
Ingen får göra dig illa.

Hos oss på Rädda Barnen ska alla barn känna sig trygga, trivas och känna sig lyssnade på. Det betyder att du som 
barn har rätt att må bra med oss och att du har rätt att vara med och bestämma vad vi ska göra tillsammans. För att 
du ska känna dig trygg inom våra aktiviteter finns fem trygghetsregler som alla inom verksamheten ska följa.

Om någon bryter mot reglerna eller 
något känns läskigt ska du säga till 
en vuxen som du litar på.

RÄDDA BARNENS 
TRYGGHETSREGLER

PANG

Här ska alla behandlas rättvist.1 2

3 Du ska alltid bli lyssnad på. 4 Ingen får ta bild på dig utan 
att du har sagt ja till det. 

5 I Rädda Barnens aktiviteter 
är barn inte ensamma med 
en vuxen.

Kontaktuppgifter till 
min trygga vuxen: 

TRYGGA

LYSSNADE PÅ!

TRIVAS



Kontaktuppgifter till 
min trygga vuxen: 

Du har rätt att känna dig trygg oavsett vem du är. Rädda 
Barnen jobbar aktivt för att säkerställa att alla barn får 
delta på ett tryggt sätt. 

Med intima relationer menar vi också t.ex. intima 
meddelanden etc.

Du har rätt att ge oss feedback om du inte känner dig 
trygg på våra aktiviteter!

NÅGRA TRYGGHETSREGLER 
FÖR DIG SOM ÄR UNG:

6 Hos Rädda Barnen har alla barn och 
unga rätt att känna sig trygga. 

7 De som jobbar på Rädda Barnen/är 
ledare i Rädda Barnens aktiviteter 
får inte inleda intima relationer med 
minderåriga deltagare. 

Så att du vet på förhand hur gamla andra 
deltagarna kommer att vara. 

8 Alla våra evenemang har 
åldersgränser. 

9 Du har rätt att känna till vem du kan 
kontakta om du inte känner dig 
trygg. 

10 Vi har ett ansvar att bli bättre och 
utveckla våra aktiviteter om det finns 
brister. 

Om någon bryter 
mot reglerna 
eller något känns 
läskigt ska du 
säga till en vuxen 
som du litar på.

Kontaktuppgifter en 
ansvarig Rädda Barnen 
ledare: 


