Samværspolitik i Roskilde Garden
Denne politik gælder for alle frivillige i Roskilde Garden (ledere)
Tænk altid over hvordan situationen kan opfattes af andre For
ikke at påkalde en mulig mistanke skal man altid bruge et øjeblik på at
overveje hvordan andre muligvis kan opfatte situationen. I både
garderens og lederens interesse. Alle ledere skal være opmærksomme
på ikke at bringe sig i en situation, hvor der kan opstå misforståelser
om hensigten med deres optræden. Hvis en leder føler at være
kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal han/hun
straks kontakte hovedlederen eller formanden for at drøfte om
episoden giver anledning til, at der skal tages kontakt til den/de
involverede eller forældre, for at sikre at der ikke er sket
misforståelser eller for at rydde misforståelser af vejen.
Udgangspunktet for samvær med garderne er altid at det skal være
den enkelte drengs behov for samvær, og ikke den voksnes behov for
samvær.
Er der opstået en situation som giver anledning til drøftelse skal
formanden straks underrettes.
Der skal tages udgangspunkt i gardernes behov, også således at
garderne ikke bliver unødigt afhængige af enkelte ledere.
Hvis enkelte drenge bliver afhængige af en enkelt voksen, skal der
laves en underretning til den øvrige bestyrelse og laves en plan,
således at dette fremadrettet kan undgås.
Samtaler med gardere Der skal altid være mindst to tilstede ved en
samtale med en eller flere drenge. Det kan være 2 ledere eller 1 leder
og en befalingsmand. Hvis man undtagelsesvis skal have en samtale
med en dreng og det ikke er muligt at få en mere med, afholdes den
på et sted hvor det kan ses af andre.
Fysisk kontakt og krænkelse af blufærdighed Det skal være
garderens grænser og behov, som danner udgangspunkt for, hvor tæt
voksne skal være på dem. Der skal selvfølgelig stadig være plads til et
klap på skulderen og en trøstende omfavnelse til den garder, som har
slået sig eller er ked af det. Vær opmærksom hvordan denne trøst
gives. Det er ikke acceptabelt at kæle og kærtegne garderne, dette er
deres forældre og familie forundt og er ikke acceptabelt i Garden.
Forholdsregler ved badning En leder bader aldrig alene med
gardere. Der er altid mindst yderligere en leder eller befalingsmand
tilstede, hvis det er nødvendigt at bade i samme lokale. Voksne skal
vise respekt for børnenes blufærdighed ved badning. Der må ikke
benyttes mobiltelefoner eller kameraer, hvor der klædes om eller
bades.
Forholdsregler ved overnatning En leder sover aldrig alene
sammen med garderne. Der skal mindst være to ledere, hvis der
overnattes i samme lokale. Der må ikke tages billeder eller optagelser
med f.eks. mobiltelefoner eller kameraer, hvor der klædes om. I
forbindelse med at sørge for at drengene kommer i seng, vækning,
drenge der er kede af det f.eks. fordi de ikke kan sove eller har

hjemve skal man også være 2 personer. Det med at sørge for at
drengene kommer i seng foretages fortrinsvis at ledere af hunkøn. Er
der ikke tilstrækkeligt antal kvinder med på den enkelte tur, laves der
en plan for hvordan det håndteres.
Forholdsregler ved mistanke eller viden om overgreb Er der
mistanke eller viden om overgreb skal bestyrelsen eller hovedlederen
straks underrettes. Disse skal så straks håndtere situationen.
Børneattester Der indhentes børneattester på alle ledere,
hjælpeledere, instruktører og lærere mindst hvert 3. år. Der indhentes
også børneattest på alle andre over 15 år, der ikke er aktive Roskilde
Gardere, der deltager på ture med overnatning med Garden. Disse
attester håndteres af formanden. Formandens attest håndteres af
næstformanden. Børneattester skal være Roskilde Garden i hænde
inden overnatning finder sted. Hvis en børneattest kommer tilbage fra
politiet med anmærkning, kan vedkommende den er indhentet på ikke
virke i Gardens regi.
Konsekvens af manglende overholdelse Overholdes Roskilde
Gardens samværspolitik ikke, kan forretningsudvalget sanktionere
øjeblikkelig bortvisning fra Roskilde Garden.
Udenfor Gardens regi Disse ting skal også respekteres udenfor
Gardens regi, da dette kan/vil falde tilbage til Garden.

