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POLICY AND PROCEDURES 
 
• Barnhem Thai-Swedish Foundation anser att alla former av övergrepp mot barn är 

övergrepp mot deras rättigheter enligt FN´s Barnkonvention.  
 
• Med övergrepp menar vi sexuella övergrepp, fysiska övergrepp, emotionella 

övergrepp, exploatering och försummelse.  
 

• Med barn menar Barnhem Thai-Swedish Foundation alla under 18 år. 
 

• Barnhem Thai-Swedish Foundation är medvetna om att vi har ett moraliskt och 
juridiskt ansvar att säkerställa att barn boende hos oss är skyddad mot exploatering, 
övergrepp, våld och försummelse från anställda, styrelsemedlemmar, volontärer, 
boende, konsulter och besökande på barnhemmet. 

 
• Barnhem Thai-Swedish Foundation är medvetna om att anställda, volontärer och 

vuxna boende på barnhemmet kan utgöra en risk för barnen och utnyttja barnens 
förtroende för dem. 

 
• Alla ansvariga för Barnhem Thai-Swedish Foundation har därför ansvar för att 

utveckla och främja ett system som upprätthåller en miljö som förebygger risker för 
exploatering och övergrepp mot barn. 

 
• Ansvariga på Barnhem Thai-Swedish Foundation är ansvariga för att alla anställda, 

volontärer, boende och besökande på barnhemmet har tillgång till vår Child Protection 
Policy, förstår dess innehåll och klara med vad som förväntas av dem och vilket 
ansvar de har i sin kontakt med barnen. 

 
• Ansvariga på Barnhem Thai-Swedish Foundation är ansvariga för att det finns en 

öppenhet på barnhemmet som gör det möjligt att diskutera och ta upp frågor rörande 
övergrepp mot barn. 

 
• Barnhem Thai-Swedish Foundation ska säkerställa att vår Child Protection Policy är 

omnämnd i alla kontrakt och överenskommelser med omvärlden. 
 

• Barnhem Thai-Swedish Foundation ska säkerställa att vår Child Protection Policy 
uppdateras vid behov och nya erfarenheter kräver detta. 

 



UTBILDNING 
 
• Barnhem Thai-Swedish Foundation anser att det är av största vikt att anställda och 

volontärer utbildas och får kunskap om alla typer av övergrepp, utnyttjande och 
försummelse av barn. Och om barns rättigheter enligt FN´s Barnkonvention. 

 
• Alla anställda och volontärer på Barnhem Thai-Swedish Foundation ska utbildas i 

Barnhem Thai-Swedish Foundations Child Protection Policy och regler för 
uppförande tillsammans med barnen. 

 
• Barn boende på Barnhem Thai-Swedish Foundation ska utbildas om sina rättigheter 

och hur de själva kan skydda sig mot eventuella övergrepp.  
 

• Anställda och volontärer på Barnhem Thai-Swedish Foundation ska få hjälp med hur 
man lyssnar på, och pratar med barn om övergrepp. Och hur man kan erbjuda dem 
hjälp. 

 
• Barnhem Thai-Swedish Foundation ska knyta band med andra hjälporganisationer för 

att dela kunskap och erfarenhet med dem rörande Child Protection frågor. 
 

• Barnhem Thai-Swedish Foundation ska verkar för att anställda och volontärer ska ges 
möjligheten att medverka i workshops och utbildningar i barnfrågor. 

 
• Barnhem Thai-Swedish Foundation ska ha ett månatligt möte där alla ska kunna ta 

upp frågor rörande Child Protection och där eventuella ändringar i Policyn kan 
presenteras och diskuteras. 

 
 
 
 
REKRYTERING AV PERSONAL OCH VOLONTÄRER 
 
 

• Barnhem Thai-Swedish Foundation måste säkerställa att all information rörande 
anställning, volontärarbete och boende på barnhemmet innehåller information om vår 
Child Protection Policy och vad den innebär för dig som anställd, volontär och 
boende.  

 
• Alla arbetssökande, volontärer och vuxna som söker hjälp och boende på Barnhem 

Thai-Swedish Foundation ska inledningsvis få skriftlig information rörande 
Barnhemmets Child Protection Policy. 

 
• Anställda ska skriva under ett anställningsavtal som visar att man har tagit del av och 

godkänner samtliga regler som gäller på Barnhem Thai-Swedish Foundation innan 
man påbörjar sin anställning.  

 
• Volontärer ska skriva under ett volontäravtal som visar att man har tagit del av och 

godkänner samtliga regler som gäller på Barnhem Thai-Swedish Foundation innan 
man påbörjar sin tid som volontär.  

 



• Alla vuxna hjälpsökande som söker boende på barnhemmet ska skriva under ett 
boendeavtal som visar att man har tagit del av och godkänner samtliga regler som 
gäller på Barnhem Thai-Swedish Foundation innan man påbörjar sin vistelse.  

 
 
• Anställningsansökan, volontärsansökan och boendeansökan (av vuxen) ska innehålla  
- personuppgifter 
- ansökan med svar på frågor utformade av Barnhem Thai-Swedish Foundation 
- CV 
- Referenser 
- Utdrag ur brottsregistret 
 
 
• Ansvarig för all typ av anställning och boendeansökan måste vara uppmärksam och 

reagera på: 
- glapp i arbetshistorien 
- Ofta byte av anställning 
- Anledning till avslutad anställning på tidigare arbetsplats 
 
 
• Första anställningsveckan alternativt boendeveckan ska ansvarig ha en muntlig 

genomgång av CPP, procedures och regler för uppförande. 
 
• Alla boende, anställda och volontärer ska ha ett eget skriftiligt exemplar av CPP och 

procedures. 
 
 
 
 
UPPFÖRANDEREGLER FÖR ANSTÄLLDA OCH VOLONTÄRER 
 
Barnhem Thai-Swedish Foundation ska alltid sätta barnens välmående och säkerhet i första 
rummet.  Därför accepterar vi inte någon form av övergrepp - fysisk, emotionell, sexuell eller 
förbiseende. Alla vuxna som arbetar eller bor hos Barnhem Thai-Swedish Foundation måste 
därför vara fullt medvetna om att de alltid är ansvariga för sina handlingar gentemot barnen. 
För att säkerställa detta har Barnhem Thai-Swedish Foundation tagit fram följande regler för 
umgänget med våra barn. 
 

• Anställda och volontärer får inte ha sexuella relationer med vuxna hjälpsökande på 
barnhemmet. Detta pga dessa relationer från början inte är jämställda. Denna typ av 
relationer kan underminera trovärdigheten i vår ambition att hjälpa. 

 
• Sexuella aktiviteter med barn under 18 år är förbjudet. Det är inget försvar att man 

trodde att någon var äldre. 
 

• Alla vuxna som arbetar eller bor hos Barnhem Thai-Swedish Foundation måste vara 
medvetna om att vi arbetar med barn som pga av tidigare erfarenheter kan försöka 
använda sina relationer till vuxna för att få extra uppmärksamhet. Den vuxne är alltid 
ansvarig även om ett barn uppträder utmanande.  

 



• Som vuxen är man ansvarig för att se till att man inte tillbringar tid ensam med något 
barn. 

 
• Alla aktiviteter med barn ska genomföras med minst två vuxna närvarande. 

 
• Ingen vuxna på Barnhem Thai-Swedish Foundation får uppträda på ett sätt som kan 

uppfattas som hotfullt mot ett barn på något sätt. Man får mao inte skrika, förlöjliga, 
hota att slå eller uppträda sexuellt provokativt mot ett barn. Man får inte heller 
negligera ett barn. 

 
• Ingen vuxen på Barnhem Thai-Swedish Foundation får förödmjuka, förringa eller 

förnedra eller på annat sätt emotionellt förgripa sig på barnen. 
 

• Ingen vuxen på Barnhem Thai-Swedish Foundation får diskriminera eller favorisera 
något barn boende på barnhemmet. 

 
• Det är förbjudet att slå barn på Barnhem Thai-Swedish Foundation.  

 
• Anställda och volontärer får inte hjälpa barn med personliga saker som de kan klara av 

att göra själva. 
 

• Ingen anställd eller volontär på Barnhem Thai-Swedish Foundation får anlita 
minderåriga för någon form av arbete.  

 
• Förtäring av alkohol eller andra droger är förbjudet på Barnhem Thai-Swedish 

Foundations område.  Man får inte uppträda alkohol- eller drogpåverkat på Barnhem 
Thai-Swedish Foundations område. 

 
• ALL FORM AV BEVISAT ÖVERGREPP MOT ELLER EXPLOATERING AV 

HJÄLPSÖKANDE LEDER TILL AVSKED OCH OMEDELBART AVSLUTAD 
VOLONTÄRTJÄNSTGÖRING. 

 
• UNDER PÅGÅENDE UTREDNING OM MISSTÄNKT ÖVERGREPP BLIR DEN 

ANKLAGADE AVSTÄNGD FRÅN SITT ARBETA PÅ BARNHEM THAI-
SWEDISH FOUNDATION. BARNHEM THAI-SWEDISH FOUNDATION 
KOMMER ATT AVBRYTA ALLA KONTAKT MED PERSON SOM BEVISAT 
HAR BEGÅTT NÅGON FORM AV ÖVERGREPP MOT BARN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLER FÖR BESÖK AV OCH KOMMUNIKATION MED UTOMSTÅENDE (donatorer, 
besökar, media och andra hjälporganisationer) 

 
Barnhem Thai-Swedish Foundation är ett hem för våra hjälpsökande (barn som vuxna). 
Besökare måste därför alltid uppmanas att visa den respekt de själva skulle vilja ha om 
okända människor kom och besökte deras hem.  
Det är vår uppgift att skydda barnen och deras identitet och att se till att deras integritet 
inte kränks. 
 
 
• Alla hjälpsökandes personliga papper ska bevaras i låsta säkra förvaringar som bara ett 

fåtal människor har tillgång till. 
 
• Eftersom Barnhem Thai-Swedish Foundation är en liten hjälporganisation ska vi inte 

arbeta med traditionella faddersystem och personliga sponsorer. De som vill hjälpa oss 
får hjälpa hela familje- och barnhemmet och med andra ord alla barn. På detta sätt 
undviker vi önskemål om personlig kontakt mellan sponsorer och barn. 

 
• Vi vill att Barnhem Thai-Swedish Foundation ska vara en varm, öppen och gästvänlig 

plats men vi måste arbeta för att alla besök ska vara inbokade i förväg. Detta för att 
säkerställa våra barns säkerhet. 

 
• Alla besök på Barnhem Thai-Swedish Foundation måste ledsagas av anställd eller 

volontär. 
 

• Besökare på Barnhem Thai-Swedish Foundation måste informeras om att de inte får 
fotografer enskilda barn. De får inte ställa personliga frågor eller börja ”intervjua” ett 
barn. 

 
• Besökare på Barnhem Thai-Swedish Foundation måste informeras om att de inte får 

ge gåvor till barn eller boende personligen. Vi vill verka för en jämlik relation och vill 
därför undvika att våra boende ska känna sig som ”mottagare” från snälla ”givande” 
besökare. 

 
• Anställda och volontärer får inte peka ut och berätta om ett enskilt barn och dess 

historia. 
 

• Boendes hem får endast visas upp för besökare efter godkännande av de boende i 
rummet. 

 
• Barnhem Thai-Swedish Foundation tillåter inte media att intervjua eller fotografera 

enskilda barn. 
 

• Om media vill skriva eller på annat sätt berätta om barnhemmet så måste detta göras 
tillsammans med och under uppsikt av någon ansvarig på barnhemmet. Barnhem Thai-
Swedish Foundation ska alltid kräva att få läsa och godkänna artiklar innan de går till 
tryck. Detta återigen för att säkerställa våra boendes integritet och säkerhet. 

 
• Bilder på barn med fullständiga namn får inte publiceras i media. 

 



• I Barnhem Thai-Swedish Foundations kommunikation mot omvärlden får vi inte ta 
upp enskilda barns historia tillsammans med bild och namn. Alla bilder som används 
ska vara respektfulla mot barnen och får inte presentera dem som offer. Språket måste 
vara respektfullt och kärleksfullt och på intet sätt nedsättande. 

 
• När det kommer oannonserade besök till Barnhem Thai-Swedish Foundation så är det 

av största vikt att den anställd eller volontär som först uppmärksammar detta besök tar 
reda på vem vederbörande är och vad syftet med besöket är. 

 
• Barnen ska informeras om att de inte ska följa med någon vuxen utanför barnhemmet 

utan att ha informerat personal eller volontär om detta. Barnen ska också informeras 
om att de inte ska svara på personliga frågor eller ta emot gåvor av någon de inte 
känner.  

 
 
 
RAPPORTERINGSFÖRFARANDE VID MISSTANKE OM NÅGON FORM AV 
ÖVERGREPP. 
 

• Anställda, volontärer eller boende på Barnhem Thai-Swedish Foundation som 
misstänker någon form av övergrepp eller utnyttjande måste omgående rapportera 
detta till de huvudansvariga för barnhemmet. Om någon av dessa är de misstänkta ska 
man vända sig till stiftelsens styrelseordförande.  

 
• Det är viktigt att alla vuxna som bor och arbetar på Barnhem Thai-Swedish 

Foundation arbetar för att säkerställa en öppenhet som ger utrymme och möjlighet att 
ta upp saker som skapar oro till diskussion. 

 
• Barnhem Thai-Swedish Foundation måste ta alla misstankar på allvar såväl vuxnas 

som barns. 
 

• Barnhem Thai-Swedish Foundation ska säkerställa att man stöttar barn, anställda eller 
boende som anmäler misstanke eller själva er utsatta för övergrepp eller utnyttjande. 

 
• De huvudansvariga för barnhemmet är också ansvariga för att det finns en 

handlingsplan med information om hur man går till väga och vem man ska vända sig 
till vid misstanke om övergrepp eller utnyttjande. 

 
• Barnens välmående ska alltid komma i första hand. Om någon form av övergrepp 

misstänks eller bevisas ska allt göras för att hjälpa barnet bearbeta detta. 
 

• Om någon anställd, volontär eller boende på barnhemmet blir anklagad för någon 
form övergrepp ska han/hon informeras om detta och ges möjlighet att delta med 
information till utredningen. Under pågående utredning blir vederbörande dock 
avstängd från Barnhem Thai-Swedish Foundation. När utredningen är klar blir den 
anklagade informerade om utredningens resultat och åtgärder som kommer att vidtas. 
Utredningen måste dokumenteras skriftligt och allt material är konfidentiellt.  

 
• Om anställd, volontär eller boende anmäler misstanke om övergrepp som visar sig 

vara felaktig händer ingenting. 



 
• Om anställd, volontär eller boende med avsikt falskt anklagar kollega eller boende på 

barnhemmet för övergrepp får denna sluta sitt arbete eller sitt boende på Barnhem 
Thai-Swedish Foundation.  

 
 


