DANMARKS SKIFORBUND Samværspolitik
Beskyttelse af atleter, ansatte og deltagere mod chikane og misbrug
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Indledning
DANMARKS SKIFORBUND (DSkiF) er forpligtet til at skabe en atmosfære, hvor alle deltagere i forskellige
aktiviteter kan have en sikker, givende og positiv oplevelse. Alle, der deltager i DSkiF-aktiviteter, skal føle sig
støttet og have deres rettigheder, ønsker og følelser respekteret uden frygt for forskelsbehandling eller
nedværdigende behandling.
Alle, der deltager i DSkiF-aktiviteter, har ret til at gøre det i et sjovt og sikkert miljø, fri for alle former for
diskrimination, misbrug, vold, forsømmelse og udnyttelse. For unge under 18 år (U18) er disse rettigheder
vigtigst (De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder).
Alle i organisationen skal være informeret om og acceptere deres forpligtigelse til at beskytte atleter og
deltagere i alle aldre mod skade og misbrug. Dette sker ved at følge procedurer, der er udarbejdet for at
forhindre chikane og misbrug og ved at rapportere eventuelle bekymringer om deres velfærd gennem
etablerede handleplaner.
Formålet med DSkiF samværspolitik er at fremme god praksis, give deltagere i alle aldre passende sikkerhed
og beskyttelse, mens de er involveret i aktiviteter i DSkiF, og at give DSkiFs personale og frivillige mulighed
for at give informerede og kvalificerede svar på specifikke spørgsmål om beskyttelse af atleter - både børn
og voksne.

Hvem er denne politik rettet mod?
Enhver enkeltperson eller organisation, der i øjeblikket arbejder med DSkiF, i enhver kapacitet, uanset om
det er frivilligt eller betalt, samt alle atleter og deltagere.
DSkiF er forpligtet til at sikre, at politikken overholder de gældende standarder og de internationale
sikkerhedsforanstaltninger for børn og voksne i sport.
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Definition af chikane og misbrug
Danmarks Skiforbund har vedtaget beskrivelserne af de forskellige former for chikane og misbrug som
beskrevet i IOC Consensus Statement (2016).
Chikane og misbrug kan udtrykkes i fem kategorier, der defineres her:
1. Psykologisk misbrug - betyder enhver uvelkommen handling, herunder indeslutning, isolering,
verbalt overfald, ydmygelse, intimidering, infantilisering eller enhver anden behandling, der kan
mindske følelsen af identitet, værdighed og selvværd. Dette inkluderer mobning, som kan være
personlig eller online.
2. Fysisk mishandling - betyder enhver bevidst og uvelkommen handling - som f.eks. slag, spark, tæsk,
bid og brænding - der forårsager fysisk traume eller personskade. En sådan handling kan også bestå
af tvungen eller uhensigtsmæssig fysisk aktivitet (f.eks. uhensigtsmæssig træningsbelastning i
forhold til alder og fysisk formåen, specielt hvis atleten har smerter eller er skadet), tvunget
alkoholforbrug eller tvungen brug af doping.
3. Seksuel chikane - enhver uønsket og uvelkommen adfærd af seksuel art, hvad enten det er verbalt,
ikke-verbalt eller fysisk. Seksuel chikane kan have form af seksuelt misbrug. Nogle personer går
bevidst målrettet mod sportsaktiviteter for at få adgang til deltagerne. Grooming kan forekomme
over flere år, før en person begår overgrebet.
4. Seksuelt misbrug - enhver adfærd af seksuel art, hvad enten det er ikke-kontakt, kontakt eller
penetrerende, hvor samtykke er tvunget/manipuleret eller slet ikke er givet.
5. Forsømmelse i dette dokument forstås som svigt af en træner eller anden person med omsorgspligt
over for en atlet/deltager. Hvis minimumsniveauet af omsorg/pleje udsætter atleten/deltageren
for en risiko for skade eller skaber en farlig situation for atleten/deltageren

Chikane og misbrug kan være baseret på ethvert grundlag, herunder race, religion, farve, tro, etnisk
oprindelse, fysiske egenskaber, køn, seksuel orientering, alder, handicap, socioøkonomisk status og
atletisk evne. Det kan være personligt eller online.
Alle aldre og deltagertyper er modtagelige for de forskellige former for chikane og misbrug. Forskning
har vist, at ingen sport er fritaget for forekomsten af chikane og misbrug.
Konsekvenserne af alle former for chikane og misbrug for deltageren er ofte omfattende og kan være
langsigtede. De kan fortsætte længe efter, at atleten har forladt sporten eller aktiviteten, og kan føre til
skader i familie- eller andre forhold.
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Virkning på atleter og deltagere
Virkningen af de forskellige former for chikane og misbrug kan omfatte et eller flere af følgende punkter:
•
•
•
•
•
•

Fysisk f.eks. sygdomme og kvæstelser, tab af ydeevne, forstyrrede spisevaner/spiseforstyrrelser
Kognitiv f.eks. lavt selvværd, koncentrationsbesvær
Følelsesmæssig f.eks. flygtige/svingende humør-tilstande
Adfærdsmæssig f.eks. droppe ud, være opgivende, være mere tilbøjelig til at snyde
Psykisk sundhed f.eks. angst, depression, selvskade, selvmord
Effekt på forhold f.eks. social udstødelse

Psykologisk misbrug er kernen i alle former for misbrug og forekommer, når der er en ”magtforskel”
mellem deltager og ”gerningsmand”.

Unge atleter/deltagere
De fysiske og mentale påvirkninger af alle former for chikane og overgreb på deltagere under 18 år vil
sandsynligvis have større effekt på udviklingen af unge, der har en unik fysisk og psykologisk sårbarhed.
Derfor skal der udvises særlig omhu for at beskytte dem mod enhver form for chikane eller misbrug.

Indberetning/rapportering
Alle de involverede i Danmarks Skiforbund har et ansvar og pligt til at rapportere og handle hvis man
oplever bekymrende sager.

Danmarks Skiforbunds forpligtigelse
Danmarks Skiforbund er forpligtet til at sikre, at:
• Alle bekymringer og påstande om dårlig opførsel eller misbrug tages alvorligt og der reageres hurtigt og
hensigtsmæssigt.
• Danmarks Skiforbund vil sikre, at bekymringerne behandles korrekt og fortroligt.
• Danmarks Skiforbund vil henvise til eksterne agenturer (f.eks. Politi, medicinske tjenester, børnepleje
eller socialpleje) efter behov og/eller hvis det skønnes nødvendigt.
• Danmarks Skiforbund vil derefter følge op på sagen for at sikre sig der er truffet foranstaltninger for at
beskytte barnet eller den sårbare voksen.

Yderlig information
De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder
International beskyttelse af børn i sport-arbejdsgruppen
Safesport - Hvor din spilplan starter
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Appendix A – Code of Conduct for adfærd
DANMARKS SKIFORBUND BESKYTTELSE AF PERSONALE OG FRIVILLIGE
ADFÆRDSKODEKS
Danmarks Skiforbund anerkender sin pligt til at beskytte alle atleter, især børn, der deltager i Danmarks
Skiforbunds aktiviteter, mod skade. Enhver har ret til beskyttelse, og behovene hos enhver, der kan være
særlig sårbar, skal overvejes. Dette inkluderer atleter og deltagere i alle aldre. Danmarks Skiforbunds
samværspolitik sigter mod at sikre sikkerheden og beskyttelsen af alle deltagere, der er involveret i
Danmarks Skiforbund aktiviteter gennem overholdelse af den af Danmarks Skiforbund vedtagne
samværspolitik. Et barn defineres af Danmarks Skiforbund som en person under 18 år.
Enhver person eller organisation, der i øjeblikket arbejder med Danmarks Skiforbund, uanset om det er
frivilligt eller lønnet, og alle deltagere bør opfordres til at demonstrere eksemplarisk opførsel for at
beskytte sig mod falske påstande og er forpligtet til at overholde og acceptere at arbejde og deltage i
overensstemmelse med denne adfærdskodeks. Dette er et obligatorisk krav.
Jeg vil altid:
• Arbejde i et åbent miljø (f.eks. At undgå private eller u-observerede situationer og tilskynde til åben
kommunikation).
• Behandle alle deltagere lige, med respekt og værdighed, og afstå fra alle former for kommunikation,
handling eller adfærd, der kan opfattes som stødende.
• Sætte hver deltagers velfærd først, før jeg vinder eller opnår mine mål.
• Holde en sikker og passende afstand til deltagerne.
• Undgå kontakt med atleterne i private rum, medmindre der er flere personer til stede
• Gøre sport sjovt, underholdende og fremme fairplay
• Sørge for, at hvis der kræves nogen form for manuel/fysisk support, skal den leveres. Dette udføres med
forsigtighed, da det kan berøring kan besværliggøres af bevægelser. Deltagerne skal altid spørges før
berøring.
• At være en rollemodel - dette inkluderer ikke at ryge, drikke alkohol eller bruge stoffer eller ulovlige
stoffer under Danmarks Skiforbunds aktiviteter.
• Give entusiastisk og konstruktiv feedback snarere end negativ kritik.
• Vise respekt for atleternes, træneres og ledernes privatliv.
• Anerkende deltagernes forskellige udviklingsbehov og kapacitet - undgå overdreven træning eller
konkurrence og ikke presse dem mod deres vilje.
• Opbevare en skriftlig oversigt over enhver skade, der opstår sammen med detaljerne om enhver
behandling, der er givet.
• Foretag handling, hvis jeg observerer overtrædelse af disse regler.
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Jeg vil aldrig:
• Deltage i grove, fysiske eller seksuelt provokerende spil.
• Tillade eller engagere mig i nogen form for upassende berøring.
• Tillade deltagere at bruge upassende sprog (både i tale og skrift).
• Komme med seksuelt suggestive kommentarer til enhver deltager, selv om det er for sjov.
• Bringe en deltager til tårer som en form for kontrol.
• Tillade at beskyldninger fra en deltager går ubestridt, upåagtet eller ubehandlet hen.
• Gøre ting af personlig karakter for deltagerne, som de selv kan gøre.
• Invitere deltagere til at have kontakt med mig, når sessionen er afsluttet, f.eks. via sociale medier.
Bemærk: Det kan undertiden være nødvendigt for personale eller frivillige i Danmarks Skiforbund at udføre
ting af personlig karakter for børn, især hvis de er unge eller er handicappede. Disse opgaver skal kun
udføres med fuld forståelse og samtykke fra forældre og de involverede mennesker.
Hændelser, der skal rapporteres/registreres:
Hvis noget af følgende opstår, skal du straks rapportere dette til den i klubbens bestyrelse og registrere
hændelsen. Du skal også sikre dig, at atletens forældre/pårørende bliver informeret:
• Hvis du ved en fejltagelse sårer en atlet eller en deltager
• Hvis han / hun synes at være ked af det/bedrøvet på anden måde der er anderledes end normal opførsel.
• Hvis en ung person misforstår eller fortolker noget, du har gjort på en unormal måde.
• Hvis du observerer utilstedelig opførsel, skal du rapportere det til bestyrelsen.
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Appendix B – Indberetningsformular
Dato / tidspunkt

Data på forurettede

Navn

Alder/fødselsdato

Har vedkomne et handicap eller specielle
behov?

Køn

Hvordan kender du vedkomne?

Forældre/pårørende kontaktinfo

Information om indberetter

Navn på personen der påpeger bekymringen
(skriv dit eget navn, hvis du har bekymringen)

Kontaktinfo på indberetter

Detaljer om bekymringen

Beskriv sagen samt dato for den specifikke
hændelse.
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Navne på de personer som påstås have været
involveret eller forårsaget episoden.
Kontaktinformation på personer som pastas
have været involveret i episoden.

Detaljer om hvilke tiltag der er taget (inklusiv
kontakt til andre myndigheder)

Kontaktinfo på indberetter

Navn

Din funktion

E-mailadresse

Telefonnummer

Følgende felter bør udfyldes af den ansvarlige for samværspolitikken
Bekræft, at der er handlet passende på sagen

Dato for sagens afslutning

Instruktion om arkivering af sagen E-mail denne formular til e-mail dskif@dskif.dk
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