POLITIK

TIL FOREBYGGELSE OG OPSPORING AF
OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Ishøj Kommune

Ishøj Kommune har fokus på at forebygge
overgreb på børn
I Ishøj Kommune har alle ansatte et ansvar for at forebygge overgreb mod børn og unge og dermed ansvar for at handle, hvis vi ser tegn på overgreb. Derfor har Ishøj Kommune vedtaget en
fælles politik for forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge.
Politikken bygger på visionen og menneskesynet i Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik, som
er fælles for alle, der arbejder med børn og unge i Ishøj Kommune. Visionen er, ’At børn og unge
sejrer i eget liv og at børn og unge får muligheder for og rammer til at nå deres fulde potentiale’.
Formålet med denne politik er at forebygge, at børn og unge udsættes for overgreb. Vi ønsker at
sætte fokus på, og skabe dialog om, forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og
unge. Det er i dagligdagen, hvor vi møder børnene og de unge, at politikken skal leves ud i praksis. Derfor er det også et væsentligt formål med politikken, at sikre, og fastholde, at forebyggelse
og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge er en del af den daglige praksis i kommunens
dagtilbud, skoler og fritidsinstitutioner.
Vi ved, at et velfungerende tværfagligt samarbejde er altafgørende for indsatsen. I Ishøj Kommune sætter vi barnet og den unge i centrum, og alle tager et ansvar for at hjælpe barnet.
Det er vores mål, at vi med denne politik styrker indsatsen og samarbejdet om forebyggelse og
opsporing af overgreb mod børn og unge.

Ole Bjørstorp
Borgmester

Definition på overgreb
I Ishøj Kommune definerer vi både vold og seksuelle krænkelser som overgreb.
Vold er en handling eller trussel, der – uanset hensigten –
skader en anden persons integritet, eller som skræmmer,
smerter eller skader personen. Volden kan også
påvirke andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en
handling, der sker i affekt.
Seksuelt overgreb begået mod børn og unge, kan kort
defineres som:
• en seksuel handling, hvor barnets/den unges tillid mis
		 bruges af en voksen eller et andet barn/en anden ung
• en seksuel handling, som krænker barnets/den unges
		integritet
• en seksuel handling, som barnet/den unge ikke kan
		 forstå eller misforstår, og som barnet/den unge ikke er
		 modent til at give samtykke til
• en seksuel handling som er den voksnes eller det andet
		 barns/unges behov, og som foregår på dennes beting		elser.
Uanset om der er tale om overgreb i form af fysik eller psykisk
vold eller seksuelle overgreb, skal vi først sørge for at afværge
fortsatte overgreb for at sikre barnets/den unges udvikling og
trivsel og for at sikre eventuelt bevismateriale til politimæssig
efterforskning.
Ved alle former for overgreb mod børn og unge er det væsentligt, at der handles tidligt og relevant. Alle handlinger skal
foretages med udgangspunkt i, hvad der tjener barnets tarv.
Overgreb kan handle om:
• Overgreb begået af forældre
• Overgreb begået af øvrige familiemedlemmer eller af en
		 person i det private netværk
• Overgreb begået af et andet barn/ung
• Overgreb begået af en medarbejder eller frivillig.

Det er vores ansvar
Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og
unge er vores ansvar som ansatte og fagprofessionelle. Det er
altid børnenes eller de unges tarv og trivsel, der er i fokus, og
det går altid foran alle andre hensyn. Derfor tager vi det, som
barnet eller den unge fortæller os alvorligt – hver gang.
Det er vores ansvar at spotte overgreb mod børn og unge. Vi
er bevidste om vores skærpede underretningspligt, og den
minder vi hinanden om løbende. Vi underretter hellere en
gang for meget end en gang for lidt, og en ny udvikling i en
kendt sag skal altid føre til en ny underretning.
Hvis vi får en tanke om, at der er noget galt, tager vi det alvorligt. En tanke fører altid til en reaktion – også selvom vi er i
tvivl. Vi deler altid vores tvivl med en kollega eller leder, og vi
informerer altid vores leder, hvis vi har mistanke om, at et
barn eller en ung har været udsat for overgreb.
Vi er bevidste om, at vi også er forpligtede til at handle, hvis
en borger deler en bekymring med os.
Vi forebygger seksuelle overgreb ved at støtte barnet eller
den unge i at udvikle evnen til at indgå i relationer på egne
præmisser. Derfor er forebyggelse at lære barnet og den unge
at skelne i sine relationer til andre.
Et velfungerende samarbejde er altafgørende
Et velfungerende og tværfagligt samarbejde er altafgørende
for indsatsen. Derfor hjælper vi altid hinanden, også på tværs
af centrene, og også selv om vi “bare er i tvivl”.

