
Policy för Barnkonventionen

Naturskyddsföreningen i Tranås, som utgörs av medlemmar i både Tranås och 
Aneby,  arrangerar aktiviteter och arbetar i frågor som rör barn och unga. Bland annat
genom vår verksamhet Natursnokarna. I detta arbete blir det mycket viktigt att 
beakta barn och ungas lika värde, samt rätt till trygghet, utveckling och att uttrycka 
sig. Tranås kommuns Kultur- och fritidsnämnd har beslutat att policies för att värna 
dessa frågor behöver antas av föreningar i kommunen.

Barnens bästa
Vid beslut och aktiviteter där barn och unga berörs åtar vi oss att agera så att barns 
rättigheter, trygghet och säkerhet prioriteras. Aktiviteter ska även ske på barnens 
villkor och på en nivå som passar dem. Barnens bästa ska komma i första rummet. 

Demokrati och delaktighet
Barn och unga som deltar i aktiviteter har alltid rätt att uttrycka egna åsikter och att 
bli lyssnade på. Deras åsikter ska tas i beaktande vid framtida planering och beslut, 
samt vidarebefordras till styrelsen. Via våra olika kanaler uppmanar vi kontinuerligt 
både ordinarie medlemmar (vårdnadshavare) och familje-medlemmar (där barn 
ingår) att engagera sig i eller uttrycka sin åsikt om föreningen. Antingen mailledes, 
vid aktiviteter eller vid våra öppna styrelsemöten.

Alla får vara med
Alla människor, oavsett ålder, kön, etnicitet, trosuppfattning, eller andra attribut, har 
rätt att få delta på lika villkor i föreningens aktiviteter. Ingen diskriminering tillåts 
förekomma och om sådan uppmärksammas ska detta rapporteras till styrelsen, som
tar beslut om åtgärd. 

Föreningen försöker även erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter, som kan passa 
olika personer och åldrar. Därtill är vår ambition att arbeta för att i olika samarbeten 
inkludera grupper som i mindre grad har vana av eller möjlighet att komma ut i 
naturen.
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Trygga barn
Absolut ingen mobbning, bestraffning eller någon form av övergrepp får förekomma 
vid föreningens aktiviteter; varken mellan deltagare eller från ledarens sida. Alla 
deltagare, inklusive barn eller deras vårdnadshavare (som ev. inte deltagit), har 
möjlighet att direkt påtala för ledare eller till styrelsen höra av sig om problem som 
förekommer vid våra aktiviteter. Styrelsen ska efter påtalande vidta lämpliga 
åtgärder för att detta inte upprepas. Därtill ska alla ledare för aktiviteter med barn 
och unga aktivt arbeta för att de känner sig trygga vid våra aktiviteter.

Drogfri miljö
Inga droger får förekomma vid föreningens aktiviteter. Ingen konsumtion av alkohol 
får heller intas inför eller vid aktiviteter där barn och unga deltar. Detta är en 
säkerhets- och trygghetsfråga. Deltagande barn och unga ska ej heller utsättas för 
rökning, varken från föräldrar eller ledare. Våra ledare ska föregå med gott exempel i 
dessa frågor. 

Kunskap
Denna policy publiceras på vår hemsida samt kommer delges alla nya och befintliga 
ledamöter och ledare inom föreningen. Personer som ej väljer att följa denna policy 
kommer ej att kunna verka inom föreningen.  

Konsekvens
Alla överträdelser mot denna policy ska rapporteras till styrelsen, som vidtar lämplig 
åtgärd. I sista hand kan personer förbjudas att verka i föreningens arbete eller vid 
aktiviteter.

Övrigt
Föreningen skall i var års verksamhetsberättelse redovisa arbetet med policyn.
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