Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Henvendelse angående oppvekst og skolegang i DELK
Til tidligere elever ved DELKs skoler.
Dette brevet sendes til elever ved DELKs barne- og ungdomsskoler i tidsrommet 1955-1990. Vi i
DELKs ledelse kjenner til at en del av elevene ved våre skoler, spesielt i disse tiårene, har opplevd
vanskeligheter knyttet til undervisningen eller forholdene for øvrig på skolen.
Kanskje vil noen mislike både brevet og tiltaket. Samtidig har vi grunn til å tro at det er noen
som vil være glad for å få dette brevet. Akkurat det har avgjørende betydning. Så vil flere av dere
som mottar dette brevet oppleve at dette ikke angår dere, kanskje fordi dere har et positivt eller
uproblematisk forhold til DELK.
Skolen
Vi vet for eksempel at kristendomsundervisningen, med sin store vekt på utenatlæring, skapte en
nederlagsopplevelse for mange elever. Kristendom ble for noen forbundet med å mislykkes, med
gjensitting og straff. Mobbing, både fra lærere og medelever, har skapt varige sår hos enkelte. Å
være en del av en klasse der medelever ble utsatt for dette må ha vært vondt å være vitne til.
Bitterheten overfor DELK er fortsatt betydelig hos mange.
Kirken – og hjemmet
I flere av menighetene var det holdninger og sider ved forkynnelsen som skapte vansker. Den
strenge domsforkynnelsen ble vanskelig å håndtere for mange, og skapte for noen en varig
helvetesangst. Spørsmål knyttet til etikk og praktisk kristenliv ble opplevd som krav, bud og
formaninger.
I mange hjem fulgte familiene opp langs disse linjene. Mange foreldre og andre voksne
ønsket å være lojale overfor en menighet og ledere de hadde åndelig tillit til. Kritikk mot ledere og
menighet ble sett på som opposisjon mot Gud.
Ulike erfaringer
Ingen er tjent med at disse mørke sidene ved DELKs nære historie tildekkes, omskrives eller forties.
Dette er fortellinger som hører med i DELKs historie uansett hvor alvorlige eller smertefulle de
måtte være. Samtidig er det mange som har gode minner fra sin DELK-oppvekst og er takknemlige
for det de har fått gjennom skoletiden, både når det gjelder tro og livsveiledning, også blant de som
ikke er aktive i kirkesamfunnet i dag. Det endrer allikevel ikke alvoret i erfaringene og fortellingene
til alle som opplevde det stikk motsatte.
Bekjennelsen fra 1995
I 1995 kom den daværende kirkeledelsen i DELK med en åpen beklagelse for de forhold som her er
omtalt. I DELKs kirkeblad Underveis og i andre sammenhenger beklaget de ulike sider ved
kirkesamfunnets virksomhet som hadde påført mennesker mye vondt.
I ettertid har det vist seg at mange ikke kjenner til denne beklagelsen. En stor del av dem
som satt igjen med bitterhet over sin barndom og ungdomstid i DELK, fikk ikke den utstrakte hånd
de personlig hadde trengt. Om det ble skapt forventninger om en direkte henvendelse og en omsorg
overfor den enkelte, ble dette i liten grad gjort i praksis. Det førte til stor skuffelse for mange. Det
har vi fått noen signaler om i det senere.
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Hensikten med brevet
Det vi først og fremst ønsker med denne henvendelsen, er å uttrykke dette: Vi kjenner en dyp sorg
over at DELK har bidratt til at enkelte menneskers liv har blitt unødvendig smertefulle og ufrie. Det
hjelper ikke at hensikten var god fra deres side som sto for de uakseptable holdningene og
handlingene. De negative følgene ble like fullt store. Det vonde du har opplevd skulle aldri ha
skjedd. I tillegg vil vi si: Det dette har medført for deg av smerte, nederlag og vonde ting knyttet til
skolegang og menighet, var ikke ditt ansvar, det var skolens og kirkens ansvar.
Beklagelse
Den smerte og reduserte livskvalitet mange av dere har opplevd, gjør oss virkelig vondt å tenke på.
Vi beklager at dere ble rammet av det. Med dette brevet vil vi gjerne si til hver og en av dere: Vi
ønsker å bidra til at dette tas av dine skuldre. Og vi håper at vi denne gang kan nå lenger ut til dere
som er berørt av dette enn vi gjorde i 1995.
Hva nå?
• Veien videre. – Et utvalg i DELK har arbeidet med denne saken det siste året. Utvalget ønsker
så langt som mulig å lytte til innspill og synspunkter fra dere som er berørt av dette. Vi vil lete
etter gode måter å legge til rette for bearbeidelse og forsoningsprosesser der det er ønskelig og
mulig. I det videre arbeid med saken ønsker vi å knytte kontakt med kompetent fagpersonell,
som f.eks. Institutt for Sjelesorg ved Modum Bad eller andre. Dersom noen ønsker en instans
utenom DELK i oppfølgingen av enkelttilfeller, vil vi forsøke å legge til rette for det.
• Samtaler. – Vi ønsker å møte eller høre fra dere som kan tenke dere å dele sin historie med oss.
Vi vil lytte med et åpent sinn til dere som vil dele erfaringer eller ønsker å ta opp noen konkrete
sider ved deres livshistorie med oss. Vi ønsker å legge til rette for enkeltsamtaler og
gruppesamlinger. Enhver kontakt vil bli behandlet strengt konfidensielt.
• Familier og generasjoner. – Sider ved DELKs uheldige praksis i skole og kirke har vært et
tabubelagt og taushetspreget område for mange, og de som har hatt behov for det, har ikke våget
eller greid å ta det opp. Vi håper dette brevet kan være med og sette i gang viktige samtaler i
familier og mellom generasjoner. Vi vil oppmuntre til at disse temaene snakkes om i åpenhet,
ærlighet og fortrolighet innad i familiene, mellom foreldre og barn og mellom søsken.
Hvis du opplever at innholdet i dette brevet angår deg, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss, enten
du har mye eller lite på hjertet. Dersom du vet om noen som også burde fått dette brevet, men som
ikke har mottatt det, vil vi gjerne vite om det slik at vi kan sende brevet til den det gjelder.
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