Dansk Taekwondo Forbunds Love, Afsnit 20
AFSNIT 20 Inspirationsmaterialer omkring ”Det uhørte overgreb / pædofili” i DTaFs
Klubber
Nedenstående regler omkring pædofili er udviklet i en af Dansk Taekwondo Forbunds klubber.
Udviklingen er sket med udgangspunkt i DIFs materialer omkring ”Det Uhørte overgreb”.
DTaF anbefaler de enkelte klubber til med udgangspunkt i DIFs grundlæggende materialer samt dette
konkrete eksempel, hvor levereglerne er tilpasset Taekwondo, at beskrive deres egen politik på området.
Det er helt afgørende, at såvel bestyrelse, trænere som ledere involveres i arbejdet.

Nej til pædofili i Taekwondo Klub
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Trænere og ledere, med børne- / ungekontakt
Parallelt med Idrætsforbund DTaF sommeren 2002 afviklet en helt nødvendig kampagne mod pædofili.
Kampagnen retter sig mod både trænere og ledere, der har direkte kontakt med børn under 15 år samt
unge under 18 år.
I Taekwondo Klub har vi heldigvis aldrig haft sager omkring pædofili og vi vil gøre alt for at undgå, at vi får
det.

Fælles holdning fra trænere, ledere og bestyrelse
Derfor har vi holdt en række møder, hvor vi har haft en meget seriøs og grundig debat omkring pædofili.
Her har vi drøftet vores holdninger og politik på området og resultatet er denne folder.
Vi håber, at det vil være med til at synliggør bestyrelsens og trænernes holdninger og vise at vi tager dette
alvorlige emne meget seriøst.
Samtidig skal det gerne være med til at sikre en helt nødvendig åbenhed omkring emnet i vores klub.

Fokus på pædofili
Formålet er at sætte så fokus på emnet, både her og nu og i fremtiden, så alle ansvarlige ved, hvad det reelt
handler om. Både børn, de unge og deres forældre, skal trygt kunne sende deres børn til træning og
aktiviteter i vores klub.

Ingen heksejagt
Vi skal ikke have nogen heksejagt, men modsat vil vi bestemt heller ikke tolerere nogen som helst form for
pædofili i klubben.

Trænere og ledere er rollebilleder
Vore trænere og ledere er rollebilleder for både børn og unge. De er både autoriter og forbilleder på
samme tid. Derfor er det helt afgørende, at de er bevidste om deres rolle.
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Leveregler for samværet mellem børn, unge samt trænere og ledere.
Taekwondo er en meget fysisk præget sport, med kropslig kontakt. I det lys skal nogen af nedenstående
leveregler ses.
Trænere og ledere skal som udgangspunkt opføre sig naturligt og være opmærksom på, at de ikke bringer
sig selv i en situation, som kan misforstås.
Det kan de blandt andet gøre ved at efterleve disse leveregler:
•
•
•
•
•
•

Den fysiske kontakt og samvær med børn / unge skal være en naturlig del af Taekwondo træningen
og de fælles aktiviteter, der foregår i klubben
Man går som udgangspunkt ikke alene ind i lokaler, der er forbeholdt det modsatte køn
Man besøger ikke enkelte børn / unge privat eller inviterer dem hjem, uden der er andre voksne
tilstede og der er tale om et naturligt formål med det
Man sørger for, at både almindelige og personlige samtaler foregår ”for åben dør”, alternativt må
sikre, at der er andre voksen(e) tilstede.
Man følger levereglerne både indenfor og udenfor klubbens rammer. Herunder i forbindelse med
ture / lejre mv
Man er ikke kæreste med, har seksuel eller anden form for kønslig omgang med unge og børn
under 18 år. (Det kan være strafbart (op til 4 år))

Naturligvis skal det være muligt at yde personlig hjælp til et barn der skal på toilet, har slået sig osv.

Oplysninger fra kriminalregisteret
Hvert år i august måned vil vi automatisk indhente oplysninger på alle trænere og ledere, der har direkte
kontakt med børn / unge under 18 år.
Viser det sig, at en person er straffet for pædofili vil vedkommende som minimum straks blive fjernet fra de
aktuelle opgaver.

Hvem behandler sagerne?
Er der mistanke om der er foregået noget ulovligt vil sagen straks blive behandlet fortroligt i klubbens
Interne Disciplinærudvalg.
Udvalget består af formanden, den træneransvarlige samt yderligere ét bestyrelsesmedlem udpeget af
bestyrelsen.
Er der hold i sagen involverer vi om nødvendigt de sociale myndigheder og / eller politiet.
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