Barnskyddspolicy för EFKs besökare - protokoll.
Detta protokoll för besökare baseras på EFKs barnskyddspolicy och gäller för besökare
som inte beledsagas av EFK-personal som redan undertecknat protokollet Evangeliska
frikyrkans barnskyddspolicy för EFKs personal.
1. Uppförandeprotokoll:
1.1 EFK förväntar sig att besökare behandlar alla barn som finns associerade till
EFKs arbete med respekt och värdighet.
1.2 Alla EFKs besökare måste underteckna ett redogörande dokument som säger
att de har läst policyn, de ska respektera den och att de förstår att EFK
kommer att agera om det uppstår ett fall av olämpligt beteende.
1.3 Besökare till EFKs olika projekt kommer inte att lämnas obevakade.
1.4 EFKs besökare får aldrig lämnas ensamma med barn på en privat plats som
saknar tydlig uppsyn, såvida det inte handlar om deras egna barn.
1.5 Lokala barn får inte tillbringa natten hemma hos EFKs besökare om de inte
beledsagas av en förälder, eller är familjemedlemmar.
1.6 EFKs besökare får inte utnyttja, röra vid eller bestraffa ett barn på ett sätt
som strider mot FNs barnkonvention.
1.7 EFKs besökare får inte besöka ett barn i barnets eget hem om barnet är
ensamt hemma.
1.8 Vuxna är alltid ansvariga för sitt beteende och kan inte skylla på barnet, även
om barnet ”provocerar” eller agerar ”förförande”.
2. Bemötande av anklagelser
2.1 EFKs besökare uppmuntras att vara öppna för att diskutera eventuell
förekomst av övergrepp inom organisationen.
2.2 Om en beskyllning inkommer att en besökare har utsatt ett barn så kommer
EFK att agera enligt de riktlinjer man har.
2.2.1 Beskyllningen och utredningen sekretessbeläggs och sker med hjälp av
externt stöd och rådgivning.
2.2.2 EFKs besökare får inte utvidga sekretessen till att gälla fler personer.
2.2.3 Både offer och förövare ska behandlas med respekt och utan fördomar
från processens början till dess slut.

2.2.4 EFK avfärdar aldrig ett barns anklagelse om övergrepp utan att ha
gjort en noggrann undersökning.
2.2.5 En redogörelse ska skrivas, baserad på de fakta som är relevanta för
undersökningen och anklagelserna.
2.2.6 Om en utlänning är inblandad ska den tillämpliga ambassaden
kontaktas.

3. Försäkran om efterlevnad av förpliktelser
För underteckning av alla EFKs besökare som kommer vara involverade i arbete som
relaterar till barn. En kopia av dokumentet kommer att förvaras på EFKs
huvudkontor.
Jag försäkrar att:
1. Jag har läst och förstått EFKs barnskyddspolicy.
2. Jag ska under min tid i landet uppföra mig enligt den policy som EFK har antagit
gällande barnskydd.
3. Jag har inte anklagats eller varit dömd för något brott som inbegriper fysiskt eller
sexuellt övergrepp av barn eller unga personer.
4. Jag förstår att om en beskyllning skulle riktas mot mig gällande övergrepp mot
barn under den tid som jag arbetar för EFK, så kommer denna beskyllning att
noggrant granskas i samarbete med rådande myndigheter.

Signatur:
Datum:

