
Huvudprincipen för föreliggande anvisningar är 
att förebygga kränkande behandling av barn, ge 
råd om hur svåra situationer ska skötas och på 
det sättet öka barnens och de ungas känsla av 

trygghet inom scouterna. 

Finlands Scouters anvisningar för situationer 
 som kräver barnskyddsåtgärder

INOM SCOUTERNA KAN DET T.EX. UPPSTÅ FÖLJANDE SITUATIONER 
SOM KRÄVER ÅTGÄRDER MED TANKE PÅ BARNSKYDDET

• Ingen kommer och hämtar barnet efter ett möte eller läger. 

• Föräldern som kommer och hämtar sitt barn från ett möte eller en utfärd 
är uppenbart påverkad av alkohol eller droger.

• Barnet eller den unga bär spår efter misshandel.

• Barnet eller den unga berättar själv om försummelse eller utnyttjande.

• Barnet eller den unga berättar om sitt eget rusmedelsmissbruk, eller en 
ledare blir orolig för att det är allvarligt.

• Barnet eller den unga uppvisar ett beteende som väcker oro.

• Barnet berättar att hon eller han inte vill eller vågar gå hem.

• Andra orsaker väcker oro om vårdnadshavarens rusmedelsproblem eller 
mentala problem så att barnets trygghet är hotad.

TRYGGT  
TILLSAMMANS



• Om du inom scouterna blir orolig för ett barn eller en ung person ska du 
ingripa genast. 

• En obehaglig situation kan uppstå plötsligt, men den kan också växa fram 
småningom. 

• Diskutera ärendet med barnet i fråga. 

• I diskussionen kan det vara bra att ha med ditt ledarpar eller någon annan le-
dare i kåren. På det sättet får ni lättare kontroll över situationen och kan dela 
den emotionella bördan. Ni kan också reflektera över det skedda tillsammans 
i efterhand.

• Det är viktigt att direkt ta kontakt med barnets vårdnadshavare, om det inte 
finns särskild orsak att anta att vårdnadshavaren är en fara för barnet.

• En barnskyddsanmälan är ett uttryck för oro, utifrån vilket myndigheterna inle-
der utredningar av behovet av barnskyddshjälp.

• Om ärendet är akut lämnar du in anmälan genast till kommunens socialjour 
eller via nödnumret 112. Om ärendet kan vänta till följande dag är det kårens 
trygghetsperson, kårchefen eller distriktets personal som lämnar in en anmälan.

• Det lönar sig att göra anmälan per telefon.

• Som scout kan du om du vill göra barnskyddsanmälan anonymt.

• Då du lämnar in en barnskyddsanmälan ska du berätta barnets hela namn och 
om möjligt också födelsedatum och adress.

• Den som tar emot anmälan ställer nödvändiga tilläggsfrågor.

• Tveka inte att reda ut ärendet och ställa frågor till barnet.

• Det är viktigt att du använder precisa uttryck och direkta frågor till ett barn, så att 
det inte uppstår missförstånd. Tala alltså direkt och utan omsvep om t.ex. våld.

• Om barnet är rädd att berätta ska du inte tvinga honom eller henne, men upp-
muntra ändå.

• Försök undvika ledande frågor som ”Har mamma/pappa slagit dig?”. En bättre 
frågeformulering är t.ex. ”Vad har hänt?”

• Undvik att lova barnet eller den unga något som du inte kan hålla, t.ex. ”Bra att 
du berättade, nu ska det aldrig hända igen”

Lämna in en barnskyddsanmälan vid behov

Fråga och lyssna

Förebyggande

Du är inte ensam!

• Varje kår utser en vuxen trygghetsperson som kan stöda kårens medlem-
mar i frågor som gäller barnskydd.

• Trygghetspersonen ser till att alla ledare inom kåren har tagit nätkursen 
Tryggt tillsammans.

• Kåren har fastställda anvisningar för hur situationer som väcker oro med 
tanke på barnskyddet ska skötas.

• Varje ledare antecknar telefonnumret till socialjouren bland sina telefon-
kontakter, med tanke på en eventuell akut barnskyddssituation.

ÅTGÄRDER

• Ingen behöver sköta barnskyddsärenden ensam, utan alla scouter kan  
få stöd av professionella och av distriktet i sådana frågor.

Kontakta vårdnadshavarna 


