OPARTE NA BIBLII STANOWISKO ŚWIADKÓW JEHOWY
W SPRAWIE CHRONIENIA DZIECI
Definicje: Wykorzystywanie dziecka może obejmować zaniedbywanie, przemoc fizyczną, seksualne
wykorzystywanie lub emocjonalne znęcanie się nad dzieckiem.
Seksualne wykorzystywanie dziecka jest zboczeniem i zazwyczaj obejmuje jedno albo więcej
z następujących zachowań: stosunek płciowy z dzieckiem; seks oralny lub analny z dzieckiem; pieszczenie narządów płciowych, piersi lub pośladków dziecka; podglądanie dziecka; nieprzyzwoite obnażanie się przed dzieckiem; nakłanianie dziecka do zachowań o charakterze seksualnym. Może też
obejmować seksting z osobą małoletnią albo pokazywanie małoletniej osobie pornografii.
Gdy w niniejszym dokumencie mowa o rodzicach, mamy na myśli zarówno prawnych opiekunów,
jak też inne osoby sprawujące władzę rodzicielską nad osobą małoletnią.

1. Dzieci są świętym „darem od Jehowy” (Psalm 127:3).
2. Ochrona dzieci jest dla wszystkich Świadków Jehowy sprawą szczególnej wagi, priorytetową.
Harmonizuje to z opartym na Biblii stanowiskiem zajmowanym przez Świadków Jehowy od dawna
i przedstawianym w wielu publikacjach, co potwierdzają podane na końcu niniejszego dokumentu
odnośniki do materiałów dostępnych w serwisie jw.org.
3. Świadkowie Jehowy brzydzą się wykorzystywaniem dzieci i uważają to za przestępstwo
(Rzymian 12:9). Uznajemy, że za zajmowanie się takimi przestępstwami odpowiedzialne są władze
(Rzymian 13:1-4). Starsi nie chronią przed władzami żadnego sprawcy wykorzystywania dzieci.
4. We wszystkich przypadkach ofiary i ich rodzice mają prawo zgłosić władzom jakikolwiek zarzut dotyczący wykorzystywania dziecka. Dlatego ofiara, jej rodzice oraz każdy, kto zgłasza starszym
taki zarzut, zostaje wyraźnie poinformowany przez starszych, że ma prawo zgłosić sprawę władzom.
Starsi nie krytykują nikogo, kto decyduje się dokonać takiego zgłoszenia (Galatów 6:5).
5. Gdy starsi dowiadują się o zarzucie wykorzystywania dziecka, niezwłocznie konsultują się
z Biurem Oddziału Świadków Jehowy, żeby mieć pewność, że działają zgodnie z przepisami dotyczącymi zgłaszania władzom przypadków wykorzystywania dzieci (Rzymian 13:1). Nawet w sytuacjach, gdy starsi nie mają prawnego obowiązku zgłaszania władzom informacji o takim zarzucie, Biuro Oddziału Świadków Jehowy poinstruuje starszych, żeby zgłosili taką sprawę, jeśli osobie
małoletniej dalej grozi niebezpieczeństwo lub istnieje inny uzasadniony powód, żeby tak zrobić. Starsi upewniają się też, że rodzice są poinformowani o zarzucie wykorzystywania ich dziecka. Jeśli domniemany sprawca jest jednym z rodziców ofiary, starsi powiadomią drugiego rodzica.
6. Na rodzicach spoczywa główna odpowiedzialność za ochronę, bezpieczeństwo i szkolenie
swoich dzieci. Dlatego rodzice będący członkami zboru są zachęcani do tego, żeby cały czas poważnie traktować ten obowiązek i pilnować następujących spraw:
•

Brać czynny i bezpośredni udział w życiu swoich dzieci.

•

Poszerzać wiedzę swoją i swoich dzieci na temat wykorzystywania dzieci.

•

Zachęcać swoje dzieci do rozmów i dbać o regularną wymianę myśli z nimi
(Powtórzonego Prawa 6:6, 7; Przysłów 22:3).
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Świadkowie Jehowy publikują mnóstwo informacji opartych na Biblii, żeby pomóc rodzicom wywiązywać się z obowiązku chronienia i pouczania swoich dzieci (zob. odnośniki na końcu
tego dokumentu).
7. W zborach Świadków Jehowy nie oddziela się dzieci od rodziców, żeby je czegoś uczyć lub
czymś zająć (Efezjan 6:4). Na przykład nasze zbory nie sponsorują ani nie prowadzą domów dziecka,
szkółek niedzielnych, klubów sportowych, żłobków, wspólnot młodzieżowych ani innych zajęć, podczas których oddziela się dzieci od rodziców.
8. Starsi robią, co w ich mocy, żeby traktować ofiary wykorzystywania dzieci ze współczuciem,
zrozumieniem i życzliwością (Kolosan 3:12). Jako duchowi doradcy starsi dokładają starań, by uważnie i z empatią słuchać ofiar i je pocieszać (Przysłów 21:13; Izajasza 32:1, 2; 1 Tesaloniczan 5:14; Jakuba 1:19). Ofiary i ich rodziny mogą postanowić, że skorzystają z pomocy specjalisty w zakresie
zdrowia psychicznego. Jest to osobista decyzja.
9. Starsi nigdy nie wymagają od ofiar wykorzystywania dzieci, żeby przedstawiały zarzut
w obecności domniemanego sprawcy. Jednakże ofiary takich nadużyć, które są już dorosłe, mogą to
zrobić, jeśli mają takie życzenie. Ponadto ofierze, która przedstawia zarzut starszym zboru, może
towarzyszyć w celu udzielenia moralnego wsparcia zaufana osoba dowolnej płci. Jeśli ofiara woli
przedstawić zarzut na piśmie, może to zrobić.
10. Wykorzystywanie dzieci to poważny grzech. Jeśli domniemany sprawca jest członkiem zboru, starsi prowadzą biblijne postępowanie wyjaśniające. Jest to czysto religijne postępowanie prowadzone przez starszych zgodnie ze wskazówkami biblijnymi i ograniczone do kwestii członkostwa
domniemanego sprawcy jako Świadka Jehowy. Członek zboru, który nie okazuje skruchy za wykorzystywanie dziecka, jest wykluczany ze zboru i przestaje być uznawany za Świadka Jehowy (1 Koryntian 5:13). Działania podejmowane przez starszych w związku z zarzutem wykorzystywania
dziecka nie zastępują działań podejmowanych przez władze (Rzymian 13:1-4).
11. Jeśli zostanie stwierdzone, że osoba winna seksualnego wykorzystywania dziecka okazuje
skruchę i pozostanie w zborze, to na działalność takiej osoby w zborze zostają nałożone ograniczenia.
Starsi wyraźnie ostrzegają taką osobę, że nie może przebywać z dziećmi sam na sam, przyjaźnić się
z nimi ani okazywać im czułości. Ponadto starsi poinformują rodziców osób małoletnich w zborze,
żeby kontrolowali kontakty ich dzieci z taką osobą.
12. Osoba, która dopuściła się seksualnego wykorzystania dziecka, nie będzie kwalifikować się
do otrzymania żadnych przywilejów ani do zajmowania w zborze jakiejkolwiek odpowiedzialnej pozycji przez dziesiątki lat, jeżeli w ogóle (1 Tymoteusza 3:1-7, 10; 5:22; Tytusa 1:7).
13. Niniejszy dokument jest udostępniany członkom zboru na ich prośbę. Podlega rewizji co
najmniej raz na trzy lata.
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Źródła dostępne na stronie jw.org:
• Strażnica z 1 października 1983 roku (wydanie angielskie): „Pomoc dla ofiar kazirodztwa”
• Przebudźcie się! z 8 października 1993 roku: „Twoje dziecko jest zagrożone!”,
„Jak chronić nasze dzieci?”, „Zapobieganie w domu”
• Przebudźcie się! z 8 lipca 1994 roku: „Niewinne ofiary nadużyć seksualnych”, „Ukryte
rany z dzieciństwa”
• Przebudźcie się! z października 2007 roku: „Zagrożenie, które niepokoi wszystkich rodziców”, „Jak możesz chronić swoje dziecko”, „Niech wasza rodzina będzie bezpieczną
przystanią”
• Pytania młodych ludzi, tom 1, rozdział 32: „Jak się chronić przed wykorzystaniem seksualnym?”
• Co mówią twoi rówieśnicy: „Molestowanie seksualne” (film)
• Młodzi ludzie pytają: Co trzeba wiedzieć o przestępstwach seksualnych?
Część 1: Zapobieganie
• Młodzi ludzie pytają: Co trzeba wiedzieć o przestępstwach seksualnych?
Część 2: Odzyskiwanie równowagi
• Chronimy nasze dzieci (film)
• „Jak uświadamiać dzieci?”
• Zostań przyjacielem Jehowy. Lekcja 17: Chrońcie swoje dzieci
• Odpowiedzi na 10 pytań młodych ludzi. Pytanie 8: „Co trzeba wiedzieć o przestępstwach
seksualnych?”
• „Świadkowie Jehowy pomagają rodzicom chronić dzieci przed pedofilami”
• Ucz się od Wielkiego Nauczyciela, rozdział 10 i 32
• Strażnica z 1 października 2008 roku: „Jak być dobrym ojcem”
• Strażnica z 1 listopada 2010 roku: „Rozmawiaj z dziećmi o seksie”
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