
BØRN SKAL  
BESKYTTES

– sådan gør vi i Røde Kors

ER DU TVIVL? KONTAKT OS!
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Røde Kors er altid til stede. I Danmark skaber vi fællesskaber og støtter 
samfundets sårbare til et bedre liv. Vi er en del af dit lokalsamfund, 
uanset hvor du bor. Med din hjælp kan vi altid være til stede, når der er 
brug for os.

Landskontoret 
Røde Kors 
Telefon: +45 3525 9200 
E-mail: info@rodekors.dk  
 
Asylafdelingen 
Røde Kors 
Telefon: +45 3543 2244 
E-mail: asyl@redcross.dk 
 
Ungdommens Røde Kors 
Telefon: +45 3537 2555 
E-mail: info@urk.dk 

FOR YDERLIGERE VIDEN
På rødekors.dk/børnebeskyttelse finder du 
meget mere viden om børnebeskyttelse i 
Røde Kors. Her finder du Røde Kors i Dan-
marks børnebeskyttelsespolitik, uddybning 
af Røde Kors’ regler og retningslinjer for 
samvær med børn samt uddybende viden og 
værktøjer. Dette kan hjælpe med, hvordan vi 
organiserer vores aktiviteter, så vi beskytter 
børn bedst muligt, men også beskytter 
ansatte og frivillige, der arbejder med børn i 
Røde Kors’ aktiviteter. 

rødekors.dk/børnebeskyttelse



REGLER OG RETNINGSLINJER  
FOR SAMVÆR MED BØRN 
Røde Kors har udarbejdet regler og retningslinjer for 
samvær med børn for bedst muligt at beskytte børn i vores 
aktiviteter.  

Alle regler og retningslinjer gælder alle steder i Røde Kors’ 
aktiviteter i alle situationer, også når samværet er digitalt.  

Nogle af hovedpointerne er: 

 • Børnekonventionen og lovgivning – alle med tilknytning  
til Røde Kors skal overholde Børnekonventionen og  
gældende dansk lovgivning i arbejdet med børn. Der må 
ikke anvendes fysiske eller psykiske overgreb mod børn i 
nogen som helst form. 

• Børneattester – ansatte og frivillige, der har direkte kontakt 
med børn under 15 år, får indhentet børneattest, inden de 
begynder i aktiviteten med børn. Det er aktivitetslederens 
eller bestyrelsens opgave at indhente børneattester på 
frivillige og lederens opgave at indhente børneattester på 
ansatte. Børneattester skal opdateres hvert andet år.  

• Vær ikke alene med børn – alle frivillige og ansatte 
frarådes at være alene med børn. I langt de fleste tilfælde 
må frivillige/ansatte aldrig være alene med et barn.  
Undtagelsen er, når det ligger i funktionen. I disse tilfælde 
vil der være særregler. 

• Sov ikke i samme rum som børn – frivillige/ansatte må ikke 
sove i rum sammen med børn på f.eks. ferielejre. 

• Eksterne samarbejdspartnere må ikke efterlades alene 
med børn – der skal altid indhentes underskrevet tro-og-
love-erklæring fra eksterne samarbejdspartnere. 

• Omgås ikke med børn uden for aktiviteten – frivillige og 
ansatte må ikke omgås børn uden for aktivitetens rammer. 

• Undgå krænkende adfærd – i aktiviteter med børn må der 
ikke bruges uhensigtsmæssigt sprog eller adfærd, som 
krænker og overskrider børns grænser. 

• Sociale medier – frivillige og ansatte må ikke være 
forbundet på sociale medier, medmindre det er afgørende 
for aktivitetens gennemførsel.  

• Fotos – billeder må ikke deles uden samtykke. 
• Tavshedspligt – alle frivillige og ansatte har tavsheds-

pligt. 
• Underretning – alle har pligt til at underrette om  

mistrivsel og/eller overgreb på børn, både internt i 
Røde Kors og til relevante myndigheder efter gældende 
lovgivning. 

• Giv dig tid til at lytte – lyt til børnene (og forældrene), 
og giv dig tid til at høre, hvad de har på hjerte. Respek-
ter deres grænser. 

• Inddrag – inddrag børnene i aktiviteter og planlægning 
svarende til deres alder og udvikling, så vi sikrer, at børn 
har medindflydelse og deres rettigheder overholdes. 

HVIS MISTANKEN OPSTÅR
Hvis bekymringen eller mistanken opstår, skal du altid 
reagere. Hvornår og hvordan du skal reagere, er afhængigt 
af, om du er frivillig, eller hvor du er ansat i Røde Kors.  

Alle borgere i Danmark er omfattet af den almindelige 
underretningspligt. Det betyder, at hvis du f.eks. er frivillig 
i Røde Kors’ sociale aktiviteter, er du omfattet af den 
almindelige underretningspligt. Du har således pligt til at 
gå videre med din viden, så der kan laves en underretning. 

Det skal du gøre, hvis du f.eks.: 
• Møder et barn, der udsættes for vold eller seksuelle 

overgreb.
• Oplever, der ikke tages vare på barnets basale behov 

(for mad, søvn, opmærksomhed m.m.) 
• Oplever at barnet ofte tales til og behandles på en 

nedværdigende måde. 
• Er bekymret for et barns trivsel eller udvikling.  

Som ansat i Røde Kors kan du være omfattet af skærpet 
underretningspligt. Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder 
for dig, kan du kontakte din nærmeste leder eller finde 
mere viden i dokumentet Bekymring, mistanke eller viden. 

VI PASSER  
PÅ BØRNENE
Det er vores fælles ansvar, at børn i Røde Kors’ 
aktiviteter føler sig trygge. Vi skal sikre, at de 
ikke udsættes for omsorgssvigt eller overgreb, 
hverken fysisk eller psykisk.  

Derfor har Røde Kors i Danmark en børne
beskyttelsespolitik samt en række regler,  
retningslinjer og værktøjer, som ansatte,  
frivillige og samarbejdspartnere skal følge. 

Er du frivillig eller ansat i Røde Kors, og har  
du i den forbindelse kontakt med børn, så  
har du en særlig forpligtigelse til at være  
opmærksom på børns beskyttelse.   

SÅDAN BESKYTTER VI BØRN  

Røde Kors sikrer, at børn beskyttes bedst muligt. Det gør  
vi bl.a. ved at: 
• Arbejde med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention, der 

definerer børns rettigheder. Ud fra konventionen definerer 
Røde Kors et barn, som en person under 18 år.  

• Oplyse og undervise alle frivillige, ansatte og relevante 
eksterne samarbejdspartnere om regler og retningslinjer 
for samvær med børn, relevant lovgivning samt risiko for 
overgreb. 

• Indhente børneattester, skabe dialog om børne-
beskyttelse og sikre, at aktiviteter er tilrettelagt, så de 
beskytter børn bedst muligt. 

• Reagere ved bekymring og mistanke om, at et barn 
mistrives eller udsættes for overgreb. 


