2. Samkvem mellem børn, unge og voksne (Pædofili).
Indhentning og håndtering af børneattester.

1. Lovgivning.
Folketinget har vedtaget en lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af
personale af den 16. juni 2005, som betyder, at alle idrætsforeninger fra den 1. juli 2005 skal inden
ansættelsen indhente en børneattest på trænere, instruktører og holdledere, som skal have
direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.
Loven er gældende for alle idrætsforeninger der er medlem af DIF, DGI, DDS samt DFIF.
Foreninger (=bestyrelsen) kan straffes med bøde, hvis de undlader at kontrollere de berørte
trænere, instruktører og holdledere i kriminalregisteret.
2. Hvem er omfattet af loven.
Der skal indhentes børneattester på:
- alle trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er over 15 år og som
efter den 1. juli 2005 er ansat eller skal ansættes længerevarende i idrætsforeningen og
beskæftige sig med børn under 15 år.
- alle trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er over 15 år og som
efter den 1. juli 2005 har været ansat eller skal ansættes i minimum 3 måneder i idrætsforeningen
og beskæftige sig med børn under 15 år.
- har man været væk fra klubben i over 1 år anses det for en nyansættelse, hvorfor en ny attest
skal indhentes.
N.B.: Forbundene anbefaler, at klubberne indhenter børneattester på alle sine trænere,
instruktører og holdledere, der arbejder med børn under 15 år – hvis de ikke allerede er
kontrolleret i kriminalregisteret.
3. Hvilke oplysninger får man.
Fra kriminalregisteret får man oplysninger omkring følgende lovovertrædelser:
-

incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år,
udbredelse og besiddelse af børneporno,
blufærdighedskrænkelse overfor børn under 15 år.

4. Hvem er ansvarlig for at indhente børneattesten.
Klubben (=RTK) er ansvarlig for indhentning af oplysningerne.
Der kan kun indhentes oplysninger på trænere, instruktører og holdeledere, der giver deres
samtykke. Hvis pågældende IKKE vil give sit samtykke, så må pågældende ikke ansættes eller virke
i foreningen.
5. Hvordan gøres det i praktisk.

1

•
•
•
•
•

Klubben udpeger en person i klubben – helst en der ikke er træner – der skal modtage og
beskytte oplysningerne i børneattesterne et passende og sikkert sted. Pågældende person skal
være underskriftsberettiget på klubbens vegne.
Pågældende rekvirerer 2 forskellige blanketter - en arbejdsgiverblanket og en
samtykkeerklæring.
Klubben udfylder arbejdsgiverblanketten jf. indhold med underskrivelse af den person, som
skal modtage oplysningerne fra kriminalregisteret (=den som klubben har udpeget)
Den person, som skal kontrolleres, udfylder samtykkeerklæringen og giver sit samtykke at
klubben kan modtage oplysningerne fra kriminalregisteret.
Begge blanketter sendes til
Rigspolitichefens Afdeling D
Kriminalregisteret,
børneattester,
Postboks 93,
2650 Hvidovre.

6. Når børneattesterne er indhentet.
• Hvis man modtager blanke (negative) børneattester, betyder det, at pågældende person IKKE
har en eller flere domme for sædelighedsforbrydelser mod børn under 15 år.
• Videregivelse af trænerens navn og adresse samt oplysningerne om at børneattesten var
blank, kan normalt ske uden samtykke fra den involverede (fx overfor forældre e.l. for at mane
rygter om pgl. i jorden).
• Hvis man modtager en positiv børneattest, betyder det, at pågældende person har en eller
flere domme for sædelighedsforbrydelser mod børn.
• Klubben SKAL i sidstnævnte tilfælde kontakte sin hovedorganisation for vejledning i den videre
behandling af sagen (underretningspligt i DIF).
7. Behandling af de indkomne oplysninger.
• Klubben bør beslutte på forhånd, hvilke få personer der skal have kendskab til de indhentede
oplysninger. Pågældende personer har tavshedspligt.
• Bestyrelsen som en helhed bør kun underrettes, hvis oplysningerne er afgørende for
bestyrelsens procedure i forbindelse med ansættelse eller afskedigelse.
• Blanke børneattester kan destrueres eller opbevares et sikkert sted.

RTK’s retningslinier for seksuelt samkvem mellem unge (31. marts 2004).

a) En hver form for samleje med et barn under 15 år er strafbart jf. straffelovens § 222, stk. 1.
b) Straffelovens § 223 omhandler samleje med en person under 18 år, som er betroet den
pågældende til bla. undervisning – den såkaldte ”lærerparagraf”.
På almindelig dansk betyder det følgende:
•

Loven er lavet for at beskytte især det umodne og sårbare unge menneske i de situationer,
hvor der er tale om et afhængighedsforhold mellem lærer og elev. Hvis der i disse
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situationer samtidig med en aldersforskel på mere end et par år finder samleje sted, så er
der tale om en overtrædelse.
Det er ofte et spørgsmål, om hvorvidt eleven kan føle sig udnyttet, da vedkommende ofte
ser op til træneren eller der er måske ligefrem tale om en afstandsforelskelse på grund af
trænerens status. Det er ligegyldigt, om eleven selv har lagt op til festlighederne eller ej, da
man lægger vægt på i hvor stor grad, at afhængighedsforholdet mellem elev og træner har
været til stede, og hvorvidt træneren kan have udnyttet dette.
Hvis der er tale om 2 jævnbyrdige trænere, hvor den ene er 16 år og den anden er fx 25 år,
er der ingen problemer med, at de har seksuel samkvem, så længe de er ligeværdige som
trænere – dvs. den ene må ikke være hjælpetræner og den anden træner på samme hold.
Opstår denne situation kan der være tale om et afhængihedsforhold – så må de adskilles
og træne hvert sit hold.
Det er ligegyldigt, om man forsøger at holde det udenfor klubregi, idet man vil betragte det
som strafbart, hvis det er sporten, der er udgangspunkt for det seksuelle samkvem.
De unge mennesker over 15 år, må selvfølgelig gerne have seksuel samkvem med hinanden
– men der må ikke være tale om et afhængighedsforhold.
Hvis der er tale om en aldersforskel på fx 16 år for den ene og 18 år for den anden – så
betragtes det formentlig ikke som strafbart.
Det er altid det enkelte individ, der straffes for overtrædelse af straffeloven – i disse
tilfælde vil der være tale om træneren. Klubben har ikke noget juridisk ansvar, men
derimod et moralsk ansvar overfor klubbens trænere – især at de er vejledt ordentlig,
således at de ikke ubevidst kommer i klemme.
Det er derfor vigtigt, at klubben orienterer sine trænere omkring tingenes tilstand – og
samtidig har en klar holdning til eventuelle sanktioner, hvis situationen skulle opstå.
Hvis situationen opstår, så kan man enten få forholdet stoppet, skilt de forelskede
mennesker ad, eller sende den ene til en anden klub.
Straffen for overtrædelse af straffelovens § 223 er ofte fængsel – afhængig af forholdets
karakter, varighed og afhængighedens omfang og udnyttelse – kan dommen eventuel blive
betinget.
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