ENGAGEMENTSVERKLARING TER BESCHERMING
VAN DE SEKSUELE INTEGRITEIT VAN DE MINDERJARIGE
IN DE JEUGDSECTOR

UITGANGSPUNTEN

Met deze engagementsverklaring verbinden wij ons ertoe de lichamelijke en seksuele integriteit
van kinderen en jongeren te beschermen en het recht op lichamelijkheid binnen onze werkingen
te vrijwaren vanuit een positieve visie op seksualiteit, lichamelijkheid en relaties.

Het is onze expliciete bekommernis om kinderen en jongeren een positieve en veilige
leeromgeving aan te bieden, waarin zij op seksueel en relationeel gebied kunnen experimenteren,
zich kunnen uiten en zich kunnen ontwikkelen, ieder op zijn of haar eigen tempo. Het
kinderrechtenverdrag is onze juridische en ethische norm. Iedereen heeft dezelfde rechten
ongeacht geslacht, godsdienst, afkomst, seksuele oriëntatie en mentale of fysieke capaciteiten.
Deze rechten omvatten onder meer het recht om zichzelf te zijn en eigen beslissingen te kunnen
nemen, het recht op een gezonde seksuele ontwikkeling, het recht om zichzelf te beschermen en
om beschermd te worden tegen ongewenst seksueel gedrag.
Onze organisatie engageert zich om aandacht te besteden aan lichamelijkheid en seksualiteit in
het algemeen, de preventie van en de adequate respons op seksueel grensoverschrijdend gedrag
en seksueel misbruik en geweld. Daartoe willen we de thema's seksualiteit en seksueel
grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken binnen onze organisatie en duidelijk grenzen
aangeven en bewaken. We willen situaties van (vermoedelijk) seksueel misbruik, en geweld in het
algemeen, doeltreffend aanpakken. Slachtoffers van geweld zijn namelijk vaak slachtoffer van
verschillende vormen van geweld, zo blijkt uit het dossier 'Geweld gemeld en geteld' van het
Kinderrechtencommissariaat.

ENGAGEMENTEN

Binnen de grenzen van onze specifieke opdracht nemen we als jeugdorganisatie onze
verantwoordelijkheid op en gaan we binnen onze mogelijkheden de hieronder vermelde
engagementen aan:
"

Zowel in onze pedagogische visie op kinderen en jongeren als in onze dagelijkse werking
besteden we expliciet aandacht aan de betekenis en het belang van seksualiteit en
relaties in het leven van kinderen en jongeren.
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•

We zorgen voor een doeltreffende en adequate respons bij (vermoedens van) een
incident rond seksueel misbruik en geweld in de leefwereld van een kind of een jongere,
waarbij we rekening houden met zowel de rechten van de slachtoffers als die van de
mogelijke ple(e)g(st)ers. Zo werken we een handelingsprotocol uit.

•

We zorgen voor een open communicatie zodat zowel medewerkers als leden/deelnemers
en hun entourage binnen onze organisatie terecht kunnen met vragen en problemen rond
seksueel getinte situaties, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik en
geweld. We behandelen dergelijke vragen en problemen met de nodige discretie.

•

Waar mogelijk leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van competenties die onze
medewerkers - zowel beroepskrachten als vrijwilligers - nodig hebben om seksueel
getinte situaties goed in te schatten en hier adequaat mee om te gaan. We ondersteunen
onze medewerkers hierin opdat ze over de noodzakelijke kennis, vaardigheden en
attitudes zouden beschikken.

Om deze engagementen te realiseren, stellen we een concrete planning op voor de uitwerking
van de nodige instrumenten en de implementatie ervan in onze organisatie.
De overheid zal de implementatie van het "Raamwerk Seksualiteit en Beleid" (ontwikkeld door
Sensoé;l en Child Focus) in de jeugdsector financieel mogelijk maken.
Jaarlijks wordt een overleg georganiseerd met de ondertekenende organisaties om deze
engagementsverklaring op te volgen.

Brussel, 29 februari 2012
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Namens Activak

Namens Animo Jong Links

Namens Afya
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Npmens C.H.I.P.S.
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Namens Chi·

d Vlaanderen

Namens Crefj

Namens Crejaksie

Namens Formaat

Namens FOS Open Scouting

(Namens Free-tim

Namens Hannibal vakanties
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Namens Jeugd en Seksualiteit

Namens IJD

Namens
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Namens Jeugd Rode Kruis
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Namens Jeugdvakantie Duinen-Heide

NamensJNM

Namens Koning Kevin
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Namens KSJ-KSA-VKSJ

Namens Larf!

Namens Natuur en Wetenschap

Namens PantaRhei
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Namens Scouts en' idsen Vlaanderen

Namens Sporta-vakantie

Namens Top Vakantie

Namens Uit De Marge

Namens Wel Jong Niet Hetero

