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Riktlinjer vid anklagelser om övergrepp 
eller trakasserier 
 

Lions Clubs International har åtagit sig att skydda och ta hand om alla deltagare i programmet om 

ungdomsutbyte och ungdomsläger samt kommer inte tolerera övergrepp eller trakasserier. Alla anklagelser 

kommer att tas på allvar och måste hanteras i enlighet med följande riktlinjer. Säkerhet och trygghet för 

programmets deltagare måste alltid vara högsta prioritet. 

Lions Clubs International bildar klubbar runtom i hela världen och varje land/område har sina egna unika 

lagar och regler. Varje chartrad lionklubb är självstyrande, vilket innebär att varje lionklubb är självständig 

och därmed ansvarig för sin dagliga verksamhet, vilket inkluderar att följa tillämpliga lagar i sitt respektive 

land/område.  

Lions Clubs International rekommenderar starkt att varje lionklubb som är delaktiga i ungdomsprogram 

bekantar sig med lagar och regler som styr arbete med ungdomar samt att följa alla tillämpliga lagar inom 

detta område. Alla lionklubbar uppmuntras att konsultera lämplig jurist/advokat avseende klubbens juridiska 

skyldigheter samt rutiner att hantera anklagelser om övergrepp och/eller trakasserier. 

Att säkerställa att lokala lagar och regler följs är en skyldighet för alla chartrade lionklubbar. Att inte följa 

dem kan resultera i allvarliga konsekvenser, såsom ansvarsskyldighet gentemot lokala lagar, återkallande 

av klubbens charterbrev och/eller avslutande av programmets aktiviteter. 

Följande steg måste vidtas omedelbart efter det att övergrepp eller trakasserier har rapporterats: 

a) Skydda den unga personen. 

Vidta omedelbara åtgärder för att säkerställa att den unga personens hälsa och välbefinnande skyddas 

samt se till att han/hon förs till medicinsk eller psykologisk behandling vid behov. Av säkerhetsskäl får 

inte den unga personen kontakta eller befinna sig i närheten av den påstådda gärningspersonen. 

b) Rapportera alla anklagelser snabbt till tillämplig myndighet.  

En ärlig uppfattning att brott har skett mot tillämplig lag måste omedelbart rapporteras till tillämplig 

myndighet (barnavårdsmyndighet, ungdomsavdelning i socialnämnd och/eller lokal polis). I vissa 

länder/områden är rapportering ett krav enligt gällande lag. Förhör avseende brott mot tillämplig lag, 

såsom övergrepp eller trakasserier, måste skötas helt av tillämplig myndighet. Varje lionklubb måste 

samarbeta med sådan myndighet före, under och efter alla typer av utredningar. 

c) Misstänkt gärningsperson måste förhindras från att kontakta unga personer. 
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Den misstänkta gärningspersonen måste förhindras från att ha någon som helst kontakt med deltagare i 

ungdomsläger och ungdomsutbyte till dess att ärendet har lösts. 

d) Håll information konfidentiell och var opartisk i den utsträckning detta är möjligt.  

Att information hålls konfidentiell kan inte garanteras, men identitet och detaljer om de involverade bör 

skyddas under det att utredning pågår, om detta är genomförbart under de förutsättningar som gäller.  

e) Informera LCI.  

Om en lokal myndighet inlämnar en anmälan mot eller åtalar en medlem i en lionklubb för ett brott bör ett 

mejl omedelbart skickas till LCI på adress youthexchange@lionsclubs.org och legal@lionsclubs.org. 


