1. FÖREBYGGANDE ARBETE MOT ÖVERGREPP

Förebyggande arbete och åtgärder mot sexuellt våld och andliga övergrepp /maktmissbruk inom
Focolarerörelsen.
Rörelsens främsta mål är att främja relationer och skapa gemenskap inom alla livsområden, med
dess spiritualitet grundad på evangeliets principer.
Dessvärre är mänskliga relationer ambivalenta till sin natur och kan påverkas av många avvikelser
som ibland innefattar våld av andlig eller sexuell art. Avslöjandena de senaste åren har visa tatt
detta hänt även i Focolarerörelsen.
Focolarerörelsen i västra Europa, precis som på alla andra platser, har beslutsamt åtagit sig att
fördöma alla former av våld, och använda alla lämpliga medel till buds för att säkerställa att
sådana handlingar inte ska förekomma, och säkerställa att dess grupper och samlingar alltmer blir
ställen för sunda och trygga relationer för alla. Detta bekräftades på nytt av rörelsens delegater vid
Generalförsamlingen i februari 2021:
”Vi åtar oss att stärka det som redan görs för att förebygga alla former av fysiska eller sexuella
övergrepp, maktmissbruk och övergrepp mot samvetet. Vi ber offren om förlåtelse och försäkrar
dem vårt fulla stöd. Med djup sorg erkänner vi alla de situationer där vi inte lyckats skydda dem. Vi
åtar oss att framgent främja en kultur av förebyggande och av understödjande av varje människas
välbefinnande, med adekvat fortbildning och transparent kommunikation.”
På följande sidor finner ni information om åtgärder som tagits för att förebygga sexuellt våld,
andliga övergrepp och/eller maktmissbruk i Focolarerörelsen och kontaktuppgifter till
kontaktperson i Sverige.
“Listening Points” för orossamtal och klagomål
Focolarerörelsen har upprättat “Listening Points” för västra Europa (Portugal, Spanien, Belgien,
Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Irland, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och
Malta) för ärenden som berör maktmissbruk, andliga övergrepp och andra missförhållanden.
Andliga övergrepp och maktmissbruk kan förekomma i kristna gemenskaper. Det är med djup och
uppriktig beklagan som vi erkänner att detta har hänt och fortfarande kan hända i
Focolarerörelsen. Därför vill Focolare erbjuda ett forum inte bara för klagomål utan också för
processen att avslöja dessa typer av missförhållanden och övergrepp, sätta stopp för dem och
förhindra att de sker i framtiden.
Focolarerörelsen i västra Europa upprättar därför “Listening Points”, trygga platser där man kan
dela upplevelser och bekymmer konfidentiellt. Dessa “Listening Points” har utvecklats av en grupp
professionella. Var och en av dem har omfattande erfarenhet av att ge råd och stöd.
Listening Point – Frankrike
Det finns en Listening Point som specifikt avsetts för medlemmar i Frankrike:
https://focolari.fr/abus/cellule-decoute-pour-les-abus-spirituels-et-dautorite/
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Vad kan förväntas av Listening Points?
Även om de flesta av dem som utgör “Listening Point” i västra Europa är yrkesverksamma inom
psykologi och psykoterapi, har de åtagit sig uppdraget bara utifrån att de är erfarna lyssnare.
Varje medverkande i Listening Points är verksam på frivillig basis, och grundar sig på följande
principer:
•

Vem som helst som kontaktar en Listening Point kommer att erbjudas upp till tre samtal
som ett tillfälle att dela och utforska sin upplevelse och finna vilka åtgärder som kan
behöva tas.

•

Efter tre samtal, kan rådgivning ges var man kan söka ytterligare hjälp.

•

Alla samtal sker under tystnadsplikt. Skulle dock allvarliga brott komma i dagen, kan
tystnadsplikten komma att brytas. Detta kommer att diskuteras med den person som
kommer med dessa avslöjanden.

•

Kontakt kan tas med lokala team mot övergrepp, ifall det behövs för att säkerställa
personens välbefinnande. I dessa fall, efter att ha diskuterat detta med den berörda
personen, är det konsulenten i Listening Point som tar den kontakten.

•

Vilken medverkande som helst i Listening Point kan kontaktas via mail.

•

Varje medverkande i Listening Point är en yrkesperson. Alla är oberoende av
Focolarerörelsens ledningsgrupper. De som är medlemmar i Focolarerörelsen kommer att
hålla tystnadsplikten och inte sprida någon information om den inte uttryckligen blir
ombedd att göra så av den berörda personen.

De medverkande i västra Europas Listening Point utför sitt lyssnandeuppdrag individuellt, men har
assistans och stöd av konsultationer med dr Gabriele Muller.
Utan att bryta tystnadsplikten, har konsulten årliga möten med de ansvariga för Focolarerörelsen i
västra Europa, för att uppmärksamma strukturella och andliga brister och föreslå lämpliga
förebyggande åtgärder.

Medverkande
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Dr. Gabriele Müller – konsult för Listening Point
Född 1964, bor i ett focolare i Frankfurt am Main, Tyskland. Hon
har inga ledarupppdrag i Focolareröelsen. Hon är anestesiläkare
med kompetens inom smärtbehandling, palliativ medicin och
akupunktur med specialisering i tema-centrerad
psykologibaserad interaktion vid Simone Weil-Institutet samt
specialisering i kommunikationspsykologi vid Schultz-von-Thun
Institutet. Hon ingår i den medicinska ledningsgruppen vid
Rhein-Main Pain Therapy and Palliative Care Centre i Wiesbaden
och Frankfurt.
Dr. Toni Martín
Född 1955 i Barcelona där han bor idag. Medlem i
Focolarerörelsen. Läkare med specialisering i psykosomatik med
affektiva tillstånd och somatisk smärta. Psykoterapeut med KBTinriktning, utbildad vid Albert Ellis Institute, och klinisk sexolog
och parterapeut sedan 1985. Styrelsemedlem i Barcelonas
läkarkollegiums sektion för medicinsk sexology. Undervisar på
mastersnivå i klinisk sexologi och sexuell hälsa vid Barcelonas
universitet, med specialinriktning på sexuella beroenden och
parafilier. Han är instruktör i mindfulness (MBSR) och föreläser
om mental hälsa.
Dr Angela Manning
Klinisk konsult och pensionerad klinisk neuropsykolog BA MA D.
Medlem i Focolarerörelsen.
Har arbetat som klinisk konsult och klinisk neuropsykolog inom
British National Health Service sedan 1989. Har tjänstgjort som
enhetschef inom rehabilitering av psykisk hälsa, psykiatrisk
öppenvård och slutenvård samt psykiatriska/neuropsykiatriska
tjänster för äldre. Har haft olika ledaruppdrag för psykologer i
öppenvården, slutenvården och mellanvården vid tre stora
sjukhus i London. Detta innefattade att leda inom områden med
anknytning till psykologi. Hennes huvudinriktning är trauma,
särskilt flykting- och krigstrauma, transkulturell psykologi,
hjärnskador, utvecklingsavvikelser och degenerativa tillstånd.
Hon har också lång erfarenhet av att behandla personer med
psykos och personlighetsstörningar och utbilda andra i att arbeta
med dessa diagnoser.
Dr Elvira Mira García
Tog psykologexamen 1986 vid universitetet i Sevilla. Har främst
arbetat inom klinisk psykologi. Är sedan 1988 verksam vid en
privatmottagning med klinisk intervention med inriktning på att
uppmärksamma sjukdomar hos vuxna, barn och par. Medlem i
Focolareörelsen.
Har hållt kurser, seminarier och konferenser främst inom
parkommunikation, förmedling av värderingar, dialog,
adoptions- och tonårsfrågor. Har på senare år medverkat i
teamet för ‘Itinerarios de Luz’, workshops för par i kris.
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Dr Anthony Dimech
Konsult inom allmänpsykiatri för vuxna, beroendepsykiatri för
vuxna och beroendevård. Psykoterapeut med KBT-inriktning.
Medlem av Focolarerörelsen. Gästföreläsare vid Maltas
universitet. 2007 blev han diplomerad i kognitiv terapi för
allvarlig psykisk ohälsa vid Southhamptons universitet, med
inriktning på personlighetsstörningar. Dubbelkrediterad som
specialist i allmän vuxenpsykiatri och beroende vid Postgraduate
Medical Education and Training Board, UK 2008. Diplomerades
2015 i kognitiv hypnosterapi och är inskriven i General Registry
of Hypnotherapy, UK. Läser nu till en doktorsgrad i
“comprehensive individualized assessments and cognitive
hypnotherapist interventions for people with addictive
behaviours based on the concept of autonomy”.
Dr Susana Costa Ramalho
Har doktorerat i psykologi vid Lissabons och Coimbras universitet
(2015), har mastersexamen i psykologi med specialisering på
stress och välmående (2008) och examen i psykoterapi och
rådgivning (1996) vid Lissabons universitet. Specialiserad i KBD
med fortbildning i emotionsfokuserad psykoterapi. Hon är inte
medlem i Focolarerörelsen.
Godkänd av Portugals psykologförbund som specialist i klinisk
psykologi, hälsopsykologi och samhällspsykologi. Handledare
sedan 2000 och universitetsföreläsare sedan 2004. Assiterande
professor vid humanvetenskapliga fakulteten vid Portugals
Katolska universitet sedan September 2017, där hon koordinerar
institutet för familjevetenskap och högre utbildning i
familjerådgivning. Ingår i teamet för CUIDAR-projektet,
universitetets utåtriktade verksamhet i syfte att utveckla en
kultur av skydd och omsorg i institutioner. Forskare vid CRCW Catholic Research Centre for Psychological, Family and Social
Welfare, inom området trygga samhällen, familjer och individer,
under temat Familjeadaption och utvecklingsprocesser.

4

Kontaktuppgifter
Allmäna förfrågningar

info.puntoascolto.euoccident@gmail.com

Engelska

angela.listeningpoint.euoccident@gmail.com

Spanska

elvira.puntodeescucha.euoccident@gmail.com
toni.puntodeescucha.euoccident@gmail.com

Portugisiska

susana.pontodeescuta.euoccident@gmail.com

Italiienska/Engelska/Maltesiska

anthony.puntoascolto.euoccident@gmail.com

Vad är andliga övergrepp?

I många grupper och gemenskaper finns personer som är ledare och har ledande ställning. Sådana
personer har makt och auktoritet som de kan använda till det goda, men som de också kan
missbruka. Detta gäller för andlig vägledning, men också i familjer eller parrelationer, i skolor eller
i terapier. Situationer där det finns en överordnad och en person eller grupp som är underordnad,
kan underlätta att övergrepp kan förekomma. Alla relationer där en person eller grupp söker råd,
vägledning och hjälp och detta tillhandahålls av en annan person, innefattar också risk för
övergrepp. I dessa fall är det nödvändigt att ledare, gruppledare, präster, handledare och andliga
vägledare har ett självkritiskt samvete och full medvetenhet om sitt särskilda ansvar.
“Andliga” övergrepp förekommer i religiösa miljöer och börjar där någon med hjälp av bibeltexter,
teologiska ämnen och andliga uttryck manipulerar och utövar påtryckningar på en annan person
som bara frågade om råd. Övergrepp kan utövas inte bara av individer, utan också av hela
gemenskaper.
Den som utsätts för övergrepp leds in i ett tillstånd av förvirring, oro och isolering, istället för full
frihet och förverkligande i sin relation till Gud. Konsekvensen blir beroendeställning och förtryck,
istället för frihet och autonomi, intill den grad att det kan orsaka allvarlig skada på den drabbades
fysiska och mentala hälsa. Andliga övergrepp är en form av maktmissbruk, eftersom utövarna
exploaterar sin roll och går utöver sina befogenheter, utan att den andra personen ges möjlighet
att försvara sig.
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