Trygg Idrott – Nu och framåt

"En förutsättning och
självklarhet men samtidigt en
utmaning"
Carina Bäck

Barnkonventionen i
korthet
Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Artikel 3
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
Artikel 6
Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Artikel 12
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den
respekterad.
Artikel 19
Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller
psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande
av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

Barnkonventionen
som lag. Vad
innebär det?
• Riksidrottsförbundets stadgar
• Idrotten Vill - Uppförandekod
• Anvisningar för barn och ungdomsidrott

Åligganden
Trygghet (SF)
•

Bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med den av
RF-stämman beslutade verksamhetsidén.

•

Enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga
om upptagning av ny förening samt uteslutning av förening.

•

På begäran av RS, RIN, Idrottsombudsmannen, DoN eller
DopK lämna uppgifter samt avge yttranden.

•

Utöva prövningsrätt i ärenden enligt i 14 och 15 kap. samt
iaktta SF:s skyldigheter enligt Idrottens
Antidopingreglemente och Idrottens reglemente om otillåten
vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet.

•

I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av
personer som ska arbeta med barn begära att den som
anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet
eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas
innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, visar upp
ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

Åligganden Trygghet (IF)
• Följa RF:s stadgar samt vederbörande SF:s stadgar och
tävlingsregler samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan,
• På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse
ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa
organ begärda uppgifter

• På begäran av RIN, DoN, Idrottsombudsmannen eller DopK
lämna uppgifter samt avge yttranden.
• I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer
som ska arbeta med barn begära att den som anställs eller
erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna
som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och
regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen
(1998:620) om belastningsregister

Idrottsombudsmannen
RF Stadgar 1 Kap 9 §
Idrottsombudsmannen har till uppgift att
vägleda samt, i vissa fall, företräda och
tillvarata förenings eller enskild medlems
rättigheter enligt RF:s eller SF:s stadgar.
Idrottsombudsmannen har även rätt att göra en
anmälan till bestraffning enligt 14 kap. RS utser
Idrottsombudsmannen. RS ska utfärda en
föreskrift med instruktion för
Idrottsombudsmannen.

Vilka är våra
erfarenheter?
•

För tidigt att dra slutsatser med däremot kan vi se tendenser

•

En förutsättning för och en del av all idrottslig verksamhet

•

Förebyggande arbetet – tas vidare i olika led, utbildning,
anvisningar, råd.

•

181115 – 191115 ca 347 inkomna ärenden – fördelade med ca
1/3 till Idrottsombudsmannen och 2/3 Visselblåsningar

•

Drygt hälften av SF finns representerade

•

Rör både lag och individuella idrotter, inga större skillnader i kön

•

Skillnader möjligen gällande kropp och prestation/kön

Vilka är våra
erfarenheter?
• Utredning upplevs som ett viktigt verktyg

• Men tidskrävande och bygger i normalfallet på ök (vilket kan vara
utmanande)
• Utredningar (2-3st)

• RF har baserat på utredning också lämnat rekommendation
• (Stort) medialt intresse
• Ett par SF sticker ut.
• Mänsklig aspekt – mottagare "bärare" av problematiker

Registerutdrag
• RIM beslut maj 2019
• Lathund finns på RFs hemsida
• Strategi, viktigt/avdramatisera – Försök att inte
problematisera för mycket.

Krav på kontroll av
begränsat registerutdrag
• Varför?
• Vad?
• Vem?

• Hur?
• Ansvar?
• Stöd?

Skapa Trygga
Idrottsmiljöer
• Mobbning
• Trakasserier
• Sexuella övergrepp och sexuella trakasserier
• Våld
Varje avsnitt innehåller:
• Definition
• Hur uppstår?
• Hur förebyggs?
• Frågor att fundera över
Utöver det finns guider till Polisanmälan och
Socialtjänstanmälan samt checklista och
handlingsplan.

Förebyggande arbete

Värdegrundsarbete

Följ upp

Utbilda

Ledare och tränare

Strategiskt
jämställdhetsarbete

Handlingsplan

Nätverk

Diskussion
• Vilka situationer skulle kunna innebära en risk
för just oss? Finns det exempel på
händelser?

