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6. Skyddspolicy för barn och unga
Denna policy beskriver hur Röda Korsets Ungdomsförbund tar ansvar för att alla barn och unga
som deltar eller är engagerade i våra verksamheter ska vara trygga. Barn och ungas bästa och
säkerhet ska komma i första hand. Vad som är barn och ungas bästa måste avgöras i varje
enskilt fall, där vi alltid ska ta hänsyn till individens egna åsikter, förutsättningar, behov och
erfarenheter.
Skydd från hot och våld
•

Vi agerar mot alla former av våld, övergrepp och hot mot- och mellan barn och unga i
våra verksamheter.

•

Våld eller hot mot barn och unga som uppstår i samband med våra verksamheter ska
polisanmälas.

•

Vi uppmärksammar barn under 18 år som en grupp med särskilda rättigheter och behov
av skydd enligt Barnkonventionen.

•

Vi tar hänsyn till att barn och unga har olika sårbarhet och skyddsbehov utifrån bland
annat ålder, funktionsvariation, kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.

Barn och ungas medbestämmande
•

Barn och unga ska samtycka till att delta i verksamheter.

•

Barn och unga ska vara delaktiga när aktiviteter som berör dem planeras, genomförs
och utvärderas. De ska bli lyssnade på och ges möjlighet att påverka utformningen av
verksamheten.

•

Verksamheter ska planeras, genomföras och kontinuerligt utvärderas med fokus på barn
och ungas bästa, behov och säkerhet.

•

Utvärderingarna ska användas till att anpassa verksamheter för att på bästa sätt kunna
möta barn och ungas olika behov.

Barn och ungas integritet
•

Ingen får fotograferas utan samtycke. Bilder på deltagare i verksamhet får aldrig
publiceras på frivilligas personliga konton på sociala medier eller liknande.

•

Deltagare har rätt att vara anonyma och frivilliga ska inte fråga efter dennes personeller kontaktuppgifter.

Frivilligas och anställdas ansvar för barn och unga
•

För att engagera sig i eller vara anställd inom Röda Korsets Ungdomsförbund ska
frivilliga och anställda visa upp ett giltigt utdrag från belastningsregistret (utdrag för
barn i annan verksamhet än skola och socialtjänst) och signera en tystnadsförbindelse.

•

Frivilliga och anställda ska vara medvetna om att de befinner sig i en särställning med
makt och inflytande över barn och unga, något som inte får missbrukas till ens fördel.
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•

Frivilliga och anställda ska aldrig ge ut information om deltagare i våra verksamheter.

•

Frivilliga och anställda ska engagera sig utan motkrav från de som deltar i
verksamheter.

•

Vid kännedom om eller oro för att någon far illa hänvisas till våra särskilda rutiner för
detta, som finns tillgängliga på www.rkuf.se.

15

