Etiska riktlinjer
för arbetet bland
barn och unga 0 –18 år
i Skara stift

Varför?

Kristen människosyn
och värdegrund

Vem är barn?

FN:s barnkonvention säger: ”Ett barn det är varje människa under 18 år”.
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Barn är fullvärdiga människor
men ännu inte vuxna människor
Barn har rätt att få den omsorg
och vägledning de behöver för sin
utveckling
Barnets bästa ska alltid komma
i första hand
Barn har rätt att synas och ta plats.
I Guds rike är barnet störst.
Barn har rätt att aktivt och tillsammans med andra dela uppdraget
att vara Kristi kyrka
Barn har rätt till andlig utveckling
Barn har rätt att fira gudstjänst
på sina egna villkor

Bibeln berättar att människan skapades till Guds avbild. Det är bakgrunden till den kristna människosynen
där varje människa har ett absolut
och okränkbart värde som aldrig får
ifrågasättas.
Detta värde innebär också att människor delar ansvaret för hela skapelsen med varandra.
Barnets bästa står i centrum i varje
barn- och ungdomsgrupp. Svenska
kyrkans kyrkoordning menar att i den
kristna tron intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt
uppmärksammas i Svenska kyrkans
verksamhet.
Barn och ungdomsverksamheten
är en helhet som ska präglas av den
kristna värdegrunden där betoningen
av människans okränkbara värde ska
vara en del av den kultur och det
förhållningssätt som präglar arbetet.
Barn och unga i vårt arbete ska
känna sig trygga i en gemenskap där
de blir respekterade.
Barn är en gåva till Kyrkan. Kyrkans Herre
sätter dem mitt i församlingen, här och
nu liksom en gång i Galiléen, inte som
objekt för vår välgörenhet eller ens som
mottagare av våra anvisningar utan just
som förebilder för lärjungaskap. ---(Ekumeniskt uttalande
från England inför barnaåret 1979)

Vad?

Etiska riktlinjer

I arbetet med barn och unga är det
inte tillåtet att använda alkohol eller
andra droger. Tobak och snus är inte
tillåtet för dem som är under 18 år.
För de som är över 18 år gäller att
rökning respektive snusning endast
får ske på anvisade platser och tider.
Alkohol får inte köpas in eller nyttjas av barn, de unga ledarna eller de
vuxna ideella eller anställda i anslutning till verksamheten.
Droger som inte är föreskrivna av
läkare är inte tillåtna.
Kränkningar av olika slag, exempelvis mobbning eller sexuella trakasserier är förbjudna.
Handlingar av sexuell karaktär mellan barn och ledare, inklusive andra
vuxna får inte förekomma.

Hur?

Förverkligande

I arbetet med barn och unga finns
många redskap för att skapa god
gemenskap, såsom lekar, skapande
verksamhet, samarbetsövningar och
upplevelsevandringar. Att vara ledare
bland barn och unga innebär att vara
en förebild för dem som deltar.
Ingen ska behöva utsättas för påtryckningar som kan leda till att man
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ställs inför tvingande grupptryck
eller kränkande situationer
känner sig tvingad att uttrycka sin
tro på ett visst sätt
utsätts för integritetskränkande och
förnedrande lekar eller lekar med
sexuella undertoner
behöver höra svordomar, sexua-		
liserat språk eller förnedrande
kommentarer

Det är alltid den som blir utsatt som
avgör vad som är kränkande.

Vem?

Ansvar och tillsyn

Ett lyckat läger eller arrangemang
är resultatet av ett gott samarbete.
För att optimera samarbetet mellan
huvudansvariga och övriga ledare
krävs ömsesidig respekt för varandras
arbete och lojalitet med värdegrunden.
Därför blir organisationens ansvar
att göra alla ledare medvetna om lägrets eller arrangemangets syfte och
mål, samt att se till att ledarna ges
tillfälle att diskutera frågor om god
gemenskap, värdegrund och gränssättning innan verksamheten börjar.
Efter genomfört arrangemang ska
ansvarig ledare se till att eventuella
incidenter rapporteras till chefen på
församlingsavdelningen.
Om riktlinjerna inte följs har ansvarig huvudledare i samråd med chefen
på församlingsavdelningen det yttersta ansvaret att se till att lämpliga
åtgärder vidtas.
Dessa riktlinjer ska överlämnas till
alla organisationer som Skara stift
samarbetar med kring barn och
unga.

Svenska Kyrkans Ungas
syftesparagraf
Svenska Kyrkans Unga
är en demokratisk rörelse
av barn och ungdomar
i Svenska kyrkan.
Vi vill med Kristus i centrum
och med dopet som grund
verka i hela Guds skapelse
och vara en gemenskap
i församlingen där vi får växa
i tro och ansvar.

Riktlinjerna antogs av Svenska Kyrkans Ungas styrelse 4 mars 2012
och av stiftsstyrelsen 24 april 2012.

