
Overgrepene Jehovas Vitner ikke vil snakke om: 

ANONYM: «Anne» gikk med på å snakke om overgrepet hun ble utsatt for av en «eldste» i Jehovas Vitner mot at hun fikk være anonym. Foto: TV 2

Sverre 

Holm-Nilsen 

Jonas Fabritius 

Christoffersen 

Del på Facebook Del på Twitter

Mandag 01. desember 2014, kl. 09:26 (Oppdatert: Mandag 01. desember 2014, kl. 14:01)
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02255
Tlf/SMS/MMS: 02255

Fra utlandet: +47 915 02255

E-post: 02255@tv2.no

Tips oss:
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Dette svarte trossamfunnene:

Jehovas Vitner:

Pressetalsmann for Jehovas Vitner, Tom Frisvold, sier til TV 2 at de har en 

policy om å ikke gi ut slike tall.

– Vi ønsker ikke å oppgi denne typen informasjon.

Metodistkirken i Norge:

– I løpet av de siste 30 årene har vi hatt to tilfeller. En prest og en frivillig 

ulønnet medarbeider. Begge to ble anmeldt og dømt, sier Gunnar Bradley i 

Metodiskirken til TV 2.

Jesu Kristi av Siste Dagers Hellige (Mormonerne):

– Det er to personer i denne perioden som vi kjenner til som er dømt etter 

norsk lov for seksuelle overgrep. Disse to personene har ikke hatt sentrale 

lederposisjoner, men de har vært kjente lokale personer i vårt kirkemiljø, 

med «mellomlederposisjoner» i perioder før hendelsene, sier Tom Atle 

Herland til TV 2.

Adventistsamfunnet:

– En pastor i Adventistsamfunnet er anmeldt/dømt for seksuelle overgrep i 

løpet av de siste tretti år, opplyser Tor Tjeransen til TV 2.

Den Evangelisk Lutherske Frikirke:

– En arbeider ble for ca 25 år siden dømt for overgrep. En annen sak ble 

anmeldt av vår kirke, men ble henlagt på grunn av foreldelse, sier Arnfinn 

Løyning til TV 2.

Det Norske Baptistsamfunn:

– Det dreier seg om domfellelse av en mannlig leder i en av våre 

menigheter. Vedkommende var ikke ansatt i vår sammenheng og var heller 

TV 2 har bedt om innsyn i kirkesamfunnets egne tall. Se oversikten her.

Jehovas vitner nekter 
å snakke om overgrep 
i trossamfunnet
TV 2 har spurt flere større trossamfunn om interne tall på 

overgrep. Kun ett nektet å svare.
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ikke ordinert til pastortjeneste, men leder i lokalmenighet, opplyser Rogar 

Pinsebevegelsen:

– Så langt kan jeg finne fem saker som har ført til dom, sier Jan Eilert Akre 

i Pinsebevegelsen .

Den Katolske Kirke:

– Fire saker har blitt meldt til politiet hvor antatt gjerningsmann har vært 

katolsk prest i Norge. Det har vært en domfellelse. I to av tilfellene var den 

utsatte under 16 år. To

av sakene var foreldet, en ble henlagt fordi intet straffbart hadde skjedd, 

sier Pål Bratbak til TV 2.

Brunstad Christian Church/Smiths Venner:

– Brunstad Christian Church (BCC) er en «deltakermenighet» med svært 

mange frivillige medarbeidere med ulike arbeidsoppgaver. Det er blant 

disse frivillige medarbeidere overgrep har funnet sted, sier pressetalsmann 

Harald Kronstad.

BCC begynte registrering i 1996, og det er verken noen prester eller 

ansatte som er anmeldt eller dømt for seksuelle overgrep siden da. Det er 

derimot to personer med arbeidsoppgaver i menigheten som er registrert.

– De 2 anmeldte og dømte personer hadde arbeidsoppgaver i forbindelse 

med barne- og ungdomsarbeidet i menigheten, men har ikke hatt et 

lederansvar.

Den norske kirke:

– Vi teller ikke anmeldelser, men innrapporteringer. Vi har ikke oversikt 

over hvem av krikens ansatte og frivillige som er straffedømt for forhold. Vi 

har ikke oversikt 30 år tilbake i tid, men fra 2006, sier pressekonfakt i Den 

Norske kirke, Siv Thompson.

I perioden 2006 – 2009 ble den norske kirke kjent med totalt 19 saker. 

Forholdene kan ligge flere år tilbake i tid.

Ansatte i kirken sto for 14 av tilfellene, mens resten var frivillige eller 

«vanlige medlemmer».

I perioden 2010-2012 melder kirken om «mellom tre og fem alvorlige 

overgrepssaker», samt «ca 15 mindre grove forhold», som trakassering, 

kikking, telefonsex og oppbevaring av overgrepsbilder.
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Voldtektssaken 
til «Emilie» (21) 
ble henlagt – nå 
gruer hun seg til 
å søke erstatning
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Lukk

Voldtektsmannen 
ble aldri tatt – så 
fikk «Marte» (21) en 
ny sjokkbeskjed

Her dras biskopen nesten 
over bordet av en av 
Norges farligste fanger

Leger slår alarm om 
ny kyllingbakterie

04:04 03:59 03:46
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