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Politik for at hindre pædofili episoder i VRK
VRKs bestyrelse har gennem et stykke tid diskuteret om VRK skal have en politik for at
forhindre tilfælde af pædofili.
Det skal præciseres, at bestyrelsen ikke har kendskab til nogle problemer eller
situationer i VRK der involverer nogen form for pædofili. Dette forslag er ikke på
baggrund af noget konkret tilfælde. Oplægget er derimod inspireret af de mange
artikler og diskussioner om pædofili som man kan følge i special- og dagspressen.
Bestyrelsen er i gang med at skaffe oplysninger og viden om, hvordan man kan
implementere en politik og hvilke fordele og ulemper som findes ved forskellige
metoder og regler.
Der er flere niveauer for, hvordan en forenings politik til at hindre pædofili kan
udformes:
1) Man kan vælge ikke at have nogen politik
2) Man kan vælge at udforme et sæt samværdsregler, der udstikker klare
retningslinier for, hvordan alle kan være sammen i klubben og i særdeleshed
hvordan voksne kan være sammen med børn - herunder hvad man gør hvis man
ser tegn på overgreb mod børn.
3) Man kan udover regelsættet, kontrollere de personer som har meget omgang med
børn fx deciderede børnetrænere, voksne som rejser med børn m.v. Denne kontrol
sker gennem pædofili-registeret.
4) Man kan også beslutte at man udover regelsættet, vil kontrollere alle, som har
kontakt med børn i klubben uanset på hvilket i niveau, i pædofili-registeret. Det
ville være alle personer som fx underviser børn - altså fx en tirsdagsinstruktør som
underviser et forældrepar som har et barn med en enkelt gang.
Bestyrelsen beder om generalforsamlingens opbakning til at undersøge hvordan den
rette politik for VRK skal være, vedtage denne og implementere den i vores arbejde
med det stigende antal børn.
Bestyrelsen

http://old-vrk.dk/info/generalforsamling_2004/paedofili.asp
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