploatering på ett sätt som utgör en verklig eller potentiell fara för 
barnets hälsa, överlevnad, utveckling och värdighet och där förövaren befinner sig i en 
ansvars-, förtroende- eller maktsituation till barnet. 

FEM DIMENSIONER AV ÖVERGREPP
WHO definierar fyra olika slags övergrepp som här kompletteras med en femte andlig 
dimension:
1. Fysiska övergrepp – handlingar från en vårdnadsgivare eller andra vuxna och ledare 

som resulterar i fysisk skada eller potentiell skada.
2. Sexuella övergrepp – handlingar där vårdnadsgivare, annan vuxen eller ledare  

använder ett barn för sexuell tillfredsställelse.
3. Känslomässiga övergrepp – när en vårdnadsgivare eller ledare misslyckas med att 

erbjuda en lämplig och stödjande miljö och agerar på ett sätt som har en ogynnsam 
effekt på barnets emotionella hälsa och utveckling.



4. Försummelse – när en vårdnadshavare misslyckas med att sörja för barnets utveckling 
– om föräldern är i en position där den borde kunna klara av detta – inom ett eller 
flera av följande områden: hälsa, utbildning, emotionell utveckling, näringstillförsel, 
boende och trygga levnadsförhållanden.

5. Andliga övergrepp – när en ledare i kyrka/ungdomsgrupp eller någon som har en 
andlig maktposition missbrukar denna makt eller auktoritet och det förtroende de fått, 
med intentionen att kontrollera, tvinga, manipulera eller dominera ett barn.

VEM KAN BEGÅ ÖVERGREPP?
WHO anger vårdnadshavaren som den som kan begå olika övergrepp på barnen. I de 
kontexter som EK finns, särskilt internationellt, är den juridiska formen ”vårdnadshavare” 
inte alltid tydlig. Andra vuxna kan ta hand om, ger vård och har inflytande över barn och 
kan också förgripa sig på dem eller underlåta att ge trygghet och skydd som de utifrån 
kontexten borde ge. Begreppet ”vårdnadsgivare” är mer tydligt. Även andra personer kan 
förbryta sig mot barn, såsom ledare, lärare, volontärer och andra vuxna i barnens närhet.  
Barn kan också förbryta sig mot barn. I detta läge är det vårdnadshavaren/-givaren som 
har ansvar för situationen och skall tillse att de barn som utsätts eller riskerar att utsättas 
för skada skyddas.

BARNKONSEKVENSANALYS (BKA)
BKA är ett verktyg som syftar till att konkret öka barns och ungas delaktighet i kyrkan. 
Arbete med en sådan analys kan inspirera och mana till handling för att lyfta barns  
utsatthet, barns rätt och barns delaktighet, vilket EK och Equmenia vill med utgångspunkt 
i denna policy.  

UTBILDNINGSPLAN OCH HANDLINGSPLANER
En gemensam utbildningsplan tas fram och handlingsplaner utarbetas separat för verk-
samhet nationellt och internationellt i Equmeniakyrkan samt inom Equmenia så att de blir  
så konkreta som möjligt. I det arbetet lyfts också den krisplan som finns för övergrepp.


