2. SÅDAN FOREBYGGER VI MOD OVERGREB
I Næstved Kommune anser vi børns rettigheder som meget vigtige. Alle
børn skal have kendskab til deres rettigheder og børn skal tages alvorligt,
når de udtrykker bekymring. Deri ligger der en generel forebyggelse, som
finder sted i den almene indsats i kommunen.
Derudover skal vi arbejde mere specifikt med forebyggelse blandt de
voksne som er omkring vores børn. Det skal vi dels gøre ved at sikre børneattester, når vi ansætter eller engagerer voksne til opgaver med børn,
hvad enten det er i et lønnet job eller i en funktion som frivillig i en klub
eller forening. Derudover skal vi arbejde på at skabe en fælles kultur om,
at overgreb mod børn og unge ikke er acceptabelt. Og endelig skal vi kende til de tidlige tegn på såvel mistrivsel som overgreb.
Der er nogle børn, vi skal være særligt opmærksomme på

Vi skal skabe en forebyggelseskultur og have den fornødne viden
Vi skal være enige om, at overgreb mod børn ikke er acceptabelt, uanset om
der er tale om fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb. Og vi skal være enige om, at vi har en fælles forpligtelse til at forebygge, at de finder sted.
Samtidig med at vi skal arbejde for at forebygge overgreb, er det også vigtigt,
at vi fortsat har fokus på, at der skal være plads og rum til det vigtige pædagogiske arbejde, der foregår rigtig mange steder—og hvor relationer og nærhed ofte er et bærende element.
Vi tror på, at en fælles dialog, hvorigennem der dannes fælles holdninger til,
hvad der er godt pædagogisk arbejde og hvornår ”man går over stregen”, netop kan medvirke til at hverdagen ikke bliver fyldt med frygt for overgreb, som
bliver en hæmsko i det pædagogiske arbejde.

Alle børn kan risikere at blive udsat for overgreb, men erfaringen viser, at
nogle grupper er mere udsatte end andre. Børn og unge kan være særligt
udsatte, hvis de har oplevet følgende:

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Opvækst under ustabile familieforhold
Vold i hjemmet
Alkoholmisbrug og andre former for misbrug i hjemmet
Mobning
Mange skoleskift
Belastende oplevelser i familien (sygdom/død)
Dårlig kontakt mellem børn og forældre
Ensomhed
Børn i risiko for anbringelse.

Hver for sig udgør faktorerne ikke en særlig risiko. Men forskningen viser,
at hvis et barn har oplevet flere af de nævnte forhold, så er der en øget
risiko for, at barnet kan blive udsat for overgreb. Derfor skal de voksne
omkring børn, der har oplevet flere af ovenstående forhold, være særligt
opmærksomme.
Også børn med handicap kan være særligt udsatte. De kan f.eks. have et
konkret behov for hjælp til personlig pleje og hygiejne, og så kan grænserne for det, som andre vil opleve som intimsfæren, let blive brudt. Derfor er det særligt vigtigt, at også børn med handicap lærer deres rettigheder at kende og lærer at sige fra og sætte grænser.

Spørgsmål til drøftelse
Som et led i forebyggelsen og i etableringen
af en fælles kultur herom, er det en god ide,
at man i de arenaer, børn og unge færdes,
forholder sig til:

♦ Hvad forstår vi ved grænseoverskridende adfærd?
♦ Hvordan håndterer vi det, hvis vi oplever en voksen

udøver grænseoverskridende adfærd, over for et barn?

♦ Hvornår er der tale om, at forældrene udøver vold mod
deres barn?

♦ Har vi den nødvendige viden om børns seksualitet og
tegn på seksuelle overgreb?

♦ Har vi den nødvendige viden om børn, der udsættes for
fysisk og psykisk vold?
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