
FRÉTTATILKYNNING FRÁ VOTTUM JEHÓVA 9. NÓVEMBER 2010 
 
Vegna fullyrðinga, sem fram hafa komið í fréttum undanfarna daga, vilja Vottar Jehóva á 
Íslandi koma eftirfarandi á framfæri: 
 
Söfnuðir Votta Jehóva á Íslandi hylma ekki yfir kynferðislega misnotkun eða ofbeldi gegn 
börnum eins og fullyrt var í fréttum ríkissjónvarpsins sunnudaginn 7. nóvember. Ekki koma 
stjórnendur safnaðanna heldur á nokkurn hátt í veg fyrir að „málin rati til lögreglu“. 
 
Til stuðnings fullyrðingum sínum sýndi sjónvarpið brot úr viðtölum við tvær konur og tekið 
var fram að viðtölin í heild væri að finna á ruv.is. 
 
Í fyrra viðtalinu fullyrðir konan, sem við er rætt, að hún viti um nokkur dæmi þess að við 
meðhöndlun kynferðisbrotamála hafi ekki verið farið að landslögum heldur hylmt yfir brotin. 
Fréttamaður trúir greinilega orðum hennar og spyr ekki nánar út í það hvernig hún hafi öðlast 
þessa vitneskju sína. 
 
Í síðara viðtalinu greinir kona frá því að faðir hennar hafi hlotið fangelsisdóm fyrir misnotkun 
á henni í æsku. Málið er vissulega hörmulegt en það er söfnuði Votta Jehóva algerlega 
óviðkomandi. Faðir konunnar hefur aldrei verið Vottur Jehóva, þó að hann hafi um einhvern 
tíma sótt samkomur þeirra af og til. Þó að móðir hennar hafi verið safnaðarmeðlimur var 
söfnuðinum ekki kunnugt um framferði mannsins fyrr en það komst í hámæli. 
 
Af frétt í sjónvarpinu í gær, mánudaginn 8. nóvember, mátti skilja að stjórnendur safnaða 
Votta Jehóva tækju sér það vald að ákvarða fyrir safnaðarmeðlimi hvaða mál væru kærð eða 
tilkynnt til yfirvalda og hver ekki. Þeir teldu sig hæfa til að „yfirheyra“ börn til að kanna hvort 
kynferðislegt ofbeldi gegn þeim hafi átt sér stað. Það er fjarri öllum sanni. 
 
Stjórnendur safnaðanna hafa fengið skýrar leiðbeiningar um hvernig taka skuli á slíkum 
málum í samræmi við landslög. Þeir leggja ríka áherslu á að slík mál, ef upp koma, fari án 
tafar til réttra yfirvalda. Þeir eru einnig hvattir til að vera á varðbergi gagnvart hverjum þeim 
sem kunnugur er af því að hafa misnotað börn. Ekkert sérstakt „barnastarf“ fer fram innan 
safnaðanna þar sem börnum gæti hugsanlega stafað hætta af slíkum einstaklingum. Í ritum, 
sem Vottar Jehóva gefa út, birtast af og til greinar um það sem forráðamenn barna sem og 
aðrir geta gert til að vernda börnin gegn misnotkun misindismanna. 
 
Frá árinu 1960 eru þau alls sjö málin af þessu tagi sem umsjónarmenn safnaðanna hafa fengið 
vitneskju um. Fjögur þeirra komu upp á árunum 1960 til 1990 og af þeim voru tvö söfnuði 
Votta Jehóva óviðkomandi, gerandinn var ekki Vottur Jehóva. Þrjú mál hafa svo komið upp á 
síðustu 20 árum. Eitt þeirra var kært til lögreglu og fór í gegnum réttarkerfið. 
 
Á síðastliðnum 50 árum hafa því aðeins fimm mál tengst söfnuðinum með beinum hætti. Þrjú 
þeirra eru ásökun um káf sem aðstandendur ákváðu að kæra ekki til lögreglu. Eitt málanna er 
nýlega fram komið en það var ásökun um kynferðislegt ofbeldi fyrir meira en 40 árum. Eftir 
að ásökunin barst var lögregla látin vita en vildi ekkert aðhafast vegna þess að málið væri 
löngu fyrnt. 
 
Af þessu má sjá að óvægar fullyrðingar um yfirhylmingu slíkra mála innan safnaðar Votta 
Jehóva eiga ekki við nein rök að styðjast.  
 
Stjórn trúfélags Votta Jehóva á Íslandi. 
 
  
 


