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Fler barn och unga ska få trygga möten 
Scouterna får 2,4 miljoner i projektbidrag av Allmänna arvsfonden för att barn och unga 
ska stå bättre rustade för att skydda sig själv och andra mot alla former av övergrepp. 
Arbetet görs i samarbete med KFUM och i dialog med andra ideella organisationer som 
bedriver verksamhet för barn och ungdomar. 

Sedan sju år tillbaka har Scouterna under konceptet Trygga Möten arbetat aktivt för att skapa en 
trygg och säker verksamhet, fri från alla former av övergrepp. Hittills har det förebyggande arbetet 
fokuserat på att göra de vuxna i verksamheten medvetna och uppmärksamma på övergrepp, och 
känna sig trygga i att agera om något sker. När arbetet nu går vidare ska metoder utvecklas för att 
barn och unga ska få en ökad beredskap att skydda sig själva och andra mot övergrepp. 
Vidareutvecklandet av Trygga Möten görs i samarbete med KFUM och i dialog med andra ideella 
organisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar.  

– Vår ambition är att barn ska bli mer aktiva själva, utan att vuxna backar från sitt ansvar, säger 
Carin Grundberg-Sandell, projektledare på Scouterna.Våra metoder bygger på nolltolerans – med 
beredskap för att agera och sätta stopp för alla tendenser till kränkningar omedelbart.  

Miljonbidraget från Allmänna arvsfonden tilldelas projektet för ett år. Projektet, som löper över 
tre år, ska inte bara vidareutveckla barn och unga i Scouterna och KFUM, utan även inkludera fler 
ideella organisationer med verksamhet för barn och ungdomar. Bland annat ska ideella 
organisationer kunna certifiera sig i förebyggande arbete mot övergrepp, och projektets metoder 
och aktiviteter ska göras tillgängliga för fler. Inte minst ska projektet leda till att fler barn och unga 
känner till barnkonventionen och vilka rättigheter de har. 

 

För mer information  

Carin Grundberg-Sandell, projektledare Scouterna  

E-post: carin.grundberg-sandell@scouterna.se  

Telefon: 070-926 86 88 
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