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Orosanmälan Rögle BK barn- och
ungdomsverksamhet
Under hösten 2019 fick Ängelholms kommun flera tydliga indikationer att barn
och ungdomar i Rögle BK inte mådde bra. Detta ledde till att berörda
tjänstepersoner och politiker från kommunen kontaktade Rögles ledning för att
uppmärksamma problemet vid ett gemensamt möte 16 december. Kommunen
har därefter haft ännu ett möte den 28 januari med Rögle, för att lyfta de
oroväckande signaler som kommit till vår kännedom. Vid bägge mötena
upprepade ledningen att de tagit kritiken på allvar och att man var beredda att
förändra sig.
Under februari månad har Radio Kristianstad i flera inslag tagit upp allvarlig
kritik om utfrysning, favorisering och tystnadskultur i klubben. Enligt det 30tal föräldrar som Radio Kristianstad pratat med i år har situationen förvärrats
vilket gör kritiken extra allvarlig.
Efter uppmärksamheten i media svarade Rögles ledning med att skicka ut ett
brev till samtliga föräldrar där man skrev att inslagen var kraftigt vinklade och
påpekade att den senaste enkäten (som gjordes i januari 2020) visade på att
drygt 90 % av barnen var nöjda. Dessvärre har Ängelholms kommun fortsatt
fått indikationer på motsatsen, dvs att flera barn fortfarande far illa på olika
sätt, och att klubben därmed inte följer barnkonventionen, inte heller
kommunens och riksidrottsförbundets värdegrunder.
Vi menar att detta är något som idrottsrörelsen måste ta på stort allvar och
agera omgående. Därför vänder vi från Ängelholms kommun oss nu till
Riksidrottsförbundet, Svenska Ishockeyförbundet och Skånska
Ishockeyförbundet med denna orosanmälan.
Vi kommer att fortsätta vår dialog med Rögle BK. Idrotten, och inte minst
Rögle, har stor betydelse för hela Ängelholm, för barn, ungdomar och vuxna.
Men från kommunens sida kan vi inte acceptera att unga slås ut och far illa.
Nämnden för kultur, idrott och fritid, Ängelholm 6 mars 2020
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