på anklagelserna i programmet "Uppdrag granskning"
I ett avsnitt av TV-programmet "Uppdrag granskning" den 8 april 2003 anklagades
Jehovas vittnen felaktigt för att "skydda pedofiler".
Programmet beskrev bland annat ett specifikt fall där huvudpersonen, en 26-årig
man, beklagligt nog utsattes för sexuella övergrepp i sin barndom. Det framställdes
som om det skulle gälla ett fall av pedofili, dvs., en vuxen persons sexuella
övergrepp mot barn. Detta inslag var,liksom andra uppgifter i programmet, både
vilseledande och osakligt, av bland annat följande skäl:
• FAKTA

• FAKTA

• FAKTA

• FAKTA

Båda Inblandade var barn (omkring 8 respektive 4 år) när de sexuella
handlingarna mellan dem tog sin början, omkring 1980, och de var båda
fortfarande minderåriga (14 respektive 10 år) när handlingarna upphörde
1987.
De sexuella handlingarna mellan pojkarna började omkring fem år innan
någon av deras föräldrar blev Jehovas vittnen. Handlingarna upphörde helt
innan någon av pojkarna själv blev medlem, hösten 1988 respektive våren
1991.
År 1996, då pojkarna och deras föräldrar varit Jehovas vittnen några år,
blev församlingens äldste informerade om sexuella handlingar som ägt
rum i det förflutna. Men familjerna beslöt att inte anmäla saken, vare sig till
socialnämnden eller rättsvårdande myndigheter. De äldste respekterade de
inblandades önskan.
Den äldre av pojkarna har aldrig tjänat som äldste eller resande
tillsyningsman l någon av trossamfundets församlingar.

TV-TITTARE som SÄTTER värde på rättvisa och
ärlighet hade uppskattat att få del av denna
betydelsefulla information. Vi är bestörta över att de
som producerar "Uppdrag granskning" utelämnade
dessa och andra fakta. Våra medlemmar och
sympatisörer känner sig djupt kränkta över att man på
grund av detta försöker förknippa Jehovas vittnen med
sexuella övergrepp på barn. Vi kommer därför att vidta
de rättsliga åtgärder som blir nödvändiga.
Våra riktlinjer när det gäller sexuella övergrepp mot
barn är välgrundade och har stöd i Bibeln. En person
med ansvarsställning i en av Jehovas vittnens församlingar som bevisas skyldig till sexuella övergrepp
mot barn skils från sin uppgift. (1 Timoteus Y1,2) Alla
Jehovas vittnen förväntas leva upp till de krav som
Bibeln ställer, nämligen att vara rena i fysiskt, mentalt,
moraliskt och andligt avseende.
(2 Korinthierna 7:1; Efesiema 4:17-19; 1 Thessalonikema 2:4)

Svensk lagstiftning kräver inte att präster eller tjänare i
ett trossamfund anmäler sexuella övergrepp mot barn.
Vårt trossamfund har emellertid alltid erkänt att offret,
offrets familj eller närstående ansvariga vuxna - eller
vemhelst som känner till ett fall av övergrepp - har
oinskränkt rättighet att anmäla detta.
Jehovas vittnen
- Bibelsällskapet
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Jehovas vittnen avskyr sexuella
övergrepp mot barn. Vi älskar våra
barn. Att barnen är trygga och
skyddas är av stor betydelse för
oss. Vi tar detta på största allvar.
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