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6. Tystnadspolicy  
 
Detta är Röda Korsets Ungdomsförbunds tystnadspolicy. Tystnadspolicyn finns till för att 
underlätta för organisationens frivilliga, som i verksamheterna möter barn och unga och 
därigenom tar del av deras personliga livshistoria och levnadsförhållanden. Alla frivilliga som 
arbetar med barn eller ungdomar ska informeras om tystnadspolicyn. 
 

Vad är tystnadsplikt och sekretess?  
För myndigheter och andra offentliga verksamheter, såsom hälso- och sjukvård, socialtjänst 
och skola, finns lagar gällande tystnadsplikt och sekretess. Dessa gäller inte 
frivilligorganisationer som Röda Korsets Ungdomsförbund. Vi har istället valt att formulera en 
egen tystnadspolicy. 
 
Tystnadsplikt och sekretess är starkt kopplat till en skyldighet att anmäla. Personer som 
professionellt arbetar med barn och unga har enligt socialtjänstlagen en skyldighet att 
anmäla till socialtjänsten om det finns misstanke att ett barn eller en ungdom under 18 år far 
illa. Frivilligorganisationer omfattas istället endast av de rekommendationer som gäller 
allmänheten: "Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 
behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden." Detta motiveras med att 
det måste finnas forum i samhället dit unga kan vända sig utan rädsla for att de uppgifter som 
de lämnar ska föras vidare till olika myndigheter. 
 
Så här arbetar vi med tystnadsplikt i Röda Korsets Ungdomsförbund  
Varje frivillig i Röda Korsets Ungdomsförbund är bunden av ett moraliskt tystnadslöfte som 
innebär att vi inte för vidare information kring en enskild individs livshistoria eller 
levnadsförhållanden. Tystnadspolicyn gäller även efter avslutat uppdrag. 
 
Varje verksamhet tar själv ställning till om tystnadspolicyn ska uppmärksammas ytterligare 
genom att regleras i en skriftlig förbindelse mellan verksamhetsledare eller föreningsstyrelse 
och den frivilliga. Detta rekommenderas starkt i verksamheter som ofta möter barn och unga 
i utsatta situationer. 
 
Om en person bryter mot tystnadspolicyn medför detta omedelbar avstängning från 
verksamheten. Beslut om avstängning fattas av den lokala föreningsstyrelsen eller av 
förbundsstyrelsen.  
 
Vi kan och bör använda oss av information och statistik från våra verksamheter i vår externa 
kommunikation för att lyfta samhällsfrågor, påtala missförhållanden och driva 
opinionsbildning i det svenska samhället. När vi gör så ska uppgifterna vara anonymiserade 
och inte gå att spåra till individer. Det innebär att inga namn ska skrivas ut och inte heller 
några andra uppgifter som kan leda till att en person kan identifieras.  
 
Anmälan om missförhållanden  
Vår styrka som frivilligorganisation är att de barn och unga vi möter ska kunna berätta om 
sina problem för oss utan att känna rädsla för att informationen förs vidare. Om vi i vår 
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verksamhet möter barn som far illa ska anmälan till socialtjänsten därför alltid göras i 
samförstånd med den det berör.  
 
Anmälan bör göras av två personer, i samråd med förtroendevald från exempelvis 
förbundsstyrelsen eller den lokala föreningsstyrelsen. Innan anmälan görs ska kontakt tas 
med berörd personal på Röda Korsets Ungdomsförbund. Varje gång en anmälan görs ska 
en uppföljning ske och rapporteras till förbundsstyrelsen. Den frivillige uppmuntras att vid 
behov ta kontakt med lämplig person eller instans utanför Röda Korsets Ungdomsförbund för 
rådgivning eller information.  
 
I de verksamheter där barnet eller ungdomen är anonym i relation till den frivillige har vi inte 
möjlighet att anmäla eventuella missförhållanden. Det vi då kan göra är att hänvisa personen 
att själv ta kontakt med instanser som har en anmälningsskyldighet, till exempel 
skolsjuksköterska eller kurator, alternativt hänvisa direkt till närmsta socialtjänst. 
 
När tystnadspolicyn inte gäller 
Tystnadspolicyn gäller inte vid interna samtal inom verksamhetsgruppen eller vid 
handledningssituationer. Dessa samtal ska ske respektfullt och i lämpliga slutna 
sammanhang, inte på offentliga platser eller med obehöriga personer. Tystnadspolicyn gäller 
inte kränkningar som begås av frivilliga inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Detta anmäls 
alltid till polisen. 
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