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Child Safeguarding policy
Islamic Relief Sverige (IR Sverige) är en trosinspirerad biståndsorganisation som sätter högt värde i
professionalism. Vi arbetar med att stärka individer genom att verka för att tillgodose skyddsbehov,
hälsa och välbefinnande. Våra handlingar är inspirerade av våra värderingar: ansvar, uppriktighet, social
rättvisa, medkänsla och fulländning. Utifrån dessa värderingar arbetar vi för att säkerställa att personal,
förtroendevalda och volontärer i vår verksamhet inte utsätter barn för kränkningar eller övergrepp.
IR Sverige ska vara en trygg och säker organisation för barn. Vi har nolltolerans mot alla former av
rasism, diskriminering, kränkningar, våld, sexuella övergrepp och utnyttjande av barn. För att förebygga
denna typ av kränkningar och övergrepp har IR Sverige tagit fram en policy som ska skydda barn och
samtidigt visa att vi som organisation aldrig accepterar handlingar eller beteenden som bryter mot
policyn.
Detta innebär att personal, förtroendevalda, volontärer och samarbetsorganisationer måste ha läst
policyn och arbeta efter riktlinjerna i policyn:





Ett barn är en individ under 18 år.
Alla barn har samma värdighet och rättigheter och får ej diskrimineras eller utsättas för rasism
på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk uppfattning, etniskt eller socialt ursprung,
klass, funktionsvariation, sexuell läggning eller annan status.
IR Sverige har en skyldighet att säkerställa att all vår personal, volontärer, förtroendevalda
praktiserar bästa möjliga praxis vad gäller beteende mot barn.

Ansvar och uppföljning
IR Sveriges personal, förtroendevalda samt volontärer är ytterst ansvariga för att skydda barn som vi
kommer i kontakt med genom vår verksamhet. Det föreligger ett obligatoriskt ansvar för alla som
representerar IR Sverige att följa policyn. IR Sveriges representanter ska läsa och förstå
policydokumentet. Den som bryter mot policyn kan bli föremål för disciplinär och rättsliga åtgärder.
Eventuella incidenter där IR Sveriges personal, förtroendevalda eller volontärer bryter mot policyn skall
detta rapporteras in till IR Sverige via vårt rapporteringsförfarande som finns i child safeguarding
policyn.

Islamic Reliefs safeguarding ramverk
IR Sverige har en nolltolerans vad gäller kränkningar av barn vilket innebär att vi är förpliktade att
reagera snabbt, korrekt och konstruktivt på all information om kränkningar och övergrepp mot barn som
kommer till vår kännedom eller uppdagats på annat sätt. Kränkningar, övergrepp och sexuella
utnyttjande kan se olika ut därför har vi tagit fram definitioner:



Fysiskt våld/övergrepp: En person som orsakar ett barn kroppsskada, sjukdom, smärta, eller
försätter barnet i vanmakt eller liknande tillstånd. Fysiska övergrepp kan innebära att en person
slår barnet med eller utan tillhyggen, nyper, sparkar, knuffar, river, knytnävsslag, biter, trampar
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eller stampar barnet eller tvingar in medicinering eller vägrar ger barnet sjukvård eller dryck
och näring eller någon annan olämplig bestraffning som förgifta, bränna, skålla, riva eller
försöka dränka eller kväva barnet.









Sexuellt våld/övergrepp: Innefattar alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn
av en annan person. Sexuella övergrepp innebär att den andra personen utnyttjar barnets
beroendeställning, att handlingen utgår från den andra personens behov. Handlingar som
kränker barnets integritet och sker mot barnets vilja eller är en handling som barnet inte kan
förstå, inte moget för eller inte kan ge informerat samtycket till. Sexuella övergrepp är även
olämpligt och ovälkommet tittande och beröring, sexuella anmärkningar eller retande, sexuella
fotografier, pornografisk exponering, bevittning av sexuella handlingar, olämplig exponering
av sexuellt agerande.
Psykiska övergrepp: Innefattar psykisk misshandel av barn hit räknas hårda bestraffningar,
förlöjligande, hån, nedvärdering avvisningar, utfrysning orimliga krav eller konstant vägra att
lyssna på barns synpunkter. I alla former av fysiska och sexuella övergrepp ingår psykisk
misshandel.
Våld i hemmet: Innefattar händelser eller mönster av händelser inkluderar händelser eller
mönster av incidenter för att kontrollera, tvinga eller hota med våld en person som är eller har
varit, partners eller familjemedlemmar oavsett kön och sexualitet. Våld i hemmet inkluderar
även kvinnlig könsstympning och tvångsäktenskap.
Sexuellt utnyttjande: Innefattar faktiska eller försökt till missbruk av ett barns utsatta position
för sexuella ändamål utifrån maktposition. Detta inkluderar även att

Safeguarding och uppförandekod
IR Sverige har nolltolerans mot alla typer av våld, sexuellt utnyttjande och kränkningar mot barn. IR
Sveriges personal, förtroendevalda och volontärer som direkt eller indirekt arbetar med barn måste följa
IR Sveriges child safeguarding policy.
Samtliga som representerar IR Sverige skall:







Behandla barn, med respekt och integritet och erkänna deras rätt till privatliv.
Behandla barn som individer och med respekt- oavsett barnets eller förälders eller
vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, religion, språk, religion, politisk eller annan uppfattning,
etnisk eller socialt ursprung, funktionsvariation, sexuell läggning eller annan status.
Personal, volontärer eller förtroendevald på IR Sverigs får inte spendera tid ensam med ett barn.
Vid planering av aktiviteterna ska det ingå att det ska finnas minst en annan vuxen närvarande
eller åtminstone så att andra vuxna är inom syn och höravstånd. Personal, förtroende och
volontärer skall ej övernatta i samma rum eller säng som ett barn.
Att respektera ett barns integritet och aldrig kränka barnets fysiska och psykiska hälsa.
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Aldrig utsätta barn för situationer som det ej kan förstå eller är moget för och inte kan ge
samtycke till.
Aldrig inleda relationer med barn som anses vara utnyttjande eller kränkande.
Aldrig inleda en relation eller sexuell kontakt med ett barn eller ungdom som deltar i IR Sveriges
verksamhet.
Personal, förtroendevalda och volontärer får inte ta bilder på barn i riskzonen på ett sätt som
skadar eller undergräver deras värdighet och integritet. Inga bilder få tas utan barnet och
vårdnadshavarens godkännande. Syftet med bilderna måste kommuniceras till barnet och
vårdnadshavaren och godkännas av båda.

IR Sveriges personal och representanter är skyldiga att:









Agera i enlighet med denna policy i sitt yrkesliv och privatliv.
Underteckna och godkänna policyn vid anställning eller uppdrag för att visa att de tagit del av
den och förstått innebörden av policyn och att de kommer att agera enligt den.
Känna till vart det ska vända sig vid misstankar om övergrepp och försäkra sig om att
misstankarna utreds.
Alltid ta misstankar om kränkningar, sexuella övergrepp och våld mot barn på allvar.
Samarbeta fullt ut och under tystnadsplikt vid utredningar av misstankar och anklagelser.
Ta del av en obligatorisk introduktion av policyn vid anställning eller uppdrag.
Alltid arbeta med att fastställa, minimera och undvika situationer där personalens beteende kan
missuppfattas.

IR Sveriges ansvar
IR Sverige arbetar med att säkerställa att alla som arbetar med barn direkt eller indirekt ska ta del av IR
Sveriges child safeguarding policy.
Styrelsen roll
Styrelsen har en skyldighet att se till att organisationen vidtar rimliga åtgärder för att förhindra alla typer
av våld, sexuellt utnyttjande och kränkningar mot barn. Detta innefattar att:






Ha det primära ansvaret för policyn.
Säkerställa att IR Sverige agerar i bästa intresse för barn.
Det finns adekvata skyddsåtgärder och att ramverken är effektiva.
Säkerställa att organisationen tar ansvar och agerar på ett lämpligt och effektivt sätt vid
rapportering om våld, sexuellt utnyttjande och kränkning mot barn.
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Utse personer som ska övervaka genomförandet av policyn i organisationen och vara stöd för
personal, förtroendevalda och volontärer.
Utse personer inom organisationen som ska följa upp implementeringen av policyn inom
organisationen.
Ansvara för att upprätta en rapporteringsprocess som ska utreda kränkningar, våld och sexuella
övergrepp mot barn.
Vara uppmärksam på kränkning, våld och övergrepp mot barn.

Generalsekreterans roll







Ansvarar för en utbildning av anställda volontärer och förtroendevalda finns på plats.
Se till att policy upprätthålls som en prioritet inom organisationen.
Upprätta säkra processer för att rapportera och registrera kränkningar och övergrepp mot barn.
Tillsätta nödvändiga resurser och stöd för att uppfylla policyn inom organisationen.
Vara uppmärksam på kränkning, våld och övergrepp mot barn.

Avdelningschefernas roll







Ansvarar att anställda är medvetna om sin roll och ansvarar för policyn.
Ansvarar för genomförandet av utbildning av policyn vid introduktion av nyanställda.
Ansvara för att utbildning av policyn vid rekrytering av volontärer.
Säkerställa att anställda har rätt information om vilka processer som gäller vid rapportering av
kränkningar, våld och övergrepp mot barn.
Vara uppmärksam på kränkning, våld och övergrepp mot barn.

Övriga medarbetare





Fullfölja organisationens arbete inom policyn.
Delta i lämplig utbildning.
Var uppmärksam på kränkning, våld och övergrepp mot barn.

Volontärer




Delta i lämplig utbildning
Vara informerad om hur rapporteringsprocessen går till och vart man vänder sig för att
rapporterar in övergrepp mot barn
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Rapporteringsförfarande
IR Sverige har två typer av rapporteringsförfarande, incidentrapportering och tillbudsrapportering.
1. Incidentrapportering
Incidentrapporteringen genomförs i och till vår egen organisation när överträdelse sker av policyn.





När du blir vittne till eller misstänker att ett barn utsätts för skada, kränkning,
diskriminering, någon form av fysisk eller psykiskt våld, sexuellt övergrepp eller
utnyttjande.
Du får ta del av en anmälan.
Ett barn berättar om kränkningar och övergrepp.

2. Tillbudsrapportering
Tillbudsrapporteringen är ett verktyg för att säkerställa att IR Sverige är en plats som är både trygg
och säker för barn men också ett sätt för IR Sverige att arbeta långsiktigt med att förbättra
verksamheten och rutinerna.




Genomför en tillbudsrapportering när du upptäcker brister inom IR Sveriges verksamhet som
kan komma att bryta mot policyn.
Målet med tillbudsrapporteringen är att försöka förbättra IR Sveriges verksamhet och
minimera riskerna för incidenter som bryter mot policyn.

Vid rapportering av ett ärende ska ansvarig använda sig av formuläret i policyn.
Den enskildas ansvar
IR Sveriges anställda, förtroendevalda eller volontärer som misstänker, bevittnar eller blir informerade
om överträdelser av policyn skall:




Ta kontakt med IR Sveriges utsedda kontaktperson omedelbart.
Inte sprida eller föra uppgifterna vidare till andra om det inte är en del av
anmälningsprocessen.

Inled en diskussion med chefen/ansvarig för childhood policyn genom att:





Beskriva ärendet.
Riskerna för barnet/barnen.
Hur man ska gå vidare med informationen.
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Sexuellt utnyttjande och kränkning genomfört av IR Sveriges personal är en grov handling och skäl
för uppsägning av anställning. Misstankar om sexuella övergrepp, utnyttjande eller kränkningar av
barn måste rapporteras omedelbart till och enligt policyn.

Överenskommelse
Jag intygar härmed att jag har läst och förstått innehållet i IR Sveriges child safeguarding policy.
Jag åtar mig att följa direktiven i IR Sveriges child safeguarding policy. Jag förstår att allvarliga brott
mot IR Sveriges child safeguarding policy kan vara skäl för IR Sverige att avsluta min anställning
och/eller relation med IR Sverige.
Jag förstår att handlingar som strider mot child safeguarding policyn kan innebära straffrättsliga
påföljder.
Jag godkänner att lämna ut utdrag ur belastningsregistret innan jag tillträder min
anställning/uppdrag/förtroendeuppdrag som en del av min anställningsprocess.

________________________________
Underskrift

________________________________
Namnförtydligande

_________________________________
Ort och datum
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Ansvar inom organisationen
Ansvara för beslutet om hur anmälningsprocessen ska gå till och om den ska ske internt, externt eller
om det omfattar en brottslig karaktär ska rapporteras till polis.
Ansvarig: Generalsekreteraren
Ansvara för att child safeguarding policyn är en tydlig del i rekryteringsprocessen av anställda och
volontärer.





Begäran om utdrag av polisens belastningsregister görs vid nyanställningar.
Lyfta policyn i introduktionsutbildningar och vid uppföljande utbildningar.
Ta del av en utbildning som utgår från policyn.

Ansvarig: Rekryterande chef, och ansvarig avdelningschef
Säkerställa att organisationer som samarbetar med IR Sverige och vars personal har kontakt med barn
ska informeras om policyn och följa riktlinjerna i policyn.
Ansvarig: Ansvarig avdelningschef
Ansvara för riskbedömningar gjorts för projekt och aktiviteter med direkt eller indirekt med barn.
Ansvarig: IR Sveriges styrelse
Säkerställa att överträdelser mot child safeguarding poliycn klarläggs i enlighet med
rapporteringsprocesser.
Generalsekreterare
Övervaka tillämpningen av policyn. Säkerställa att samtliga avdelningschefer har tagit del av policyn.
Ansvara för ett konfidentiellt arkiv av anmälningar.
IR Sveriges styrelseordförande
Ansvara för att se över och uppdatera policyn vid behov.
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Rapporteringsformulär för händelse
Rapportering av incidenter görs i och till vår egen organisation när överträdelser sker av child
safeguarding policyn.
Information om barnet
Namn: ange namn
Ålder: ange namn
Adress: ange namn

Information om påstådda förövaren
Namn: ange namn
Ålder: ange namn
Adress: ange namn

Barnets vårdnadshavare: ange namn
Kön: ☐ Pojke ☐ Flicka ☐Vet ej

Arbete: ange namn
Kön: ☐ Man ☐ Kvinna

☐Vet ej

Datum och tid vid incidenten:
Var inträffade incidenten:
ange datum
ange tid
ange namn
Om påståendet görs av en tredje person, lämna uppgifter om personen om det är möjligt:
ange namn

Beskriv typen av anklagelserna

Dina iakttagelser

Vad har hänt:
ange namn
Skriv ner vilka frågor du har ställt till barnet och
vad barnet/barnen säger:
ange namn

Barnets psykiska och fysiska skador:
ange namn
Behöver barnet söka läkarvård
☐ Ja ☐ Nej

Har du rapporterat till vårdnadshavaren?
☐ Ja ☐ Nej
Vårdnadshavarens kontaktuppgifter:
ange namn
Har polisen kontaktats?

När kontaktades vårdnadshavaren?
ange datum

☐ Ja: vad har hänt med polisanmälan?
ange namn
Behöver barnet hjälp med att upprätta en polisanmälan?
☐ Ja ☐ Nej
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Vilka åtgärder som görs av IR Sverige
Vilka åtgärder har gjorts?
ange namn

Har en rapport tagits fram?
ange namn

Händelserapport gjord av
Namnförtydligande:
ange namn
Position inom IR Sverige:
ange namn
Namn på personen som rapporten ska skickas till
ange namn

Ort: ange ort
datum: ange datum
Din relation till barnet:
ange namn
Underskrift:
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Uppföljning av tillbud
1. Beskriv beslutad åtgärd
2. Tidsplan för åtgärd

Rapporteringsformulär för tillbudsrapportering
Tillbudsrapportering görs när man upptäcker brister i vår verksamhet som bryter mot child
safeguarding policyn.
Beskriv verksamheten eller projektet:
ange namn
När inträffade tillbudet?
ange namn
Vem är ansvarig för verksamheten?
ange namn
Finns det förslag på åtgärder?
ange namn
Vilka åtgärder har Islamic IR Sverige vidtagit?
ange namn
Övrig relevant information:
ange namn

Namnförtydligande:
ange namn

Ort: ange ort
datum: ange datum

Position inom IR Sverige:
ange namn

Underskrift:

