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Beskyttelse af Børn og Sårbare Voksne 
 

 

IUG og IUG’s medlemmer forpligter sig til en nultolerancepolitik i forhold til misbrug af børn 

og sårbare voksne, herunder seksuelt misbrug. Alle IUG’s aktiviteter og projekter skal 

overholde denne politik. 

Børn der kommer i kontakt med vores organisation på grund af deres sårbare situation 
(deres alder og sociale sårbarhed/fattigdom) skal beskyttes i størst mulig udstrækning fra 
overlagte og utilsigtede handlinger og mangel på rettidig omsorg og omhu, der udsætter 
dem for risiko for børnemisbrug, seksuel udnyttelse, fysiske skader og andre 
skadevirkninger. Dette ansvar påhviler alle IUG’s frivillige, medarbejdere og repræsentanter 
på tværs af alle IUG’s aktiviteter. Denne omsorgspligt sikres i vores 
børnevaretagelsespolitik. 

Rekruttering og udvælgelsesprocedurer indbefatter systematiske lovbestemte kontroller af 

kandidater til stillinger som frivillige og lønnede medarbejdere, der skal arbejde med børn 

og/eller sårbare voksne. Hvis stillingen inkluderer deltagelse i en IUG aktivitet, som er 

direkte rettet mod en aktivitet for børn, vil en personlig børneattest være en forudsætning 

for projektdeltagelse. 

 

Børnevaretagelse er en betegnelse, der er bredere end ’børnebeskyttelse’ og dækker 
den handling der tages for at promovere børns trivsel og beskyttelse af børn fra 
skadevirkninger. Børnevaretagelse er enhvers ansvar og omfatter: 
 
• beskyttelse af børn mod mishandling 

• forebyggelse af svækkelse af børns helbred og udvikling 

• sikring af at børn vokser op under omstændigheder i overensstemmelse med 
tilvejebringelse af sikker og effektiv omsorg 

• indgriben for at sikre at alle børn får de bedste resultater inden for de tilgængelige 
omstændigheder 

 
Når IUG samarbejder med samarbejdspartnere, der arbejder med børn og eller andre 
sårbare grupper, forpligter vi os til altid at handle i børnenes interesse og sikre, at 
samarbejdspartnere træffer alle fornuftige foranstaltninger for at forebygge at børn lider 
skade. (Samarbejdspartnere er for eksempel NGO’s, myndigheder, den private sektor, 
velgørende organisationer og den offentlige sektor, der udbyder rehabilitering, uddannelse, 
dagpleje og andre tjenester. Listen er ikke udtømmende. 
 

Når vores repræsentanter, frivillige, medarbejdere og andre møder børn og andre sårbare 
grupper, skal principperne altid anvendes, også når det gælder brugen af billeder, 
interviews, video og andet observationsmateriale. 
 
Safeguarding procedures are to be applied for all activities involving vulnerable groups - 
including use of images, interviews, video and other recording materials whilst with our 
organization and our partners. 
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At have etableret sikkerhedsforanstaltninger er ikke altid nok til at beskytte og 

promovere børns trivsel, så sikkerhedsforanstaltningerne skal kombineres med en 

rapporteringsprocedure. 

 

Rapporteringsprocedure: Hvis børn misbruges eller udsættes for fare inden for en af 

IUG’s aktiviteter, skal hændelsen indrapporteres så snart som muligt til IUG’s 

sekretariat, som vil underrette IUG’s bestyrelse. 

 

Procedure for at hjælpe ofre: Ifølge IUG’s professionelle ansvarsforsikring har IUG 

ansvaret for at afhjælpe og assistere ofre af enhver forseelse, for hvilken IUG har det 

juridiske ansvar. 
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