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ansvarig organisations kännedom.
Om riktlinjerna inte följs har ansvarig 
huvudledare det yttersta ansvaret att 
se till att lämpliga åtgärder vidtas.

Ovanstående riktlinjer är utarbetade 
och antagna i samarbete med de 
interna och externa organisationer 
som arbetar med konfirmander/
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När det gäller sexuella övergrepp 
hänvisas till Svenska kyrkans 
riktlinjer för hantering av sexuella 
övergrepp som har begåtts av 
kyrklig personal – se Göteborgs 
stifts informationsfolder ”Sexuella 
övergrepp och Svenska kyrkans 
ansvar”. Informationsfoldern bi-
fogas till denna folder.

Dessa etiska riktlinjer för konfirmandarbete och annat ung-
domsarbete i Göteborgs stift har antagits av domkapitlet 
den 6 december 2007, § 221
Ändrad 0904



 Varför?

- kristen människosyn och 
värdegrund

För att tydliggöra och öka förståelsen 
för den värdegrund som kristenheten 
och Svenska kyrkan vilar på, är det 
viktigt att lyfta fram perspektivet om 
livet som en gåva. Bibeltexter om 
hur Gud skapade människan till sin 
avbild, om varje människas absoluta 
och okränkbara värde och om män
niskans ansvar för hela skapelsen 
får motivera vår förståelse av att alla 
människor har lika värde.
I varje konfirmandgrupp är det kon
firmanderna som står i centrum. En 
av de viktigaste inslagen under kon
firmandtiden är att ungdomarna ska 
få pröva på och öva sig i kristet liv. 
Konfirmandtiden är en helhet där 
den kristna människosynens beto
ning av varje människas okränkbara 
värde självklart skall vara en del 
av den kultur som skall prägla hela 
gruppen. Konfirmandtiden är en stor 
glädje för de allra flesta konfirman
der och ett minne för livet.

Ungdomarna i våra konfirmand
grupper ska känna sig trygga i en 
gemenskap där de blir respekte
rade oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund, kön, sexuell läggning, 
ålder och funktionshinder.

  Vad?

- etiska regler för gemenskapen

I arbetet med ungdomarna är det 
inte tillåtet att använda alkohol el
ler andra droger.

Den drogpolicy som gäller i samhäl
let utgår från att tobak och snus inte 
är tillåtet för dem som är under 18 
år. För de som är över 18 år gäller att 
rökning respektive snusning endast 
får ske på anvisade platser och tider. 
Alkohol är inte heller tillåtet för dem 
som är under 18 år. I arbetet med 
konfirmander är det förbjudet att ta 
med alkohol. Inga ledare/ansvariga 
får nyttja alkohol i dessa samman
hang. Andra droger, som inte är före
skrivna av läkare är helt förbjudna.

Kränkningar av olika slag, exem
pelvis mobbning eller sexuella tra
kasserier, är definitivt förbjudna.

Handlingar av sexuell karaktär 
mellan konfirmander och alla slags 
ledare, inklusive andra vuxna, i 
konfirmandernas närhet, skall 
inte förekomma.

Ett viktigt syfte med konfirmand
undervisningen är att ingjuta mod 
att samtala om existentiella frågor. 
Detta kan bli svårt om det finns 
starka känslomässiga bindningar 
mellan några i gruppen. Det är därför 
synnerligen angeläget att det, så 
snart som möjligt, görs klart vilket 
ansvar som faktiskt vilar på var och 
en som deltar i konfirmandgruppen. 
Alla har ett ansvar att hantera sina 
känslor så klokt som möjligt för att 
inte äventyra det goda samtalet som 
det fortsatta arbetet vilar på.

 Hur?

- förverkligande

Det är viktigt att uppmärksamma 
hur ungdomarna uppfattar lekar och 
skämt. Som konfirmand ska man 
känna sig accepterad och trygg och
 inte ställas inför kränkande grupp
tryck eller i kränkande situationer 
inför gruppen
 inte behöva utsättas för förnedrande 
eller integritetskränkande lekar
 inte behöva utsättas för lekar med 
sexuella undertoner
 inte behöva höra sexualiserat språk 
och förnedrande kommentarer.

Det är alltid den som blir utsatt 
som avgör vad som är kränkande.

Att vara ledare i konfirmandarbetet 
innebär att vara en förebild för de 
ungdomar som deltar. Därför blir det 
ledarnas ansvar att
 se till att ingen av ungdomarna blir 
utsatt för pennalism eller mobbing
 tänka sig för hur man använder 
språket. Sexuella undertoner, svor
domar och förnedrande uttryck hör 
inte hemma i detta sammanhang.

Det blir organisationernas uppgift 
att
 göra ledarna medvetna om 
konfirmandarbetets syfte och mål
 i sin utbildning diskutera frågor 
kring gränssättningar, integritet och 
kränkning
 se till att diskussionen kring och 
medvetenheten om vikten av att 
de etiska frågorna i vårt möte med 
ungdomarna hålls levande
 ha en genomarbetad alkoholpolicy 
och sexualetik som är väl förankrad 
i ledarteamet.

 Vem?

- ansvar och tillsyn

Dessa riktlinjer skall överlämnas 
till alla organisationer som arbetar 
med konfirmander/ungdomar. Efter 
genomförda arrangemang skall 
ansvarig ledare se till att rapporter 
om eventuella incidenter kommer 




