Omsorg for tenåringer i Triratna 2021
Veiledning om omsorg for de i alderen 15-17 år
Dette veiledningsdokumentet er basert på lov og beste praksis i Storbritannia. Den bør leses sammen
med Retningslinjer for beskyttelse av barn og Avtale for oppførsel med barn 2021.

Er en tenåring et barn?
I forbindelse med Triratnas retningslinjer, og etter loven i mange jurisdiksjoner, er et barn alle
som ikke har fylt 18 år.
Fordi vi ønsker å ivareta interessen til mange tenåringer innenfor buddhismen, er vi klar over
vår etiske og juridisk plikt til å beskytte dem mot skade under Triratna-aktiviteter.

Hvor gammelt bør et barn være for å delta på
Triratna-aktiviteter uten ledsagelse av en forelder
eller foresatt?
Det er ingen juridisk veiledning om dette i Storbritannia, men våre eksterne
sikkerhetsrådgivere Thirtyone: eight anser 15 som en rimelig nedre grense.
www.thirtyoneeight.org
Dermed gjelder dette dokumentet spesielt for barn i alderen 15-17 år. For ytterligere
veiledning om omsorg for alle under 18 år, vennligst se Retningslinjer for beskyttelse av barn
og Avtale for oppførsel med barn 2021 .

Skriftlig samtykke fra foreldre
Der et barn i alderen 15-17 år deltar regelmessig på Triratna-arrangementer uten
overnatting, og som de ikke ledsages av forelder/foresatte (dvs. hvis det er mer enn et
besøk eller et engangsbesøk, og det er klart at de sannsynligvis vil fortsette å komme).
Verneombudet må ta kontakt med foreldre/foresatte for å sikre at de vet at dette skjer, og for
å registrere skriftlig at de har fått beskjed, sammen med kontaktinformasjon og eventuell
medisinske forhold vi trenger å vite om.

Sosiale medier og møter
Hvis et sanghamedlem blir oppmerksom på atferd som strider mot rådene i Triratna avtale
for oppførsel med barn 2021 eller din egen avtale for oppførsel med barn (for eksempel å bli
venn med en 15-17 år gammel utenfor Triratna-aktiviteter eller dele/utveksle kontakt detaljer

med dem eller bli venn med dem på sosiale medier) bør Trygghetsombudet bes om å se
nærmere på saken. Ingen ved et Triratna-senter eller et retreatsenter bør ha kontakt med
noen i alderen 15-17 år som bruker e-post eller sosialt media unntatt med skriftlig tillatelse
fra foreldre/foresatte, med angivelse av avtalt medium og navngitt ordensmedlemmer som vil
kontakte dem på vegne av senteret og/eller ung buddhist gruppe. Eventuelle personlige
møter mellom ordensmedlemmer, Mitraer eller venner og en person på 15-17 år (hvis
foreldre har gitt tillatelse via e -post eller brev til senterets Trygghetsombud) bør finne sted i
det offentlige; f.eks. på Buddhistsenteret når andre er til stede eller på en kafé eller et
offentlig bibliotek. 15-17-åringene skal bare inviteres hjem der det er gruppeaktiviteter eller
andre tenåringer til stede og foreldre har gitt tillatelse via e -post eller brev til organisasjonen.

Hold aldersgruppene så smale som mulig
Arrangementer rettet spesielt mot for eksempel 15-30 åringer, er ikke en god idé. Eldre
mennesker kan klassifisere dem alle som 'unge buddhister', men en 15-åring vil oppleve en
stor forskjell og maktbalanse, mellom seg selv og til og med en 20-åring, noe som kan gjøre
den yngre personen sårbar for påvirkning.
I pararbeid er det tilrådelig å koble en person i alderen 15-17 år med noen så nær som mulig
til sin egen alder, eller å koble dem med noen fra teamet - eller sette dem i en treer med en
eller to personer så nær som mulig til sin egen alder og/eller noen fra teamet.

Vandelsattest
Vennligst se Retningslinjer for beskyttelse av barn 2021.
.

Møtes offentlig
Alle arrangementer/samlinger/studiegrupper som involverer 15-17-åringer bør finne sted i
offentlige omgivelser (sentre, retrettsteder osv.), ikke i noens private hjem eller buddhistiske
bofellesskap. Ingen leder eller teammedlem - eller noen andre på et arrangement - skal
tillate seg å være alene i et rom med noen under 18 år uten å kunnes sees eller høres av
andre. Hvis det er absolutt nødvendig å gå inn i et rom hvor en person under 18 år er alene,
døren bør stå åpen og et annet teammedlem informeres.

Arrangementer med overnatting
Barne-, ungdoms- eller familiearrangementer
Der 15-17-åringer deltar på arrangementer med overnatting beregnet for de under 18 år
(eller blandede aldersgrupper, som f.eks familie arrangementer) uten følge av
foreldre/foresatte må verneombudet få foreldrenes tillatelse til å delta, via e -post eller brev.

15-17-åringer på generelle arrangementer med overnatting
En 15-17-åring som deltar på et arrangement med overnatting som annonseres mer generelt
for voksne, må ledsages av en forelder/foresatt og helst dele rom med forelder/foresatt.
Hvis dette ikke er akseptabelt for forelder/foresatt og tenåring, kan tenåringen være i et
enkeltrom, hvis mulig ved siden av foreldrenes/foresattes rom. Hvis den ikke er i følge med
sin egen forelder/foresatte, kan tenåringen ha følge med en voksen venn utpekt av
foreldre/foresatte som omsorgsperson for arrangementet. I så fall må senteret skaffe en
skriftlig avtale gjort personlig mellom forelder/foresatte og omsorgsperson som refererer
spesielt til arrangementet, og omsorgspersonen og tenåringen bør dele rom eller sove i
tilgrensende rom.
Det er ulovlig i Storbritannia (og vi følger det samme) for en veldedig organisasjon å sørge
for at noen voksne deler soveplass/rom med et barn. De eneste unntakene er de som er
beskrevet ovenfor der den voksne er en slektning (og det er skriftlig samtykke fra foreldre)
eller med nærstående venner som kanskje er i samme skoleår, hvor den ene allerede har
fylt 18 år, mens den andre fortsatt er 17.

Mer generelt
Voksne ledere bør aldri dele rom med noen under 18. Hvis de må gå inn i rommet for å
snakke med noen under 18 bør de la døren stå åpen. 15-17-åringer skal alltid sove i rom
som deles med andre av samme kjønn og så nær alder som mulig, eller i et enkeltrom hvis
det ikke er noen av passende alder og kjønn å dele med. De under og over 18 år bør ikke
dele soveplass/rom om mulig (men nære venner og søsken kan være et unntak.)
Hvis det er flere senger i rommet er det mindre sannsynlig at noen under 18 år kan befinne
seg alene med noen andre på 18 eller eldre. Ingen over 18 år bør ikke gå inn på rom til de
under 18 år. Hvis de virkelig trenger å gå inn i rommet, bør de holde døren åpen.

Trans-/kjønnsmangfoldige/ikke-binære tenåringer
Gjeldende trygghetsråd anbefaler at trans- eller kjønnsmangfoldige under 18 år å dele
overnatting med andre av kjønnet de ble tildelt ved fødselen eller å ha enkeltrom. Dette bør
bestemmes i dialog med trans- eller ikke-binær tenåring for å finne ut hvor
de føler seg tryggeste og lykkeligst når de blir innkvartert. Hvis enkeltrom ikke er
tilgjengelige, kan andre alternativer vurderes, f.eks. alle som deler rom kan kle av og på seg

på badet hvis de foretrekker det, eller en sammenleggbar skjerm kan brukes til å dele av
rommet mens de kler av og på seg. Du kan også finne det nyttig å spørre ungdommens
skole eller foreldre/omsorgspersoner hvordan de har handlet i lignende situasjoner for denne
unge personen. Vær oppmerksom på at ved å støtte trans- og ikke-binære tenåringer til å
velge soveplasser som fungerer best for dem, kan denne romdelingen noen ganger føre til
utilsiktede vanskelige konsekvenser for cis-kjønnede tenåringer som kan ha gode grunner til
å føle seg utrygge med å sove i samme rom med mennesker de oppfatter som
å være motsatt kjønn av seg selv.
Man må nærme seg dette med skjønn og følsomhet, på en måte som støtter både
transkjønn mangfoldig tenåring og alle andre som er tildelt det samme rommet som kan bli
betydelig påvirket av hverandres tilstedeværelse, eller som har spesifikke medisinske behov
eller behov knyttet til funksjonshemming. Som alltid, krever likestillingsregelverket at du
foretar ‘rimelig justering’ med tanke på ressurser og overnatting som er tilgjengelig og
behovene til alle berørte for sikkerhet, anstendighet og personvern.

Tryggere transport
Som det fremgår av Retningslinjer for beskyttelse av barn 2021, hvor det er avtalt at (i
forbindelse med enhver Triratna aktivitet) som en av dets ansatte eller frivillige kan gi skyss
til en person under 18 år som ikke er ledsaget av en forelder eller verge (med eller uten
noen andre i bilen)
• Trygghetsombudet må sørge for at sjåføren er godt kjent for dem, har lest veldedighetens
Avtale for oppførsel med barn 2021 og Retningslinjer for beskyttelse av barn 2021 og signert
for bekrefte at de vil følge dem.
• Trygghetsombudet må ha skriftlig avtale fra 15-17-åringenes forelder/omsorgsperson for at
de kan reise i bilen til denne navngitte sjåføren.
• Det bør gjøres veldig klart mellom buddhistsenter og forelder/foresatte at
Buddhistsenteret bare er ansvarlig for 15-17-åringen mens de er på senteret/arrangementet.
Forelder/foresatte er ansvarlig frem til 15-17-åringen kommer til buddhistsenteret/
arrangementet og så snart de drar.
• Føreren må være over 18 år, ha gyldig førerkort, tilstrekkelig forsikring og et kjøretøy som
er trafikksikkert.
• 15-17-åringene skal sitte i baksetet.
Hvis Trygghetsombudet ikke føler seg i stand til å implementere disse kriteriene, vil det kreve
at det ikke tilbys skyss til de under 18 år av noen ansatt eller frivillig - i forbindelse med
organisasjonens aktiviteter.
Denne veiledningen er utgitt i 2021 av Triratna’s ECA Safeguarding team.
safeguarding@triratna.community
Den bør leses sammen med
• Avtale for oppførsel med barn 2021
• Retningslinjer for beskyttelse av barn
• Retningslinjer for beskyttelse av voksne 2021 og
• Veiledningsdokument ‘Administrere de som utgjør en risiko 2021’.

