Pædofili
Til træneren/lederen
For at beskytte dig selv, mod en evt. beskyldning om at være
pædofil, og børnene mod pædofile, har SGF´s hovedbestyrelse
bestemt følgende:
Enhver træner/leder, der har givet tilsagn om at hjælpe SGF på disse
meget vigtige funktioner, vil blive forespurgt om de har noget imod
at der indhentes en straffeattest, kun ang. pædofili. Siger man nej til
dette, kan vi desværre ikke bruge den person i SGF, vi tør ikke løbe
risikoen.
Dette krav gælder alle trænere/ledere i SGF, fra 1. juli 2005.
Læs i denne pjece, så er du orienteret om SGF´s politik på dette
område.
De personer, der i foreningen skal have adgang til oplysninger i
forbindelse med, at SGF får straffeattesten (kun ang. pædofili) at se,
underskriver en tavshedserklæring. Disse tavshedserklæringer er
gældende for resten af livet. Det er strafbart at videregive
oplysninger, man fra strafferegisteret er kommet i besiddelse af.
Man kan i SGF IKKE være tilknyttet foreningen som træner/leder,
uden at underskrive fuldmagt til, at SGF kan få adgang til
straffeattesten fra Kriminalregistret. Det er kun straffeattesten ang.
pædofili, foreningen kan få at se.
Hvis man kommer til foreningen, mellem de fastsatte tjek, vil der
blive foretaget en forespørgsel med det samme, derefter vil
pågældende blive undersøgt sammen med de øvrige.
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Såfremt en straffeattest ikke kommer "ren" tilbage fra Rigspolitichefen,
vil vedkommende blive kontaktet personligt af foreningen i samarbejde
med DGI. Samarbejdet ophører øjeblikkelig, og vedkommende vil
samtidig få besked om årsagen til bortvisningen fra foreningen. Dette
forhold vil kun være kendt mellem de en person fra SGF og den
bortviste.

Får du som træner/leder mistanke om, at der foregår krænkelser af
børn i foreningen, eller hører om det, forventer SGF, at du hurtigst
muligt kontakter bestyrelsen, således at det kan stoppe øjeblikkeligt.

I SGF er den ansvarlige person i øjeblikket:
Hovedformand Søren Peter Poulsen, tlf. 8698 7516, mobil 4093 9854.

Samtidig med indførelsen af de beskrevne regler for omgangen med
børn skal der gøres opmærksom på, at der også gælder nogle regler
omkring seksuelle krænkelser af unge mellem 15 og 18 år.

SGF forventer udover dette, at træneren/lederen gør følgende, for at
komme eventuelle tvivls spørgsmål til livs:
• Det tilstræbes at mindst 2 trænere er sammen med børnene i
omklædningsrummet.
• I de tilfælde hvor trænerne/lederne er i omklædningsrummet, f.eks.
I forbindelse med taktikmøde eller efter kampen, forventes der også,
at der er mindst to voksne til stede.
• På længerevarende ture skal der deltage mindst 2 voksne, sammen
med børn og unge, hvoraf mindst en skal være "godkendt"
træner/leder fra SGF.
Det er stadig vigtigt i SGF, at der fortsat er plads til knus, kram, trøst
og jubel, sammen med børnene.
Det ville være en god ide for den enkelte træner/leder at tale med
forældrene om, hvordan du er som person. Det kunne på forhånd løse
nogle tilfælde, at forældrene opfatter det som naturligt og ok. Bare
forældrene ved, hvorfor du gør det, du gør.

Trænere og ledere for unge mellem 15 og 18 år.

Iflg. Servicelovens § 36 og Straffeloven § 213 har alle personer pligt
til at underrette barnets bopælskommune, hvis man får kendskab til,
at et barn udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling, eller
lever under vilkår, der bringer sundhed og udvikling i fare.
Straffelovens § 216 - § 235 handler om seksuelle overgreb mod børn
og unge. Den seksuelle lavalder er jo 15 år. Det er også strafbart at
have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er betroet den
voksne til undervisning, eller hvor det seksuelle forhold skyldes
misbrug af alder og erfaring. DVS. at i idræts-sammenhæng er alle
former for seksuel kontakt mellem træner, ledere og instruktører, og
de unge mellem 15 og 18 år, helt uacceptabelt.
Disse krav til SGF´s trænere og ledere, er blevet besluttet på et
bestyrelses møde den 7. september 2005 og gælder naturligvis i hele
foreningen. Det træder i kraft fra den 1. september 2005, for
fodbolds vedkommende til sæsonen 2006.
Vil du vide mere, kan svar på ofte stillede spørgsmål søges på
www.DGI.dk/børneattester.

De ansvarlige omkring holdet skal omgående melde ændringer hos
trænerne/lederne til SGF´s ansvarlige person, eller evt. afdelingsformanden.
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