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Samværspolitik 
 

I Det Danske Spejderkorps har vi stærke værdier for fællesskabet med fokus på at udvikle 
børn og unge. Værdierne skal være vores afsæt for at arbejde med korpsets formål. 
Derfor er det afgørende, at vi til stadighed har et godt miljø for sunde og meningsfulde 
relationer såvel børn, unge og voksne imellem samt på tværs af alder. 

I Det Danske Spejderkorps arbejder vi for, at alle relationer på tværs mellem børn, unge og 
voksne er gode og respektfulde som et fundament for trivsel, tryghed og godt samvær i alle 
spejderaktiviteter. 

Vi har en anerkendende kultur med gode og meningsfyldte relationer, der er kendetegnet 
ved, at alle ledere og spejdere i alle enheder i Det Danske Spejderkorps tager ansvar for 
det gode samvær. 

På trods af et fokus på det forebyggende arbejde kan vi desværre konstatere, at der hvert 
år er episoder med ledere eller spejdere i Det Danske Spejderkorps, som begår overgreb 
eller krænker andre ledere eller spejdere. Vi skal derfor være forberedt på at den type 
sager kan forekomme og være parate til at handle, når det sker. 
Hvis du er i tvivl om hvordan du skal håndtere det, skal du altid kontakte korpskontoret (se 
kontaktoplysninger nederst i samværspolitikken). 

Kravene til alle ledere og andre frivillige i Det Danske Spejderkorps omkring det gode 
samvær er at: 

o Voksne er gode rollemodeller for respektfulde og sunde relationer til børn, unge og 
andre voksne. Desuden er de voksne opmærksomme på relationerne børn og unge 
imellem samt relationerne mellem andre voksne og børn eller unge. Fokus i 
relationerne er både på sprogbrugen, kropssproget samt den fysiske interaktion. 

o Det er altid barnet, den unges eller den anden voksnes grænser, der skal tages 
udgangspunkt i, når man skal vurdere, hvor fysisk tæt på man kan være eller 
hvordan man skal tale til den anden. I den sammenhæng er personlige grænser, 
herunder fx blufærdighed og modenhed helt afgørende at overveje og vurdere. 

o Hvis der i konkrete situationer opstår tvivl om oplevelser, hændelser eller forløb i 
samværet mellem børn, unge eller voksne, er det altid det enkelte barn eller den 
unges tarv, der sættes i centrum og varetages. Det samme gælder hvis der er en 
udtalt forskel i position og/eller alder, hvis det handler om relationer mellem voksne. 

Det er strafbart at have seksuel omgang med et barn under 15 år. Det er også strafbart at 
have seksuel omgang med børn og unge under 18 år, hvis man har status som underviser 
eller opdrager, fx i rollen som leder eller hjælper. Er du over 15 år, må du derfor ikke have 
seksuelt samvær med andre spejdere, hvis de er under 15 år. Og er du leder eller hjælper, 
må du ikke have seksuelt samvær med spejdere, hvis de er under 18 år. 

Desuden er det strafbart, hvis man groft misbruger overlegenhed i kraft af alder og erfaring 
til seksuel omgang med et barn eller en ung under 18 år.  
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Al digital kommunikation mellem voksne, unge og børn er underlagt samme retningslinjer 
og alle blufærdighedskrænkelser, også i dette regi, bliver anmeldt til politiet. 

o Hvis du får viden om, at et barn, en ung eller en voksen er udsat for eller har været 
udsat for krænkelser eller overgreb, skal du anmelde det til politiet og underrette de 
sociale myndigheder. Du skal desuden orientere korpskontoret om hændelsen, så 
der er styr på formalia og du desuden kan få hjælp, hvis der er behov for det.  

o Hvis en leder, hjælper eller spejder efterforskes, er sigtet for  eller dømt for forhold, 
der ikke er i overensstemmelse med Det Danske Spejderkorps værdier eller på 
anden vis i modstrid med at bestride en lederpost i Det Danske Spejderkorps skal 
vedkommende suspenderes øjeblikkeligt.. Suspensionen opretholdes så længe, der 
pågår strafferetslig undersøgelse eller sagsbehandling. 
En suspension kan naturligvis også være relevant af andre årsager. 

I praksis sker det desværre, at ledere eller andre frivillige i Det Danske Spejderkorps begår 
overgreb eller krænker andre ledere eller spejdere. Som leder har du pligt til at henvende 
dig til korpskontoret, hvis du får information om sager af denne art. 

 

Korpskontoret kan kontaktes på tlf. 32 64 00 50. 
Udenfor normal kontortid kan korpskontoret kontaktes på vagttelefonen tlf. 32 64 00 99.  

Hvis du er i tvivl, skal du ikke tøve med at kontakte korpskontoret. 
Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt. 

Hvis sagen handler om en spejderchef, et medlem af korpsledelsen eller en ansat, skal 
generalsekretæren underrettes. 
Kontaktoplysninger findes på www.dds.dk/konsulenter 

Hvis sagen handler om generalsekretæren, skal én af spejdercheferne underrettes. 
Kontaktoplysninger findes på www.dds.dk/artikel/korpsledelsen  

 

I alle bestyrelser og ledergrupper i Det Danske Spejderkorps skal man som minimum en 
gang om året mødes og forholde sig til denne samværspolitik og gældende 
tryghedsvejledning samt hvordan de udleves i praksis. Dette har en nyttig effekt i sig selv, 
da man ved, at dialog om samvær og tryghed er den bedste forebyggelse mod overgreb og 
krænkelser 

Der skal skrives referat af mødet om samværspolitikken og alle væsentlige beslutninger og 
drøftelser skal fremgå. 

 

Vedtaget af Korpsledelsen i Det Danske Spejderkorps august 2021. 


