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Introduksjon
Triratna er et verdensomspennende nettverk av venner i det buddhistiske livet. Dette er for
mange av oss en kilde til stor rikdom, støtte og styrke. Det medfører imidlertid også en risiko
for at vi ikke klarer å legge merke til, stille spørsmål eller handle på grunn av naivitet, lojalitet
til venner eller mangel på bevissthet eller antagelse av at "det kunne ikke skje her" eller "de
ville aldri gjøre noe slikt."
Disse retningslinjer er et uttrykk for den første etiske forskriften som Buddha underviste: å
beskytte levende vesener fra skade. Den er basert på lov og god praksis i Norge.

Formålet med disse retningslinjer
Dette dokumentet er for venner, Mitraer og ordensmedlemmer involvert i Oslo
Buddhistsenters aktiviteter som ansatte, frivillige, ledere, lærere eller foreldre.
Det tar sikte på å gi
• beskyttelse for barn (alle under 18 år) som besøker Oslo Buddhistsenter eller deltar i
aktivitetene, inkludert barn av buddhister og andre brukere av dette buddhistiske senteret og
• beskyttelse for venner, Mitraer og ordensmedlemmer som kan ha kontakt med barn som
deltar i Oslo Buddhistsenters aktiviteter.
De definerer
• praksis og prosedyrer som bidrar til å forhindre overgrep mot barn.
• hva du skal gjøre hvis det er mistanke om overgrep.

Våre verdier
Våre aktiviteter inkluderer barn på følgende måter, regelmessig eller fra tid til annen: f.eks.
skolegruppe besøk og Buddhafjord. Selv om vi ikke driver aktiviteter spesielt for barn,
erkjenner vi at de kan komme til å besøke oss fra tid til annen/en tenåring under 18 år
ønsker å delta på aktivitetene våre.
Styremedlemmer i Oslo Buddhistsenter anerkjenner sitt ansvar for å trygge de under 18 år
som besøker eller er involvert i Oslo Buddhistsenters aktiviteter, som angitt
ut av Charity Commission i sin siste veiledning:
https://www.gov.uk/guidance/safeguarding-duties for-charity-trustees
Trygghetsombud er ansvarlig for å koordinere beskyttelsen av
barn og voksne som kan være i fare ved Oslo Buddhistsenter. (Se også våre Retningslinjer
for beskyttelse av voksne 2021, foreløpig på engelsk).

Vi anerkjenner at:
• barnets velferd er av største betydning.
• alle barn, uavhengig av alder, funksjonshemming, kjønn, etnisitet, religiøs tro, seksuell
legning eller identitet, har rett til lik beskyttelse mot skade.
• Samarbeid med barn, unge, foreldre, omsorgspersoner og andre instanser er avgjørende
for å fremme ungdoms velferd.
Disse retningslinjene gjelder for alle ansatte, inkludert senterteamet og tillitsmenn, betalt
personale, frivillige, foreldre og alle andre som jobber på vegne av Oslo Buddhistsenter,
enten som en venn, Mitra eller Ordensmedlem, underviser, leder eller støtter.
Vi vil søke å beskytte barn og unge ved å:

• verdsette dem, lytte til og respektere dem.
• vedta retningslinjer for beskyttelse av barn og etiske retningslinjer for ansatte og frivillige.
• rekruttere ansatte og frivillige på en sikker måte, og sørge for at de blir sjekket der det er
nødvendig.
• dele informasjon om beskyttelse av barn og god praksis med barn, foreldre, ansatte og
frivillige.
• dele informasjon om bekymringer med de instanser som trenger å vite og involvere foreldre
og barn på riktig måte.
• tilby effektiv ledelse for ansatte og frivillige gjennom veiledning, støtte og trening.

Hvem er et "barn"?
I disse retningslinjer er et barn en person som ennå ikke er 18 år, uansett myndighetsalder
i en bestemt jurisdiksjon.

Hva er overgrep mot barn?
Se vedlegg.

Kjenne igjen tegn på overgrep
Se vedlegg.

Engasjere trygt med barn
Utenom våre egne personlige relasjoner og familierelasjoner, vil vi i forbindelse med denne
veldedighetens aktiviteter ikke avtale å møte barn under 15 individuelt noe sted hvis de ikke
er ledsaget av en forelder/foresatte.
Vi forstår at før vi møter de i alderen 15-17 år er det god praksis av trygghet å ta kontakt
med foreldre/foresatte. Vi vil passe på å møtes i offentlige rom der andre er tilstede, slik
som vårt buddhistiske senter resepsjonsområde eller et rom med døren åpen.
Hvis det er avtalt at (i forbindelse med noen av våre aktiviteter) at en av våre ansatte
eller frivillige kan gi skyss til en person under 18 år (med eller uten noen andre i bilen) må
• vårt Trygghetsombud sørge for at sjåføren er godt kjent for oss, har lest Avtale for
oppførsel med barn 2021 og Retningslinjer for beskyttelse av barn 2021, og signert for å
bekrefte at de vil følge dem.
• Vårt Trygghetsombud ha skriftlig avtale med barnets forelder/omsorgsperson for at barnet
kan reise i bilen til denne navngitte sjåføren.

• Føreren må være over 18 år, ha gyldig førerkort, tilstrekkelig forsikring og et kjøretøy som
er trafikksikkert.
• Barnet sitte i baksetet.
Hvis vi ikke føler oss i stand til å implementere disse kriteriene, vil vi kreve at ingen ansatte
eller frivillige tilbyr skyss til noen under 18 år i forbindelse med vår virksomhet.
Se også veiledningsdokumentet Omsorg for tenåringer i Triratna 2021.

Engasjere deg med de under 18 år ved bruk av
e-post og sosiale medier
Vi er klar over at individuell kontakt med mennesker i alle aldre som bruker e -post eller
sosiale medier, bærer risikoen av beskyldninger om "grooming"; forhold etablert med tanke
på seksuell kontakt.
Vi vil ikke engasjere oss via e -post, SMS eller sosiale medier med noen under 15 år,
bortsett fra der de søker informasjon om buddhisme som en del av skolearbeid eller
personlige studier, og når vi engasjerer oss, bare via e -post, bare fra veldedighetens e
-postkonto. Etter å ha svart på spørsmålene deres, vil vi ikke delta i ytterligere personlig
korrespondanse.
Vi vil bare kommunisere med de 15-17 med skriftlig tillatelse fra en forelder/verge, via e-post
eller brev, som vil bli lagret av vårt Trygghetsombud.
For mer detaljer om dette, se veiledningsdokumentet ‘Omsorg for tenåringer i Triratna 2021.

Vandelsattest/barneomsorgsattest
Hvis du er i tvil om kravene til vandelsattest eller barneomsorgsattest, vil vårt
trygghetsombud sjekke med gjeldende norsk regelverk. Les mer hos Frivillig Norge:
https://www.frivillighetnorge.no/verktoy/ha-det-formelle-i-orden/politiattester/

Ingen vandelsattest kreves
I forhold til uregelmessig eller enkeltbesøk uten overnatting som involverer de under 18 år,
eller til generell virksomhet utenfor boligen hvor noen under 18 år kan tilfeldigvis delta. Dette
er fordi barn er mest utsatt der det er kjent på forhånd at barn sannsynligvis kommer til å
delta; de som ønsker å få tilgang til barn ser etter muligheter til å bli en kjent og pålitelig
skikkelse for barn, for eksempel ved å søke å bli med i teamet som driver vanlige aktiviteter
for barn.

Trygt mottak av skolebesøk
Skolegrupper og andre ungdomsgrupper besøker vårt buddhistsenter. Vi vil kreve at hver
gruppe tar med minst to voksne som til enhver tid kan overvåke alle medlemmer av gruppen.
Vi vil gjøre det klart at ingen av våre ansatte eller frivillige skal stå alene med elevene.
Se også veiledningsdokumentet Omsorg for tenåringer i Triratna 2021.

Tryggere rekruttering mer generelt
Vandelsattest er bare ett aspekt ved tryggere rekruttering.
• Vi vil søke referanser for alle, frivillige eller ansatte, som ønsker å jobbe med de under 18
år i løpet av våre aktiviteter, inkludert kortsiktige frivillige, selv om de har begrenset
politiattest kontrollert eller vil bli overvåket av personer som har begrenset politiattest
• Enhver frivillig eller ansatt som ønsker å jobbe med de under 18 år i løpet av våre
aktiviteter må lese og signere våre Retningslinjer for beskyttelse av barn 2021
og Avtale for oppførsel med barn 2021, selv om de bare hjelper til en gang.

Der foreldre ikke er tilstede
Vi erkjenner at der ungdom under 18 år deltar på et Oslo buddhistsenter-arrangement og
foreldre ikke er tilstede i det hele tatt, eller er andre steder i lokalene, må Trygghetsombudet
ta kontakt med foreldre/foresatte for å sikre at de vet at dette skjer, og for å registrere skriftlig
at de er kontaktet, sammen med kontaktinformasjon og eventuelle medisinske tilstander vi
trenger å vite om.

Håndtere de som utgjør en risiko for barn
I våre aktiviteter vil vi ikke tillate noen som sannsynligvis vil utgjøre en risiko for barn å ha
kontakt med noen under 18 år (for eksempel en person som er kjent for å ha en
tidligere straffedom for seksuelle eller andre voldelige straffebrudd, noen som er under
etterforskning for mulige seksuelle eller andre voldelige straffebrudd( eller noen som har
avslørt seksuell interesse for barn).
En slik person vil bli bedt av Trygghetsombudet om å godta en atferdskontrakt som angir
vilkår for deres fortsatte deltakelse på Oslo Buddhistsenters aktiviteter innenfor avtalte
grenser og basert på en risikovurdering utført av et ordensmedlem
med yrkeserfaring innen risikovurdering. Hvis vårt Trygghetsombud ikke er kvalifisert til å
gjøre dette vil vi be om hjelp fra ECA Safeguarding -teamet eller et annet profesjonelt
kvalifisert ordensmedlem.
(Se dokumentet 'Administrere de som utgjør en risiko 2021')

En slik person kan ikke bli bedt om å signere Avtale for oppførsel med barn 2021 ettersom
det ville være i konflikt med vilkårene i deres atferdskontrakt, og i alle fall ville det være
veldig uklokt å tillate en slik person å ha kontakt med de under 18 år under Triratna
-aktiviteter.
Der det oppleves at senteret ikke har ressurser til å håndtere dette forholdet trygt, vil vi
forbeholde oss retten til å be personen om ikke å delta på aktivitetene våre.
Se også veiledningsdokumentet Omsorg for tenåringer i Triratna 2021.

Vårt beskyttelsesansvar overfor vår utleier
Oslo Buddhistsenter leier/bruker per 1.9.2021 lokaler som tilhører Relationshop. Som en
god praksis har vi vist dem våre retningslinjer for trygghet og vil dele dem igjen hver gang
retningslinjene oppdateres.

Rapportere bekymringer eller påstander
Alle rapporter eller mistanke om overgrep må behandles seriøst. De kan inkludere
• noe vi har sett
• noe vi har blitt fortalt av noen andre
• rykter om en persons tidligere oppførsel
• atferd vi har observert hos et barn og
• avsløring fra et barn direkte.

Hva skal vi gjøre hvis en person under 18 år
påstår overgrep
• Vi må være klar over at barnet kan ha blitt truet og kan være veldig redd.
• Vi må se direkte på barnet.
• Vi må beholde roen og forsikre barnet om at de gjør det riktige og ikke klandre dem, selv
om de har brutt noen regler.
• Vi må godta det barnet sier uten å dømme, og aldri antyde at det kan være feil eller
misforstått. Vårt ansvar er å ta dem på alvor og iverksette tiltak, ikke å bestemme
om det de sier er sant.
• Vi må unngå å presse dem for informasjon eller stille spørsmål til barnet, men la dem si så
mye som de er klare til å si.
• Vi må gjøre det klart at vi ikke kan love dem total konfidensialitet, og at vi må fortelle det til
en annen voksen som vi stoler på hvis vi tror at barnet er i umiddelbar fare for skade.

• Vi må fortelle dem at vi trenger å skaffe hjelp til dem, men at vi vil prøve å bli enige med
dem om hva som skal skje videre. Dette betyr at vi må dele det de sier med andre - bare på
grunnlag av behov for å vite.

Hva vi skal gjøre videre
• Vi forstår at vår første bekymring må være barnets sikkerhet og velvære, og vi må ikke la
oss bli distrahert fra dette av lojalitet til den anklagede eller et ønske om å opprettholde
det gode navnet til Triratna eller vårt senter.
• Hvis personen som mottar avsløringen ikke er vårt Trygghetsombud, må de fortelle det
bare til Trygghetsombud, som vil koordinere behandlingen av saken på vegne av
senterets styremedlemmer. Hvis Trygghetsombudet ikke er tilgjengelig umiddelbart
skal det kommuniseres til styreleder for senteret eller styremedlemmer. Hvis barnet
kan være i umiddelbar fare, vil Trygghetsombud, styreleder, styremedlem eller personen
som mottar opplysningene ringe politiet eller barnevernet hos våre lokale sosialtjenester
med en gang.
Om nødvendig vil vårt Trygghetsombud kontakte Triratnas ECA Safeguarding -team for å få
råd: safeguarding@triratna.community
• Vi forstår at hver person har en juridisk rett til personvern under Internasjonal
Menneskerettighetskonvensjon og personvernlovgivning; og når vi har gjort noen
nødvendige handlinger, bør vi, hvis det er mulig, få samtykke fra barnets forelder eller
foresatte til å dele informasjonen som er avslørt,
• Imidlertid kan det være nødvendig, og derfor juridisk ‘rimelig’, å rapportere uten foreldres
samtykke, hvis vi tror at barnet lider eller risikerer betydelig skade og at å informere
foreldre/foresatte ikke vil være i barnets interesse.
• I mellomtiden vil personen som mottar avsløringen gjøre detaljerte faktanotater om
samtale/bekymring/hendelse så snart som mulig, inkludert tid, dato og sted, og gi
dem til senteret. (Se ‘Sikker, konfidensiell journalføring’ nedenfor.)
Så langt som mulig bør det som et barn har sagt, registreres med egne ord, slik at disse kan
brukes i retten.
• Vi forstår at ingen sanghamedlemmer skal prøve å etterforske en kriminell påstand, det
er politiets jobb, og det å prøve dette kan skade en rettssak og sette dens parter i fare.

Hvem andre trenger å vite?
Vi forstår at konfidensialitet og deling av informasjon på grunnlag av ‘behov for å vite’ er
veldig viktig. I henhold til personvernlovgivningen har ingen rett til å vite om saken - unntatt,
for beskyttelsesformål, de som er i en posisjon som kan forhindre ytterligere skade, og vår
styreleder, som har det endelige ansvaret for ledelsen av senteret. For eksempel der det er
en kriminell påstand mot en Mitra kan det være forsvarlig for Trygghetsombudet,
trygghetstillitsvalgt, styreleder og Mitrasamordner å vite om det.

Dette er ikke et spørsmål om å skjule noe, men er ment å beskytte alle berørte mot
ytterligere skade. Det vil beskytter også vår sangha mot frykt, rykter og disharmoni som vil
gjøre det mye vanskeligere å håndtere saken effektivt uten å skape mer skade.
Når man antar at en person utgjør en risiko for barn, antas det ofte at foreldre
har rett til å vite. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Riktig implementering av våre retningslinjer
for trygghet og prosedyrer vil sikre at våre sanghas barn er like trygge overfor en slik person
som de er overfor andre som utgjør en risiko, men som ikke er identifisert som sådan.

Hva skal vi gjøre hvis et sanghamedlem
innrømmer en kriminell handling mot et barn?
Vi forstår at loven ikke beskytter konfidensialitet der kriminelle handlinger tilstås. Hvis en
Venn, Mitra eller Ordensmedlem innrømmer til et annet sanghamedlem (enten det er i
formell eller uformell betroelse) at de har misbrukt et barn fysisk eller seksuelt, eller har sett
på usømmelige bilder av barn på nettet, må personen som mottar denne avsløringen eller
betroelsen umiddelbart informere vårt Trygghetsombud, som må rapportere til vårt lokale
politi umiddelbart. Dette gjelder enten den avslørte oppførselen er nylig eller historisk.
Hvis et barn kan være i umiddelbar fare vil Trygghetsombudet, styrelederen, Safeguarding
trustee eller personen som mottok avsløringen ringe politiet eller barnevernet.
Om nødvendig vil vårt Trygghetsombud kontakte Triratnas ECA Safeguardingteam for å få
råd: safeguarding@triratna.community

Sikker, konfidensiell journalføring
Vi forstår vårt ansvar for sikker og forsiktig journalføring. Vårt Trygghetsombud vil
føre en detaljert logg over alle trygghetsrelaterte hendelser så vel som samtaler, handlinger
og resonnement bak dem. Disse kan lagres i et passordbeskyttet område i skylagring, som
bare er tilgjengelig for Trygghetsombudet og en eller to andre som er godkjent av våre
styremedlemmer.
Hvis dette ikke er praktisk mulig, vil vi lagre dem på en ekstern harddisk eller minnepinne.
For å sikre disse mot tap i tilfelle filene, harddisken eller minnepinnen blir ødelagt, blir disse
sikkerhetskopiert til en annen harddisk eller minnepinne og/eller skrevet ut. Eventuelle slike
minnepinner, harddisker og papirkopier vil bli lagret i et låst skap, eske eller skuff som bare
er tilgjengelig for Trygghetsombudet og en eller to andre godkjent av våre styremedlemmer
Vi forstår at slike dokumenter ikke må lagres på enkeltpersoners private datamaskiner.
Vi forstår også at vi i henhold til personvernloven må formulere våre dokumenter på en måte
som vi er fornøyd med når noen ber om å få lese dem i tråd med deres juridiske rett. Dette
betyr at dokumentene skal være saklige og respektfulle, fri for tolkninger og verdivurderinger.

Å oppbevare konfidensielle journaler
Vi forstår at fordi mange overgrepssaker kommer frem 30 eller flere år senere, vi vil beholde
loggene våre iht forsikringsselskaper krav.
Hvis vi legger ned vårt senter vil vi overføre dokumentene våre til et annet Triratna
buddhistsenter for oppbevaring sammen med deres egne konfidensielle Trygghetsjournaler.

Årlig gjennomgang av våre retningslinjer
Dette dokumentet ble vedtatt av styremedlemmene i Oslo Buddhistsenter den 4.1.22 og vil
bli gjennomgått og oppdatert av Trygghetsombudet og styremedlemmer i Oslo
Buddhistsenter, på eller før 4.1.23.

Oslo Buddhistsenter
Styreleders navn og e -postadresse
Gunaketu Bjørn Kjønstad, gunaketu@live.no
Styreleders signatur
Trygghetsombudets navn og e -postadresse
Muditadevi Bente Kjønstad, dh.muditadevi@gmail.com
Trygghetsombudets signatur
Dato
Denne Oslo Buddhistsenters Triratna Retningslinjer for beskyttelse av barn 2021 skal leses i
forbindelse med
• Avtale for oppførsel med barn 2021
• Triratna Model Adult Safeguarding Policy 2021 (foreløpig på engelsk)
• Omsorg for tenåringer i Triratna 2021
Triratna veiledningsdokument ‘Administrere de som utgjør en risiko 2021’

Vedlegg
1. Hva er overgrep mot barn?
Verdens helseorganisasjon definerer "barnemishandling" som "alle former for fysisk og/eller
emosjonell mishandling, seksuelle overgrep, omsorgssvikt eller uaktsom behandling eller
kommersiell eller annen utnyttelse, som resulterer i faktisk eller potensiell skade på barnets
helse, overlevelse, utvikling eller verdighet i sammenheng med et forhold mellom ansvar, tillit
eller makt. ”

2. Definisjon av overgrep mot barn
Overgrep og omsorgssvikt er former for mishandling av et barn. En person kan misbruke
eller neglisjere et barn ved å forårsake skade, eller ved å ikke handle for å forhindre skade.
Barn kan bli utsatt for overgrep i en familie eller i institusjonelle eller samfunnsmessige
omgivelser; av de som er kjent for dem eller, mer sjelden, av en fremmed. De kan bli
misbrukt av en voksen eller voksne eller et eller flere barn.
Barnevernlovgivningen i hele Storbritannia er basert på FNs konvensjon om
Barnets rettigheter. Hver nasjon i Storbritannia har innarbeidet konvensjonen i sin
lovgivning og veiledning. De fire definisjonene (og noen få andre kategorier) av overgrep
nedenfor brukes i England, basert på regjeringens veiledning ‘Working Together to
Safeguard Children (2018)’. Utenfor England kan det være lurt å bruke dette materialet eller
erstatte med lokalt gjeldende materiale.
Se Barnevernkonvensjonen fra 1991.

Definisjoner av misbruk og omsorgssvikt
Overgrep og omsorgssvikt er former for mishandling av et barn. Noen kan misbruke eller
neglisjere et barn ved å forårsake skade, eller ved å ikke handle for å forhindre skade. Barn
kan bli utsatt for overgrep i en familie eller i en institusjon eller samfunnsmessige omgivelser,
av noen som er kjent for dem eller, mer sjelden, av en fremmed, for for eksempel via
internett. De kan bli misbrukt av en voksen eller voksne, eller av et eller flere barn.
Fysiske overgrep kan innebære slag, risting, kasting, forgiftning, brenning eller skålding,
drukning, kvelning eller på annen måte forårsake fysisk skade på et barn. Fysisk skade kan
også være forårsaket når en forelder eller omsorgsperson produserer symptomer på, eller
bevisst fremkaller sykdom hos et barn.
Følelsesmessige overgrep er den vedvarende følelsesmessige mishandlingen av et barn
som forårsaker alvorlig og vedvarende negative effekter på barnets emosjonelle utvikling.
Det kan innebære å formidle til barn at de er verdiløse eller ikke elsket, utilstrekkelig eller
verdsatt bare i den grad de møter behovene til en annen person. Det kan omfatte å ikke gi
barnet muligheter til å uttrykke sine synspunkter, bevisst dempe dem eller "gjøre narr av" det
de sier eller hvordan de kommuniserer. Det kan bety at utviklingsmessige upassende
forventninger blir pålagt barn. Disse kan inkluderer interaksjoner som ligger utenfor barnets
utviklingsevne, samt overbeskyttelse og begrensning av utforskning og læring, eller forhindre
at barnet deltar i normalt sosial interaksjon. Det kan innebære å se eller høre mishandlingen
av en annen. Det kan innebære alvorlig mobbing (inkludert nettmobbing), som får barn til å
føle seg skremt eller i fare, eller utnyttelse eller korrupsjon av barn. Et visst nivå av
emosjonelt overgrep er involvert i alle typer mishandling av et barn, selv om det kan
forekomme isolert .

Seksuelle overgrep innebærer å tvinge eller lokke et barn eller en ungdom til å delta i
seksuelle aktiviteter, ikke nødvendigvis med et et høyt voldsnivå, uansett om barnet er klar
over hva som er skjer. Aktivitetene kan innebære fysisk kontakt, inkludert overfall ved
penetrasjon (i voldtekt eller oralsex) eller ikke-penetrerende handlinger som onani, kyssing,
gnidning og berører på utsiden av klærne. De kan også inkludere ikke-kontakt aktiviteter, for
eksempel involvere barn i å se på eller produsere seksuelle bilder, se på seksuelle
aktiviteter, oppmuntre barn til å oppføre seg seksuelt upassende, eller stelling av barn under
forberedelse for overgrep (inkludert via internett). Seksuelle overgrep utføres ikke bare av
voksne menn. Kvinner kan også begå seksuelle overgrep, og andre barn.
Omsorgssvikt er vedvarende manglende oppfyllelse av et barns grunnleggende fysiske
og/eller psykologiske behov, som kan føre til alvorlig svekkelse av barnets helse eller
utvikling. Forsømmelse kan oppstå under graviditet som følge av rusmisbruk hos mor. Når et
barn er født, kan omsorgssvikt innebære at foreldre eller omsorgsperson unnlater å:
• gi tilstrekkelig mat, klær og ly (inkludert ekskludering hjemmefra eller
forlate barnet);
• beskytte et barn mot fysisk og følelsesmessig skade eller fare;
• sikre tilstrekkelig tilsyn (inkludert bruk av uegnede omsorgspersoner); eller
• sikre tilgang til passende medisinsk behandling eller behandling.
Det kan også omfatte forsømmelse av eller manglende respons på et barns grunnleggende
følelsesmessige behov.
Seksuell utnyttelse av barn er en form for seksuelle overgrep mot barn. Det oppstår der en
person eller gruppe utnytter en ubalanse i makt til å tvinge, manipulere eller lure et barn eller
en ung person under 18 år til seksuell aktivitet (a) i bytte mot noe offeret trenger eller
ønsker, og/eller (b) for den økonomiske fordelen eller den økte statusen til gjerningsmannen
eller tilretteleggeren. Offeret kan ha blitt seksuelt utnyttet selv om den seksuelle aktiviteten
virker å være med samtykke. Seksuell utnyttelse av barn innebærer ikke alltid fysisk kontakt;
det kan også skje ved bruk av teknologi.
Ekstremisme går utover terrorisme og inkluderer mennesker som retter seg mot de sårbare
- inkludert unge - ved å søke å så splittelse mellom lokalsamfunn på grunnlag av rase, tro
eller livssyn, rettferdiggjøre diskriminering av kvinner og jenter; overbevise andre om at
minoriteter er dårligere; eller argumentere mot demokratiets og rettsstatens forrang i vårt
samfunn.

3. Tegn på overgrep hos barn
Følgende tegn kan være indikatorer på at overgrep har funnet sted, men bør vurderes i
konteksten i hele barnets liv.
Fysisk
• Skader rimer ikke med forklaringen gitt for dem
• Skader som oppstår på steder som normalt ikke utsettes for fall, tøffe tak/lekl osv
• Skader som ikke har fått medisinsk hjelp
• Motvilje til å skifte for eller delta i, gym/spill eller svømming
• Gjentatte urinveisinfeksjoner eller uforklarlige magesmerter

• Blåmerker på babyer, bitt, brannsår, brudd osv. Som ikke har en tilfeldigforklaring*
• Kutt/riper/rusmisbruk*
Seksuelt
• Alle påstander om seksuelle overgrep
• Overdreven bekymring for seksuelle forhold og detaljert kunnskap om seksuell voksen
oppførsel
• Seksuell aktivitet som ikke passer for barnets alder gjennom ord, lek eller tegning
• Oppfører seg seksuelt provoserende eller forførende med voksne
• Upassende deling av seng hjemme
• Alvorlige søvnforstyrrelser med frykt, fobier, livlige drømmer eller mareritt, noen ganger
med åpenbare eller tilslørte seksuelle konnotasjoner
• Spiseforstyrrelser - anoreksi, bulimi*
Følelsesmessig
• Endringer eller tilbaketrekning/regresjon i humør eller oppførsel, spesielt der et barn trekker
seg tilbake eller blir klamrende.
• Depresjon, aggresjon, ekstrem angst.
• Nervøsitet, frossen årvåkenhet
• Besettelser eller fobier
• Plutselig underprestasjon eller mangel på konsentrasjon
• Upassende forhold til jevnaldrende og/eller voksne
• Oppmerksomhetssøkende atferd
• Vedvarende tretthet
• Stikker av/stjeler/lyver
Forsømmelse
• Under næring, manglende vekst, konstant sult, stjele eller svelge mat, ubehandlet
sykdom, utilstrekkelig omsorg osv
*Disse indikerer muligheten for at et barn eller en ung person er selvskadende. Omtrent 20
000 barn blir behandlet for selvskading i ulykkes- og akuttmottak i Storbritannia hvert år.
Denne informasjonen ble brukt med tillatelse fra organisasjonen Thirtyone: eight, eksterne
spesialister i Safeguarding for UK faith organisasjoner. www.thirtyoneeight.org.

