Vi vill att alla barn, ungdomar och deras föräldrar ska kunna lita på att
fotbollsverksamheten är trygg att delta i. Därför vill vi skapa trygga miljöer och
förebygga övergrepp mot och mellan unga. För att förebygga trakasserier och olika
former av sexuella och fysiska övergrepp är det viktigt att utforma en policy som stöd för
fotbollsverksamheten.
Styrelsen, Västmanlands Fotbollförbund 2009-02-25

Västmanlands Fotbollförbunds handledning vid utformandet av
policy mot trakasserier och övergrepp
Definiera begrepp tydligt så ni talar ”samma språk” och minskar missförstånden.
Det förebyggande arbetet är det bästa skyddet mot övergrepp.
Exempel på förebyggande arbete:
o Skapa trygga och öppna miljöer för alla.
o Se till att det alltid finns någon att vända sig till.
o Arbeta för att stärka självförtroenden.
Barn gör som vi gör inte som vi säger.
Det är viktigt att alla bemöts med respekt.
Var lyhörd.
Ha synlig information om vart barn och ungdomar kan vända sig utanför
föreningen om något skulle hända. Ex. barnens hjälptelefon BRIS, 0200-23 02 30
eller Polisen 114 14.
Var tydlig med att övergrepp och kränkningar inte tolereras i er förening. Se till
att barn och ungdomar har stöd ifall det skulle ske och vid anmälan.
Var alltid flera ledare i en grupp för att minska risken för missförstånd. Om ingen
annan ledare för tillfället kan närvara, fråga en förälder att ställa upp.
Ta alltid barnen på allvar och anmäl till sociala myndigheter. Det är de som sedan
avgör om polisanmälan ska göras.
Barnens bästa ska alltid gå före allt annat i arbetet mot övergrepp!
Tänk på att alla övergrepp inte är fysiska.
Förövaren behöver inte vara vuxen eller man, även kvinnor och yngre kan begå
övergrepp och utsätta andra för kränkande behandling.
Upplys alltid nya ledare, föräldrar och barn om policyn.
Gör policyn tillgänglig t.ex. via hemsidan så medlemmar och andra föreningar kan
ta del av den när som helst.
Revidera policyn kontinuerligt för att hålla den uppdaterad och aktuell.
Kontakta gärna SISU Idrottsutbildarna. De kan handleda er vid framtagandet av er
policy.

Hemsidor där det finns mer information:
BRIS (Barnens rätt i samhället) www.bris.se,
Rädda barnen www.rb.se,
Polisen www.polisen.se,
Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se
Länsstyrelsen www.u.lst.se/vastmanland/amnen/Sociala_fragor/Barn+och+familj/
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