AB’S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE
KRÆNKELSER

I AB vil vi skabe et trygt klubliv, hvor børn og unge kan trives sammen med voksne.
Gen-nem forebyggelse, effektiv kontrol og indgriben vil vi beskytte klubbens børn og
unge mod pædofili. Via en åben og direkte dialog vil vi beskytte klubbens trænere m.fl.
mod uberet-tiget mistanke og beskyldning.
Hvad siger loven
Ifølge Servicelovens §36 og Straffelovens §213 har alle personer pligt til at underrette
barnets Bo-pælskommune (socialforvaltningen), hvis man får kendskab til, at et barn
under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under vilkår,
der bringer dets sundhed og udvikling i fare. Medlemmer, trænere, ledere og
instruktører har således pligt til – selv eller gennem klubbens ledelse – at underrette
kommunens socialforvaltning, hvis man mener, at et barn udsættes for seksuelle overgreb.
Straffelovens §§ 216-235 handler om seksuelle overgreb mod børn og unge. Den
seksuelle lavalder er her i landet 15 år. Det er også strafbart at have sex med en ung
under 18 år, hvis den unge er ”betroet den voksne til undervisning eller opdragelse”,
eller hvor det seksuelle forhold skyldes mis-brug af alder og erfaring. I
idrætssammenhæng er alle former for seksuel kontakt mellem trænere, ledere,
instruktører og de børn under 18 år, som de træner, derfor helt uacceptable.
Ansvarsfordelingen i AB er, at de sportslige afdelingers bestyrelser har
bestyrelsesansvar over for klubbens hovedbestyrelse i alle forhold i denne ”AB’s politik
vedrørende seksuelle krænkelser”. Hovedbestyrelsen bærer bestyrelsesansvar i
forhold til overholdelse af gældende lovgivning på området, samt i relation til at
overholde aktuelle regler og bestemmelser, der eksplicit er udtrykt af Gladsaxe
Kommune og Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
Børneattester
I AB indhenter vi børneattester, inden vi ansætter eller beskæftiger personer som
ledere, trænere og assistenter.
Under alle omstændigheder må vedkommende ikke starte som leder eller træner –
førend vi har mod-taget svar fra Rigspolitiet på børneattesten.
Jf. seneste lovforslag L99, der er vedtaget i Folketinger d. 8. maj 2012, skal vi også
indhente børneat-tester på personer, der ikke som sådan er ansat til at have med børn
at gøre, men som via deres ar-bejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn
under 18 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene.
Kulturministeriet har endnu ikke udsendt bekendtgørelsen, der afgrænser, hvem der
omfattes af pligten til at indhente børneattest og i forhold til hvilke jobfunktioner, men

der gives eksempler på den mulige udvidelse af personkredsen, der skal indhentes
børneattest på: materialeforvalter, tøjvasker, madmor/far, kantinebestyrer,
rengøringsfolk med flere.
I perioden indtil der foreligger en afgrænsning af jobfunktionerne, er det således op
til klubben selv at vurdere, hvem der skønnes at kunne få så megen kontakt til børn,
så der kan opbygges et tillids-forhold. Hvis vi er i tvivl, så indhenter vi hellere en
børneattest ”for meget” end en for lidt.
Klubbens procedure for indhentning er, at de sportslige afdelinger meddeler klubbens
administration hvilke personer, der skal indhentes børneattest på, og at klubbens
administration beder de pågældende personer om at give sit samtykke til indhentning
af børne-attesten.
De sportslige afdelinger indberetter årligt til AB’s kontor en bruttonavneliste over
personer, der enten skal videreføres som eller nye ledere, trænere eller assistenter.
Kontoret indhenter børneattester på alle disse personer. Afdelingerne følger op med
hensyn til nye ledere, trænere og assistenter, der tilgår i kalenderåret, med meddelelse
til kontoret. Fornyet indhentning af børne-attest sker en gang årligt.
Klubben indsender - som en del af det forpligtende samarbejde og en af de ”Årlige
handlinger” - en ”erklæring om indhentelse af børneattester” til Gladsaxe Kommune.

Forebyggelse
Kravet om at klubben skal indhente børneattester, er et af redskaberne i klubbens
bestræbelser på at forebygge seksuelle krænkelser, men attesten gør det ikke alene
– vi skal i klubben også gøre andre tiltag for at forebygge seksuelle krænkelser af børn
og unge. Det gør vi bl.a. ved at tage referencer og gennemføre ledersamtaler.
Referencer
Vi tager altid referencer på nye trænere og ledere fra andre klubber, og i tilfælde hvor
der er tale om ubeskrevne trænere og ledere, ser vi dem an ved ”følordninger” med
en rutineret AB træner eller leder.
Ledersamtaler
Det er meget få personer, der er blevet dømt for seksuelle overgreb mod børn, og en
børneattest er derfor ingen garanti for, at en kommende leder eller træner ikke har
gjort tilnærmelser eller endda begået overgreb mod børn og unge.
Vi gennemfører derfor altid en grundig indledende ledersamtale - udfra faste
guidelines - med den enkelte leder eller træner for bedre at kunne sikre os mod
personer, der ikke har reelle hensigter i klubben.
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Leveregler
I AB har vi i tilslutning til værdigrundlaget et sæt ”leveregler” for klublivet og dets
aktiviteter. Det er naturligt og påkrævet, at disse leveregler også omfatter og sigter
mod at mindske risikoen for overgreb mod børn og unge. I den sammenhæng er det
vigtigt, at vi i klubben overholder følgende leveregler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Her i klubben taler vi ordentligt til hinanden. Ingen sjofle tilråb eller kommentarer
om hinandens kroppe.
Vi går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum.
Trænere og ledere klæder ikke om og bader ikke sammen med børn og unge.
Man inviterer ikke et enkelt barn hjem til sig.
På trænings- og turneringsture med overnatning er der altid mindst to trænere eller
ledere med, og vi tilstræber ikke at blande to køn i samme soverum.
Vi opfordrer forældrene til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene
bedre end vi gør og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.
Alle har pligt til at gå til bestyrelsen for sin sportslige afdeling, hvis de hører rygter
om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt.
Afdelingsbestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og
reagere hurtigt, idet der reageres inden for et døgn.
Vi har indhentet børneattest på alle ledere, trænere og assistenter, der har direkte
kontakt med børn under 18 år.

Hvis mistanken opstår eller der sker et overgreb
Alle medlemmer, ledere og trænere er omfattet af den generelle underretningspligt,
som gælder alle voksne borgere.
Ved mistanke eller overgreb: Hold hovedet koldt og bring sagen til
afdelingsbestyrelsens kendskab. Begynd ikke selv med en privat efterforskning.
Afdelingsbestyrelsen vil vurdere om mistanken er begrundet eller ubegrundet.
•

•

Er mistanken begrundet, så overgiver afdelingsbestyrelsen sagen til
hovedbestyrelsen, der igen vurderer om sagen skal videregives til kommunens
socialforvaltning.
Er mistanken ubegrundet, så skal sagen henlægges, og eventuel sladder og
rygtedannelse skal forsøges stoppet.

Ved et konstateret overgreb informeres der herom – straks og uden tøven – i linjen fra
afdelingsbe-styrelsen til hovedbestyrelsen og videre til Gladsaxe Kommune, der
iværksætter krisehjælp under inddragelse af den vedkommendes forældre.
Underretningspligt til Gladsaxe Kommune og DIF
AB er - som alle andre foreninger - forpligtet af Lov om social service, § 154, til at
underrette Glad-saxe Kommune, når loven jf. denne politiks punkt 1 overtrædes.
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AB følger DIF’s holdning, som er, at personer, som er dømt efter nævnte paragraffer
i straffeloven, ikke længere kan være træner eller leder for børn og unge inden for
idrætten. DIF har i sine love indført et regelsæt, der giver DIF’s bestyrelse mulighed
for at udelukke personer fra træner-/ledergerning i foreninger under DIF, såfremt de
er dømt for seksuelle krænkelser. AB har derfor pligt til at underrette DIF, hvis vi i
klubbens ledelse er vidende om, at en træner/leder er blevet dømt for seksuelle
krænkelser.

Hvem skal kontaktes inden eller hvis krisen opstår
I klubben skal der indledningsvis rettes henvendelse til formanden for den sportslige
afdeling, hvori mistanken eller krisen er opstået. Opnås der ikke inden for et par timer
kontakt med afdelingsformanden, kan der alternativt rettes henvendelse til klubbens
hovedformand eller forretningsfører. Opdaterede kontaktoplysninger på
afdelingsformændene, hovedformand og forretningsfører fremgår af klubbens
hjemmeside.
Hos Gladsaxe Kommune, DIF og Børns Vilkår er der også en række
kontaktmuligheder, idet disses kontaktoplysninger fremgår af bilaget til denne politik.

--- 000 ---

Besluttet af AB’s Hovedbestyrelse d. 10. december 2012 til erstatning og supplement
af tidligere anvendt procedure vedr. indhentning af børneattester, idet politikken vedr.
seksuelle krænkelser publiceres på klubbens hjemmeside med ikrafttræden pr. d. 1.
januar 2013.
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Bilag

Kontaktmuligheder hos Gladsaxe Kommune, DIF og Børns
Vilkår
Hos Gladsaxe Kommune kan der rettes kontakt til specialistgruppen vedrørende mistanker
om seksuelle krænkelser af børn og unge:
Pædagogisk konsulent Guy Rubaudo
E-mail: bkfgru@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 53 27
Mobil: 40 11 80 51

Pædagogisk konsulent Ditte Iversen
E-mail: bkfdiv@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 53 73
Mobil: 30 52 95 43

Hos DIF er kontaktpersonen:
Specialkonsulent Jan Darfelt
Idrættens Hus
2605 Brøndby
www.dif.dk
jd@dif.dk
Tlf.: 43 26 20 31
Børns Vilkår tilbyder også kontakt og rådgivning, således:
Børns Vilkår (www.bornsvilkar.dk)
BørneTelefonen
• For børn og unge
• Ring gratis og anonymt på 116 111
• Mandag – torsdag fra kl. 12-21 og fredag fra kl. 12-19
BørneChatten
• For børn og unge
• Tjek www.bornsvilkar.dk for åbningstider
ForældreTelefonen
• For alle voksne om børn og unge
• Telefon: 35 55 55 57
• Mandag – torsdag fra kl. 12-21 og fredag fra kl. 12-19
FagTelefonen
• For fagpersoner såsom trænere, lærere og pædagoger
• Telefon: 35 55 55 58
• Mandag – fredag fra kl. 12-14

En henvendelse til ovennævnte kontaktpersoner kan også ske anonymt.

5

