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Trygge rom – trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge

er en svært viktig bok for kirken. Mitt håp og ønske er at den ikke bare skal bli

lest, men at den vil bli studert, diskutert og anvendt på ulike måter blant kirkelige

medarbeidere, og særlig blant dem som er i kontakt med barn og unge. I trosopp-

læringen møter kirken en stor bredde av barn og unge. Denne boken vil bidra til

å utvide medarbeidernes kompetanse, forståelse og mot – noe som er både nød-

vendig og etterspurt. Boken gir også konkrete og nyttige råd og presis og verdi-

full kunnskap.

Kirken har gjennom de siste tyve årene tatt et tydeligere grep om ansvaret den

har i møte med menneskers sårbarhet og utsatthet og erkjent at overgrep og kren-

kelser også skjer i kirkens rom. Erfaringer fra dette arbeidet gir tyngde til denne

boken, som har en særlig oppmerksomhet mot barn og unge. Boken gir utford-

ringer til kirken som det er grunn til å ta på alvor. Hvordan snakker vi om seksu-

alitet, og hvilket språk bruker vi i formidling av kjærlighet, intimitet og grenser?

Hvilke faktorer muliggjør grenseoverskridelser i lederrollen?

Bokens styrke ligger også i at den knytter an til gjenkjennelige situasjoner, skre-

vet ned med bakgrunn i erfaringer fra Kirkelig Ressurssenter. De innledende for-

tellingene, som kunne ha funnet sted i enhver menighets barne- og ungdomsar-

beid, er en god referanseramme for mange av artiklene. Slik blir det også tydelig

at overgrep, grenseoverskridende atferd og misbruk av tillit forekommer oftest i

vanlige situasjoner, og det er vanlige mennesker som rammes. Særlig er det bra

at det rettes et søkelys på gutter som er utsatt for overgrep.
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Med det store spennet mellom sterk faglighet og praktisk tilnærming, som

veves sammen, vil boken være til stor nytte både i lederopplæring i kirken og

ved fagstudier. Boken bidrar til dybderefleksjon ut fra ulike faglige perspektiv og

knytter an til erfaringer slik at det blir til nytte i den praktiske virkelighet. Den

fremhever at ansvaret og muligheten til å forebygge, se og handle ligger like mye

hos alminnelige folk i menigheten som hos fagfolk med særskilt utdanning.

Boken bør bli tatt fram på ny og på ny for å utvide innsikten og øke oppmerk-

somheten på et felt der det er lett å overse og bagatellisere, eller kjenne på usik-

kerhet og utrygghet, og derfor unnlate å handle.

Jesus løfter fram barna, som er helt avhengige av andres godhet, som forbilder

i troen. I dåpen bringes de til kirken, stedet som er bærer av håpet. En av kirkens

fremste oppgaver er å ta vare på den tillit foreldre viser ved å la sine barn og unge

delta i trosopplæringen. Trygge rom vil gi økt forståelse for hva det betyr å holde

andres liv i sine hender og vil dermed bidra til at kirken kan møte barn og unge

med trygghet, innsikt og kjærlighet.

Biskop Helga Haugland Byfuglien
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