Jei kas nors į mane kreipiasi:
Jei bažnyčios tarnautojas įvykdė prievartą,
arba yra įtarimas, kad jis įvykdė prievartą,
tuomet apie tai sužinojęs asmuo privalo
pranešti. Popiežius Pranciškus savo laiške
dėl seksualinės prievartos teigia, kad tai yra
visų moralinė pareiga. Tai pasitikėjimo
Bažnyčia klausimas, ir todėl ši pareiga, kaip
sako popiežius, yra aukščiau kitų. Yra
privaloma pranešti net jei kyla abejonių dėl
veikos tikrumo. Bylą nagrinėjantys asmenys
į tai atsižvelgs.

Gali būti, kad auka ar asmuo, žinantis apie
įvykusią prievartą, nenori kreiptis į policiją,
kunigą ar vyskupą. Tam atvejui vyskupijos
paskyrė po du asmenis, moterį ir vyrą,
kuriems būtų galima pranešti apie įvykusį
faktą. Asmenų vardai ir kontaktinė
informacija yra nurodomi šiame buklete.
Kiekvienas, žinantis apie įvykusį ar
numanomą prievartos aktą, gali susisiekti
su kontaktiniais asmenimis. Jie turi jus
išklausyti laikantis konfidencialumo
taisyklių, išskyrus tai, kad jie turi perduoti
informaciją vyskupui ir vyskupo paskirtai
komisijai (Etikos komisijai).
Asmenys, esantys atsakingi už bylos tyrimą
Bažnyčioje, privalo suteikti apsaugą tiems,
kas praneša apie nusikaltimus, o ypač
nukentėjusiesiems.

Kontaktai
Oslo katalikų vyskupijoje yra du
asmenys, į kuriuos galima kreiptis
dėl tokių bylų:

Tromsø prelatūra
Elisabeth Grenness

P. Erik Ruud

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

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

Heinrich August Backmann

Jorån Heggtveit

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

Joran.Heggtveit@katolsk.no

Telefon: 980 63 915
Sorgenfrigata 3, 0367 Oslo

Trondheimo prelatūra
Lena Tande

NUK

P Andreas Ruprecht
Andreas.Rupprecht@katolsk.no

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

Patrick Kermit

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

Telefon: 951 71 789

Šie asmenys jus išklausys ir perduos
informaciją bylą nagrinėsiančiai instancijai.
Visi turintys informacijos apie bylą gali
kreiptis į vieną asmenų, nurodytų buklete.
Jei kunigas turi duomenų apie bylą, tai jis
privalo kreiptis į vieną šių asmenų.
Kontaktiniai asmenys tada informuos
vyskupą ir vyskupijos Etikos komisiją.

Kas toliau?
Vyskupas arba jo įgaliotinis, pvz.
vyskupijos Etikos komisija,
pradeda atidžiai tirti tai, kas įvyko.

Seksualinė

Vyskupas ir vyskupijos Etikos komisija
toliau bendradarbiauja
bylos tyrime. Komisiją sudaro
psichologas/psichiatras, dvasininkas ir
teisininkas. Komisijoje turi būti abiejų
lyčių atstovų. Osle og Trondheime yra
bendra komisija. Tromsø turi atskirą
komisiją. Komisija gali naudotis
pagalba iš šalies.

Tromsø prelatūra

PRIEVARTA

Storgata 94, postboks 132
9252 Tromsø

tel77 68 56 04

nn@katolsk.no

Tolesnis tyrimas priklauso nuo bylos
pobūdžio. Informacija apie tai yra
skelbiama Taisyklėse dėl bylos tyrimo,
esant įtarimui dėl seksualinės
prievartos.
Taisykles galima rasti visose
parapijose, taip pat www.katolsk.no/
organisasjon/, žiūrėti prie Oslo,
Trondheimo og Tromsø.
Oslui ir Trondheimui galioja bendros
taisyklės nuo 2020 metų vasario 20
dienos, o Tromsø galioja taisyklės nuo
2021 metų kovo 19 dienos.

Oslo katalikų
vyskupija

Trondheimo
prelatūra

Akersveien 5 0177 Oslo

Sverresgtae 1

Tel.:23 21 95 00

7012 Trondheim

OKB@katolsk.no

tel : 73 52 77 05

Ką daryti, jei
bažnyčios
tarnautojas yra
įtariamas įvykdęs
seksualinę
prievartą“.

