Youth Protection
Rotary har ett tydligt program för att säkerställa att ungdomarna inte faller offer för:
• Övergrepp
• Trakasserier
• Mobbing
Programmet innebär nolltolerans mot ovan nämnda händelser.
Programmet riktar sig till alla volontärer som kommer i kontakt med Rotarys
utbytesstudenter t ex kommittémedlemmar, kontaktpersoner, värdfamiljer och övriga
personer som kommer i kontakt med ungdomarna samt ungdomarna själva.

Certifiering för samtliga volontärer
Skydd för ungdomar
Vem är volontär?
• Alla som kommer i kontakt med utbytesstudenterna
• Ungdomskommittén
• Distriktsguvernör
• Presidenten i värd- och sponsorklubb
• Administrativ kontaktperson
• Emotionell kontaktperson
• Personer som anordnar aktiviteter för utbytesstudenter
• Lärare (skolpersonal i Sverige kontrolleras av arbetsgivaren)

Vad innebär en certifiering?
Certifiering är en kontroll för att säkerställa att de som är volontärer inte har begått något
brott som t ex våldsbrott eller brott av sexuell karaktär.
•
•
•

Fylla i blankett för volontärförsäkran
Inhämta och uppvisa utdrag ur belastningsregistret
Lämnande av referenser

Vem gör vad?
Certifiering av distriktsguvernör
Görs av ordförande för ”Stiftelsen för Rotarys ungdomsutbyte Sverige” eller av annan
distriktsguvernör
Certifiering av distriktsordföranden för Rotarys ungdomsutbyte
Görs av distriktsguvernören
Certifiering av medlemmar i distriktskommittén för Rotarys ungdomsutbyte
Görs av distriktsordföranden för Rotarys ungdomsutbyte
Certifiering av Klubbpresident
Görs av föregående års klubbpresident

Vem gör vad? forts.
Certifiering av klubbens kontaktpersoner både administrativ och emotionell
kontaktperson
Görs av klubbpresidenten
Certifiering av värdfamiljer inklusive värdsyskon över 18 år
Görs av klubbens kontaktperson med administrativt ansvar
Certifiering av andra personer som kommer i kontakt med utbytesstudenter vid
särskilda aktiviteter som arrangerats av t ex värdklubb annan Rotaryklubb eller annat
Rotarydistrikt.
Görs av klubbens kontaktperson med administrativt ansvar

Vad innebär ansvaret att certifiera?
Ansvaret innebär att:
• Kontrollera volontärförsäkran och intervjua volontären.
• Kontrollera utdraget ur belastningsregistret.
• Kontakta referenser.
• Fylla i referensloggen.
• Skicka alla certifieringsdokument till distriktsordföranden för Rotarys ungdomsutbyte
som arkiverar dokumenten.

Definitioner
Känslomässiga och verbala övergrepp
Känslomässiga och verbala övergrepp innebär att bli utsatt för:
•

Händelser som avser att skrämma, förnedra eller hindra normala sociala kontakter.

•

Bli kränkt och diskriminerad utifrån ras, religion, kön eller personlighet.

Definitioner
Fysiska övergrepp
Fysiska övergrepp innebär att bli utsatt för:
•

Fysiska händelser som avser att skada, orsaka smärta eller fysiskt lidande.

Definitioner
Sexuella övergrepp
Sexuella övergrepp innebär att bli utsatt för:
•
•
•

Nära kroppskontakt som ungdomen upplever ge obehag.
Uppvisande av pornografiska bilder och litteratur.
Sexuell kontakt.

Definitioner
Sexuella trakasserier
Sexuella trakasserier innebär att bli utsatt för:
•
•
•
•

Skvaller som om sin sexualitet
Verbala kommentarer av sexuell natur
Sexuella förslag
Obscent språk, skämt med sexuellt innehåll eller

Exempel på tecken på övergrepp och trakasserier

•
•
•
•
•
•

Förändrat beteende
Oro och ångest
Bristande självkänsla
Aggressivt beteende
Mardrömmar
Självmordsförsök

Förebyggande arbete
•
•
•
•
•

Noggrann certifieringsprocess.
Utbildning för volontärer.
Tydlig ansvarsfördelning mellan klubbens administrativa och emotionella
kontaktpersoner.
Plan för dokumentation av misstänkta fall av övergrepp, trakasserier och mobbing.
Plan för hur övergrepp, trakasserier och mobbing ska hanteras.

Hur ska volontärer bete sig?
•
•
•
•
•

Behandla alla deltagare med respekt.
Visa ungdomen att du är beredd att lyssna.
Erbjud kontaktuppgifter till personer/myndigheter som ungdomen kan kontakta.
Identifiera händelser som skulle kunna innebära en risk.
Var medveten om att händelser och verbal kommunikation kan missförstås.

Hur hanterar vi misstänkta incidenter?
•

Säkerställ att ungdomen vistas i en säker miljö.

•

Informera ordförande för distriktets ungdomskommitté, Distriktsguvernören,
Ordföranden för RUs multidistrikt och distriktets ungdomsskyddsombud.

•

Erbjud stöd för ungdomen.

•

Tala med ungdomens föräldrar.

•

Anmäl till berörd myndighet och polis.

Case studies
Gruppdiskussioner utifrån cases
Bilda grupper med ca 6 personer i varje grupp
Fördela ungdomar, föräldrar, värdföräldrar och klubbrepresentanter jämt inom varje grupp

Välj minst ett av casen och gör en bedömning av vad det är för typ av händelse.
Problematisera utifrån nedanstående frågor:
•
•
•
•
•

Hur tar vi reda på så mycket fakta som möjligt?
Vilka möjliga lösningar finns?
Vem bör hantera frågan?
Vilket /vilka beslut kan behöva tas?
Hur går vi vidare?

Hur kommer redovisningen av
case studies gå till
•
•
•
•

Presentera vilket case gruppen valt.
Hur problembilden ser ut.
Vilken problemkategori det handlar om.
Vilken lösning som gruppen har valt.

Diskussion tillsammans med övriga grupper om bästa sätt att hantera händelsen .

Case 2
Alice, en glad och pigg tjej på 17 år, smälter till en början fint in i sin värdfamilj. Efter ett par
månader börjar hon missa möten och har svårt att passa tider. När värdfamiljen berättar om
sina iakttagelser blir Alice förtvivlad, börjar gråta och rusar in i sitt rum och slänger igen
dörren.

Case 3
Kevin är ett par år yngre än sina klasskamrater och vill gärna hänga med dem. Han själv är
16 år och klasskamraterna är 18 år. Det är lördagskväll och klasskamraterna ska dra ner på
stan. Kevin hänger på och hamnar så småningom på en fest. Ölen flödar och Kevin, som vill
vara som de andra, drar snabbt i sig två starköl. Han känner hur det snurrar i huvudet och
plötsligt och utan förvarning faller han ihop på golvet.

Case 4
Karen, 18 år, har varit i Sverige i fem månader. Hon har god kontakt med sin värdfamilj och
skolan fungerar bra. En eftermiddag kommer värdmamman hem lite tidigare än vanligt. Hon
hör att Karen pratar i telefon. Det hörs tydligt att hon är upprörd och att gråten inte är långt
borta. Värdmamman sätter sig i köket med en kopp te. Då kommer en rödgråten Karen ut i
köket och hulkar – jag vill åka hem – genast. Värdmamman frågar vad som hänt och Karen
berättar att hon träffat kassören i Rotaryklubben för att få sin månadspeng. Hon berättar att
kassören, efter att ha gett henne pengarna, föreslagit att de ska träffas nästkommande
lördag för att ha lite kul. När hon säger nej, tar han tag i henne och säger,
-Jag tycker att du ska sluta hänga med småkillarna i din skola. Du behöver en riktig man.

Case 5
Carlo, 17 år, är på utbytesår i Sverige. Han är lite osäker och söker sig till vuxna. En kväll är
han på köpcentrat och där träffar han Adrian, en av de andra utbytesstudenternas
värdpappa. De pratar en stund och Adrian föreslår att de ska äta en pizza på pizzerian som
ligger i närheten. Carlo och Adrian går till Adrians bil. När de hoppat in i bilen säger Adrian:
Jag tänker att vi åker hem till mig istället. Hela familjen är borta i kväll. Carlo tycker att det
ska bli trevligt att få en vuxen alldeles för sig själv och tackar ja. När de kommit hem till
Adrian försvinner han in i badrummet. Carlo sätter sig på en stol i köket. När Adrian kommer
tillbaka har han badrock på sig och Carlo ser att han är barbent. Adrian sätter sig på en stol
bredvid Carlo och lägger handen på hans lår.
När Adrian kommer hem senare på kvällen ser hans egen värdpappa att något har hänt och
börjar ställa frågor. Adrian berättar gråtande vad som hänt.

Case 6
Conrad heter en utbytesstudent som är placerad i norra Sverige. Han är helt öppen med sin
sexuella läggning. När han kommer till skolan har någon skrivit ”Djävla Bög” på hans skåp.
När Conrad öppnar skåpet hittar han en hel hög med flygblad där det står. ”Djävla bög res
hem”.

Case 7
Tina är en utbytesstudent från Argentina. Hennes stora intresse i livet är hård-rock. Hon
upptäcker av en slump att hennes favoritband ska spela på festivalen Way out West och
köper biljetter på nätet. Hon berättar inte för någon om detta och när festivalen närmar sig
meddelar hon att hon tänker åka till Göteborg och att hon köpt biljetter till Way out West.

Case 8
Liam är en utländsk utbytesstudent och är placerad i Kalmar. Till en början ser allt bra ut och
han trivs att sitta på kvällarna och prata med sin värdfamilj. Efter några veckor upplever
värdfamiljen att det skett en förändring. Liam har svårt att passa tider, han drar sig undan
och kommer med diverse förklaringar till varför han är sen. Av en slump hittar värdpappan
en tågbiljett på hallgolvet. Han ser att biljetten avser en Stockholmsresa och inser att det är
Liams. När han tar upp frågan med Liam reagerar han starkt och säger att det inte är hans
biljett. Värdpappan tar då hand om biljetten och lägger den i köksskåpet. Nästa dag när han
kommer hem från jobbet är både biljetten och Liam borta.

Case 9
Mia och Saida är två utländska utbytesstudenter. De är placerade i två olika distrikt i Sverige.
De kommer väldigt bra överens och vill helst åka till varandra varje helg. Efter ett par
månader tycker värdfamiljerna att de ses alldeles för ofta och säger nej när flickorna vill åka
till varandra för femte helgen i rad. Flickorna blir sura och irriterade och ringer till sina
respektive kontaktpersoner (de emotionella kontaktpersonerna).

Case 10
Robin har släktingar i Sverige och har sett fram emot att träffa dem. Han pratar med sina
egna föräldrar och de bestämmer tillsammans med släktingarna att Robin ska fira jul hos
dem. Två veckor före jul berättar Robin för sin värdfamilj att han skall fira jul med
släktingarna som bor 30 mil från värd-distriktet.

Case 11
Den svenska utbytesstudenten Oscar är placerad i Spanien. Det är festival och Oscar och två
andra utbytesstudenter deltar i festligheterna. Oscar, som inte har någon tidigare erfarenhet
av alkohol, blir bjuden på vin av några andra ungdomar. Det hela slutar med att Oscar blir
ordentligt berusad och somnar på en parkbänk. De andra ungdomarna orkar inte vänta på
att Oscar ska nyktra till utan lämnar honom

Case 12
Fia är utbytesstudent i USA och har svårt att finna sig tillrätta. Hon drar sig undan och vill bli
lämnad ifred. När det gått ett par månader känner hon att situationen är ohållbar. Hon
ringer sina föräldrar i förtvivlan. Pappan känner med sin dotter och blir mycket upprörd. Han
ringer upp Fias värdfamilj och anklagar dem för att inte ställa upp tillräckligt mycket för
hans dotter.

Case 13
Kalle är placerad i Korea. De första veckorna funkar allt fint och Kalle skriver i mail hem att
allt är toppen. Allt eftersom tiden går blir innehållet i mailen dystrare och dystrare. Kalles
mamma och pappa bestämmer sig för att åka till Korea. De informerar Liam att de tänker
komma och köper biljetter. De har ingen avsikt att kontakta vare sig värdfamilj eller
värdklubb.

Case 14
Stina är utbytesstudent i USA och har efter jullovet hittat sin stora kärlek. Det går inte en
dag utan att hon umgås med William som han heter. Hon håller mötena hemligt för såväl
värdfamilj som klubb. När Stina och William är i det närbelägna köpcentrat träffar de av en
slump presidenten i Stinas värdklubb. Presidenten stannar till. Tittar på Stina och säger: I
morgon vill jag och styrelsen träffa dig. Jag mailar tid och plats till dig. Stina blir jätteorolig
och ringer direkt hem till sina föräldrar.

Case 15
Kia från Sverige har planerat sitt utbytesår i detalj innan hon lämnat Sverige. Hon är noga
och vill inte lämna något åt slumpen. Hon blir väl mottagen av sin värdfamilj och sin
värdklubb. Efter ett par veckor blir Kia tröttare och tröttare. Hon vill inte sitta med familjen
och äta och värdmamman känner att hon inte får någon riktig kontakt med Fia. En dag
svimmar Kia i köket och värdfamiljen tar med Kia till sjukhuset. Där konstateras att Kia är
svag och att hon gått ner kraftigt i vikt.

Case 16
Love från Sverige är på utbyte i Brasilien. Han har blivit placerad i en liten by på landet långt
från alla kamrater. Han ser att värdfamiljen, ett äldre par, anstränger sig för att han ska trivas
men till slut orkar inte Love och tar kontakt med sina föräldrar i Sverige.

Case 17
Sandra har tidigare haft problem med psykisk ohälsa och har medicinerats. När det är dags
att åka iväg på sitt utbytesår är hon övertygad om att allt är ok. När det gått ett par veckor
känner hon att panikångesten återkommer. Hon vill inte oro varken sina föräldrar eller sina
värdar och håller det för sig själv. Till slut blir situationen ohållbar och Sandra inser att hon
måste berätta.

Vad har gruppen kommit fram till?
Redovisning av:
•
•
•

Vilket case gruppen valt
Hur problembilden ser ut
Vad gruppen kommit fram till

Diskussion tillsammans med övriga grupper om bästa sätt att hantera händelsen

Var hittar jag information?
www.rotarystudent.se
Under fliken Ettårsutbyte / ladda ner information finns:
•
•
•
•

Överenskommelse om internationella ungdomsutbyten
Policy för ungdomsutbyte
Instruktion för volontärförsäkran
Blankett för volontärförsäkran

www.rotarystudent.se

