Co dzieje się dalej?

Biskup osobiście lub poprzez osoby upoważnione,
zazwyczaj Radę ds. Etyki, rozpoczyna wstępne
rozpoznanie w zgłoszonej sprawie.
W dalszym postępowaniu, biskup współpracuje
z Radą ds. Etyki, której członkami są psycholog/
psycholożka lub psychiatra, osoba duchowna
i prawnik/prawniczka. Oslo i Trondheim mają
wspólną Radę ds. Etyki, a Tromsø ma własną. W
razie potrzeby Rada może zwrócić się o pomoc do
innych osób.
Dalsze postępowanie w danej sprawy będzie
zależne od charakteru samej sprawy. Szczegółowe
informacje można znaleźć w dokumencie
„Postępowanie w sprawie podejrzenia o
wykorzystanie seksualne”, który jest dostępny
we wszystkich parafiach i znajduje się na stronie
internetowej www.katolsk.no/organisasjon/ w
zakładkach dla diecezji Oslo, Trondheim i Tromsø.
Przepisy dla Oslo i Trondheim datowane są na 20
lutego 2020, a dla Tromsø na 19 marca 2021.

WYKORZYSTANIE
SEKSUALNE

Prałaturze w Tromsø
Storgata 94, postboks 132
9252 Tromsø
Telephone: 77 68 56 04
nn@katolsk.no

Diecezji w Oslo
Akersveien 5
0177 Oslo
Tel.: 23 21 95 00
okb@katolsk.no

Prałaturze w Trondheim
Sverresgate 1
7012 Trondheim
Tel.: 73 52 77 05
mn@katolsk.no

www.katolsk.no

Co robić w razie podejrzenia
o popełnienie wykorzystania
seksualnego przez
współpracownika w Kościele ?

Kiedy ktoś zgłasza się do Ciebie:

Kiedy współpracownik Kościoła popełnił akt wykorzystania lub jest podejrzany o jego popełnienie,
osoba, która o tym wie, ma obowiązek zgłoszenia
tego. Ojciec Święty Franciszek w dokumencie o
postępowaniu wobec wykorzystania napisał, że
wszyscy mamy moralny obowiązek powiadomienia
o tym. Wiarygodność Kościoła jest tu istotna i dlatego obowiązek zaznaczony przez Ojca Świętego
stoi ponad innymi względami. Tak samo należy postąpić również w sytuacji, kiedy nie jesteśmy pewni.
Niepewność i wątpliwości zostaną ocenione przez
tych, którzy będą badali sprawę.
Może zaistnieć taka sytuacja, kiedy osoba, która
doświadczyła wykorzystania albo która wie o wykorzystaniu, nie chce sama udać się na policję, do
księdza lub biskupa. Dlatego właśnie, każda diecezja/prałatura upoważniła dwie osoby, mężczyznę
i kobietę, z którymi można się skontaktować. Ich
nazwiska i informacje kontaktowe znajdują się w
niniejszej broszurze.
Każdy kto posiada wiedzę w takiej sprawie, może
porozmawiać z osobą upoważnioną do kontaktu.
Osoby te są po to, aby wysłuchać i są one zobowiązane do przestrzegania klauzuli poufności. Poza
tym mają obowiązek przekazać uzyskane informacje dalej do biskupa i wyznaczonego przez niego
organu (Rady ds. Etyki).
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie w Kościele
sprawy mają w miarę możliwości zatroszczyć się
o osoby, których sprawa ta dotyczy, a zwłaszcza o
osobę czy osoby poszkodowane. Osoba, która przychodzi z informacją o wykorzystaniu lub możliwym
wykorzystaniu, nie powinna obawiać się negatywnych skutków dla siebie. Osoba ta nie może zostać
zobowiązana do klauzuli poufności.

Osoby upoważnione do kontaktu

W diecezji w Oslo:

W Prałaturze w Tromsø wyznaczone są dwie osoby
upoważnione do kontaktu:

P. Erik Ruud

Elisabeth Grenness

Jorån Heggtveit

Heinrich August
Backmann

Telefon: 63 81 93 76 / 47 97 58 92
Erik.Ruud@katolsk.no
Kroken 15, 1466 Strømmen

Telefon: 980 63 915
Joran.Heggtveit@katolsk.no
Sorgenfrigata 3, 0367 Oslo

W Prałaturze w Trondheim wyznaczone są dwie osoby
upoważnione do kontaktu:
Lena Tande

Telefon: 72 55 38 35 / 909 78 698
Lena.Tande@katolsk.no
Sverresdalsveien 16, 7020 Trondheim

Patrick Kermit

Telefon: 980 18 017
Patrick.Kermit@katolsk.no
Dalhaugveien 19, 7020 Trondheim

Telefon: 951 44 544
egrenness@hotmail.com
Balsfjordgata 35, 9007 Tromsø

Telefon: 970 90 993
hbackmann@icloud.com
Skeiddalen 24, 8070 Bodø

Osoby upoważnione do kontaktu mają za
zadanie wysłuchać osobę, która zgłasza się i
są odpowiedzialne za przekazanie informacji
do instancji, które będą zajmowały się sprawą.
Wszyscy, którzy posiadają wiedzę w sprawie
mogą skontaktować się z osobą upoważnioną
do kontaktu wymienioną w tej broszurze.
Jeśli kapłan dowiaduje się o sprawie to ma on
obowiązek skontaktowania się z jedną z tych osób.
Następnie osoby upoważnione do kontaktu mają
poinformować biskupa i Radę ds. Etyki w diecezji
prałaturze.

