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1. Uppföranderegler vid arbete med ungdomar 
Distrikten 2320 - 2410 förbinder sig att skapa och upprätthålla tryggast möjliga miljö för alla som 
deltar i Rotarys aktiviteter. Det är en plikt för alla rotarianer, rotarianers makar, sambor, partners 
och övriga volontärer att efter bästa förmåga trygga välfärden för och förebygga fysiska, sexuella 
eller känslomässiga övergrepp mot barn och ungdomar som de har kontakt med. 
 
2 Ansvarsförsäkring 2320 - 2410 
Det svenska multidistriktet har tecknat en ansvarsförsäkring som gäller i hela världen, utom i 
USA och Kanada, vid skadeståndskrav för sak och personskada som uppstår i samband med 
den försäkrade verksamheten och inom Norden för sak- och personskada genom fel hos de 
eventuella produkter som företaget/föreningen levererar. Högsta ersättning per skada SEK 10 
miljoner. 
 
3. Urval och kontroll av volontärer 
Alla volontärer som vill medverka i ungdomsutbytesprogrammet i distrikt 2320 - 2410 
måste uppfylla följande krav: 
• Formuläret Ungdomsutbytet, volontärförsäkran måste fyllas i av volontären 
• Volontären måste, om vederbörande inte är väl känd, genomgå personintervju. 
• Volontären måste uppfylla RI:s och distriktets miniminormer för arbete med utbytesstudenter. 
RI-policy förbjuder volontärer som erkänt, dömts för eller på annat vis befunnits ha ägnat sig åt 
sexuella övergrepp och trakasserier att arbeta med ungdomar i rotarysammanhang.  
• Volontären måste förstå och följa RI:s och distriktets riktlinjer för ungdomsutbytesprogrammet. 
 
Värdfamiljer måste uppfylla följande urvals- och kontrollkrav utöver de ovan angivna: 
• Värdfamiljer måste genomgå en omfattande intervju för fastställande av deras lämplighet som 
värdfamilj för en utbytesstudent. Värdfamiljer måste visa att: 
– de tar utbytesstudenters välfärd och säkerhet på största allvar 
– deras motiv för att ta emot en utbytesstudent överensstämmer med rotaryidealen internationell 
förståelse och kulturutbyte 
– de ekonomiskt klarar av att ge adekvat husrum (kost och logi) för utbytesstudenten 
– de kan tillhandahålla lämplig ledning och föräldraansvar som säkrar utbytesstudentens välfärd 
• Värdfamiljer måste fylla i en skriftlig ansökan. 
• Hembesök måste genomföras hos varje familj och ska ske i form av överraskningsbesök och 
avtalade besök, både före och under placeringen. Hembesök måste göras årligen, även hos 
erfarna värdfamiljer. 
• Alla vuxna boende i värdhemmet måste uppfylla riktlinjerna för urval och 
kontroll. Detta inbegriper värdfamiljens vuxna barn och andra medlemmar i 
den utvidgade familjen som bor på hel- eller deltid i deras hem.  
Rotarianer som är handledare måste uppfylla volontärkraven och dessutom följande: 
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• Handledaren får inte vara familjemedlem i utbytesstudentens värdfamilj. 
• Handledaren måste utbildas i hur man hanterar problem eller frågor som kan uppstå under 
utbytet, inklusive eventuella fysiska, sexuella eller känslomässiga övergrepp eller trakasserier. 
 
4. Urval och kontroll av utbytesstudenter 
Alla studerande som vill delta i ungdomsutbytesprogrammet i distrikt 2320 - 2410 måste uppfylla 
följande krav: 
• Den studerande måste fylla i en skriftlig ansökan och intervjuas för att fastställa om han eller 
hon är lämplig som programdeltagare. 
• Den studerande måste delta i alla distriktets informations- och utbildningsmöten. 
 
Alla föräldrar eller målsmän till studerande som vill delta i ungdomsutbytesprogrammet i distrikt 
måste intervjuas för att fastställa om den studerande är en lämplig programdeltagare. 
 
5. Utbildning 
Distrikt 2320 - 2410 utbildar alla medverkande i ungdomsutbytesprogrammet i förebyggande av 
övergrepp och trakasserier. Ordförande i distriktskommittén utformar kursplan och leder 
kurserna samt anvisar kursmaterial.  
Distrikt 2320 - 2410 skall; 
• använda kurshandboken Förebyggande av övergrepp och trakasserier i tillämpliga delar 
• fastställa riktlinjer som garanterar att samtliga deltagare har fått erforderlig 
utbildning och föra närvaroregister för att säkra efterlevnaden. 
 
6. Riktlinjer för rapportering av påståenden om övergrepp och trakasserier 
Distrikt 2320 - 2410 förbinder sig att trygga utbytesstudenternas välfärd och säkerhet och 
tolererar inga övergrepp eller trakasserier. Alla påståenden om övergrepp eller trakasserier tas 
på allvar och måste hanteras i enlighet med Riktlinjer för rapportering av påståenden om 
sexuella övergrepp och trakasserier. Se bilaga 2. (Denna bilaga gäller inte värdfamiljer som 
rapporterar genom handledaren). 
 
7. Riktlinjer för uppföljning och granskning 
Distrikt 2320 - 2410 tar alla påståenden om övergrepp eller trakasserier på allvar och ser till att 
samtliga påståenden utreds grundligt. Distriktet samarbetar med polis, socialtjänst och övriga 
myndigheter och hindrar inte andra utredningar när den gör sina egna oberoende granskningar. 
 
8. Distrikt 2320 - 2410:s övriga åtaganden  
• Distriktet inrättar rutiner för rapportering, utredning och hantering av förseelser som ej är 
brottsliga eller tidigare fall som polis och åklagare valt att inte utreda. 
• Inresande utbytesstudenter tecknar en försäkring enligt instruktioner från multidistriktet 
• Distriktet ser till att varje utbytesstudent får en lista med kontaktuppgifter för nödsituationer 
(stöd- och krisjourer vid våldtäkt och självmord, alkohol- och drogprogram för tonåringar, polisen, 
socialtjänsten, o s v). 
• Multidistriktet fyller i ett uppgiftsformulär för samtliga deltagande utbytesstudenter och skickar    
till RI en månad innan utbytet börjar.  
• Distriktet följer RI:s riktlinjer för ungdomsutbytets hemsidor. 
• Distriktet utser vid behov en oberoende jurist, terapeut eller kurator som företräder varje offer 
för påstådda sexuella övergrepp och trakasserier. 
• Distriktet rapporterar alla påståenden om brott till RI inom 72 timmar. 
• Distriktet rapporterar alla allvarliga händelser (olyckor, brott, förtida hemresor, dödsfall) som rör 
utbytesstudenter till RI inom 72 timmar. 
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• Distriktet utvärderar och ser över denna policy och dithörande rutiner regelbundet. 
 
9. Klubbarnas efterlevnad 
Distrikt 2320 - 2410 kontrollerar att samtliga av distriktets medverkande klubbar 
följer RI:s riktlinjer för förebyggande av övergrepp och trakasserier.  Medverkande klubbar måste 
förse distriktet med lista med kontaktuppgifter för nödsituationer (stöd- och krisjourer vid 
våldtäkt och självmord, alkohol- och drogprogram för tonåringar, polisen, 
socialtjänsten, o s v). 
 
Medverkande klubbar måste samtycka till att göra följande: 
• Fylla i och skicka in undertecknad försäkran om att klubben driver sitt program i enlighet med 
policyn för distrikt 2320 - 2410 och RI. 
• Tillse att alla volontärer fyller i och undertecknar Ungdomsutbytet, volontärförsäkran. 
• Utforma ett heltäckande system för urval och kontroll av värdfamiljer som omfattar 
överraskningsbesök och avtalade besök och intervjuer, både före och under placeringen. 
• Genomföra uppföljande utvärderingar av både utbytesstudenter och värdfamiljer. 
• Följa Riktlinjer för rapportering av påståenden om sexuella övergrepp och trakasserier. 
• Fastställa rutiner för avlägsnande av utbytesstudent från värdfamilj, inklusive formulering av 
villkor för att flytta en utbytesstudent och i förväg hitta tillfälligt reservboende. 
• Utforma nödplaner för värdfamiljsboende som omfattar förkontrollerade, lediga reservfamiljer. 
• Sträva efter att utbytesstudenter i långtidsutbyten har flera värdfamiljer. 
• Förse samtliga utbytesstudenter med en omfattande lista över viktig lokal service, till exempel 
information om tandvård, sjukvård, kyrkor och religiösa samfund, kuratorer, krisjourer vid 
våldtäkt och självmord, o s v. 
• Säkerställa att utbytesstudentens handledare inte är familjemedlem i utbytesstudentens 
värdfamilj. 
• Säkerställa att utbytesstudentens handledare har utbildats i hanteringen av problem eller frågor 
som kan uppstå under utbytet, till exempel förebyggande av fysiska, sexuella och änslomässiga 
övergrepp och trakasserier. 
• Förse värdfamiljer, utresande och inresande utbytesstudenter och deras föräldrar eller ålsmän 
med obligatorisk utbildning om förebyggande av sexuella övergrepp och trakasserier, om detta 
ej ombesörjts av distriktet. Tillhandahålla namn- och kontaktuppgifter för minst tre personer — 
både män och kvinnor, som inte är släkt med varandra eller har nära band med värdfamiljer eller 
klubbhandledare — som kan hjälpa utbytesstudenter med eventuella frågor och problem. 
• Följa RI:s riktlinjer för ungdomsutbytets hemsidor. 
• Omedelbart rapportera alla allvarliga händelser (olyckor, brott, förtida hemresor, dödsfall) som 
rör utbytesstudenter till distriktet. 
• Intervjua alla sökande och sökandes föräldrar eller målsmän. 
 
 


