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RØDE KORS I DANMARKS BØRNEBESKYTTELSESPOLITIK

Røde Kors arbejder med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention1, som ud fra 54 artikler definerer barnets rettigheder.
Røde Kors i Danmarks børnebeskyttelsespolitik skal følges af alle ansatte og frivillige samt personer,
der samarbejder med eller repræsenterer Røde Kors, i aktiviteter, hvor der indgår børn.
Børnebeskyttelse i Røde Kors bygger på den internationale sammenslutning af Røde Kors og Røde
Halvmåne selskabers politik Policy On Child Safeguarding2, som gælder for alle nationale Røde Kors
selskaber. Udover at følge IFRC’s børnebeskyttelsespolitik skal alle nationale selskaber følge deres
eget lands lovgivning på området.
Røde Kors’ arbejde med beskyttelse af børn dækker alle former for overgreb på børn: seksuelle overgreb, psykisk og fysisk vold, følelsesmæssige krænkelser, omsorgssvigt samt enhver form for udnyttelse.

Formål
Det er vores individuelle og fælles ansvar at sikre, at alle børn i Røde Kors’ aktiviteter føler sig sikre
og trygge. At de trives og udvikler sig og ikke udsættes for omsorgssvigt eller overgreb, hverken fysisk eller psykisk.
Centrale principper for beskyttelse af børn
Røde Kors har 7 centrale principper for beskyttelse af børn:
1. Røde Kors har nultolerance overfor alle former for overgreb på børn.
2. Alle beslutninger i Røde Kors, der omhandler børn, skal træffes under hensyn til barnets bedste og barnets ret til trivsel og beskyttelse.
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3. Børn har ret til medbestemmelse og til at blive involveret i beslutninger, der vedrører dem.
4. Røde Kors forpligter sig til at minimere risikoen for alle former for overgreb på børn ved at
arbejde med risikovurdering i alle aktiviteter, hvor der indgår børn.
5. Røde Kors kræver, at alle ansatte og frivillige kender til børnebeskyttelse i Røde Kors.
6. Røde Kors’ samarbejdspartnere skal forpligtige sig til at følge Røde Kors i Danmarks børnebeskyttelsespolitik samt Røde Kors’ regler og retningslinjer for samvær med børn.
7. Ved mistanke om overtrædelse af Røde Kors i Danmarks børnebeskyttelsespolitik skal der anvendes de procedurer, der følger af lovgivningen i Danmark.

Sådan sikrer Røde Kors børn
Røde Kors definerer et barn som en person under 18 år (jvf. FN’s Børnekonvention).
Røde Kors’ i Danmark sikrer, at børnebeskyttelse indgår i Røde Kors’ aktiviteter. For at kunne beskytte børnene har Røde Kors fire særlige indsatsområder til ansatte, frivillige og samarbejdspartnere, der indgår i aktiviteter, hvor der indgår børn. Indsatsområderne er oplysning, forebyggelse,
rapportering og reaktion:
Vi oplyser:
•
Ansatte, frivillige og samarbejdspartnere om risiko for overgreb på børn
•
Ansatte, frivillige og samarbejdspartnere om Røde Kors’ regler og retningslinjer for samvær
med børn og relevant lovgivning
•
Ansatte, frivillige og samarbejdspartnere om deres ansvar i forhold til at reagere ved en mistanke, og hvad de skal gøre, hvis der opstår en mistanke om et barns sikkerhed
•
Relevante ansatte og frivillige om materialer, kurser og e-learning om børnebeskyttelse i
Røde Kors.
Vi forebygger ved:
•
At skabe dialog og refleksion om børnebeskyttelse. Vi sikrer, at dialog og refleksion er en del
af planlægningen og udførelse af aktiviteter, hvor der indgår børn.
•
At risikovurdere i planlægning og udførelse af alle aktiviteter, hvor der indgår børn, så det
sikres, at børn beskyttes bedst muligt.
•
At indhente børneattester på alle ansatte og frivillige, der arbejder med børn under 15 år.
•
At børn inddrages i beslutninger, der vedrører dem.
Vi rapporterer altid:
•
Ved bekymringer, der er relatererede til overgreb, vold, udnyttelse eller forsømmelse og alvorlig mistrivsel af børn.
•
Og derfor skal alle ansatte og frivillige vide, hvordan de rapporterer i tilfælde af begrundet
mistanke om overgreb på børn.
•
Derudover har Røde Kors i Danmark en whistleblowerordning, der også i forhold til bekymringer relateret til børn kan anvendes af deltagere i vores aktiviteter, frivillige, medarbejdere,
samarbejdspartnere og andre, der deltager i eller bidrager til Røde Kors’ aktiviteter.
Reaktion:
Røde Kors tager altid barnet alvorligt og reagerer på enhver mistanke om svigt, vold, seksuelle overgreb, krænkende adfærd eller alvorlig mistrivsel og vil involvere de rette myndigheder, efter gældende procedure og lovgivning i Danmark. Røde Kors sikrer, at børn beskyttes og støttes i hele processen.
Ved at følge ovenstående sikrer vi sammen, at alle børn I Røde Kors’ aktiviteter kan føle sig trygge og
respekterede. Læs mere om børnebeskyttelse i Røde Kors på: rødekors.dk/børnebeskyttelse
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