Handlingsplan mot sexuella trakasserier
Sexuella trakasserier tolereras inte, kommer utredas och få påföljder, såsom
exempelvis uteslutning ur föreningen eller polisanmälan.
Omtankegruppen som nämns i dokumentet består av Tove Casén Nylander,
Hedvig Löfqvist och Sandra Thörn.
Förebyggande åtgärder
Föreningens förebyggande åtgärder har följande mål: Informera!
• Medvetandegöra frågan hos samtliga så att de uppmärksammas på eget och
andras beteende som kan uppfattas kränkande.
• Sträva efter att skapa en konsensus om vad som är en kränkande handling och
vad som inte är det.
• Alla ska känna till gången som gäller för att anmäla en händelse som uppfattas
som kränkande och att informationen om gällande rutiner skall vara
lättillgänglig.
Föreningens förebyggande åtgärder har följande delar:
• Information om målsättning och handlingsplan skall nå ut till alla medlemmar.
Främst genom vår hemsida, anslagstavlor och information i samband med
kursstart.
• Alla nya inom föreningen informeras om föreningens arbete mot sexuella
trakasserier.
• Signaler eller tecken på förekomst av sexuella trakasserier följs upp genom
återkommande samtal med aktiva ledare och engagerade.
Handlingsplan
Målsättningen är att inga sexuella trakasserier ska äga rum inom föreningen.
Åtgärderna för att uppnå och upprätthålla detta mål kan delas in i förebyggande
åtgärder och utredning och påföljder av händelser som någon uppfattat som
kränkande. Syftet med att utreda misstänkta fall av sexuella trakasserier är att
minska risken för framtida kränkningar av sådan art och därmed förhindra den
påverkan på den sociala miljön förekomsten av sådana kränkningar medför.
Efter att det kommit till omtankegruppens kännedom är det föreningens yttersta
målsättning att agera enligt följande punkter:
Snabbhet
Inhämtande av yttranden från alla parter
Diskretion

Uppföljning
Ett ärende kan ha följande gång
• Någon får kännedom om eller upplever en kränkande händelse eller en
händelse som misstänks kunna vara kränkande. En medlem kan exempelvis gå
till en ledare eller annan person den känner förtroende för och berätta om
händelsen.
• Om ärendet inte kan lösas snabbt på plats berättar personen om vad hen fått
veta för omtankegruppen.
• Omtankegruppen gör en preliminär bedömning av ärendet och beslutar om
fortsatt handläggning.
• Omtankegruppen har omgående enskilda samtal med samtliga inblandade, det
vill säga den som misstänks ha kränkt, och den som misstänks vara offer för
kränkningen, och eventuella vittnen, etc.
• Omtankegruppen dokumenterar utredningen och rapporterar om de finner det
nödvändigt för styrelsen.
• Målet med de enskilda samtalen är att de sexuella trakasserierna skall upphöra
och att de inblandade parterna skall hitta en fungerande lösning eller
gemensam överenskommelse.
• Omtankegruppen beslutar om vidare behandling. Nås ingen fungerande lösning
kan styrelsen besluta om disciplinpåföljder så som uteslutning ur föreningen
och/eller polisanmälning.
Omtankegruppen ansvarar för att en eventuell uppföljning görs.
Trakasserier är ofta ett uttryck för maktutövning
Forskning visar att trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier i de
allra flesta fall är ett uttryck för maktutövning och förtryck. Sexuella trakasserier
är sällan en fråga om åtrå till en person. Sexuella trakasserier är mindre vanliga i
grupper med ungefär lika många kvinnor som män. Detta understryker
betydelsen av ett aktivt arbete för att nå balans mellan kvinnor och män vad
gäller representation, makt och inflytande över innehåll och arbetsformer i
idrottens olika verksamheter.
Sexuella trakasserier kan delas upp i två grupper:
Trakasserier på grund av kön
Sexuella trakasserier behöver inte ha med sexuella handlingar att göra utan kan
handla om ett beteende som svärtar ner, förlöjligar eller skrämmer en medlem på
grund av hennes eller hans kön.
Trakasserier av sexuell natur
Sexuella trakasserier kan också vara trakasserier med sexuell innebörd. Det kan
vara uppträdande med fysiskt eller verbalt innehåll, exempelvis avsiktlig

beröring, ovälkomna uppvaktningar eller anspelningar av sexuell natur.

Problemet med generella definitioner av detta slag är att det är svårt att koppla
detta till konkret handling. Vad är ett acceptabelt beteende och vad är det inte?
Ofta sker sexuella trakasserier i ett vardagligt sammanhang där ojämlika
relationer, såsom ledare - kursdeltagare eller man - kvinna, samsas med skämt,
allvar, ironi och social samvaro. Inom West Coast Jitterbugs definieras sexuella
trakasserier som det som kan uppfattas sexuellt kränkande av den handlingen
riktar sig emot. Konsekvensen av denna definition är att det är viktigt att alla
strävar efter att tänka efter om deras handlande kan uppfattas som kränkande.
Dessutom är det viktigt att föreningen upprätthåller ett samtal om vad som här
ses som sexuella trakasserier, se nedan under förebyggande åtgärder.
Reaktioner
Felet begås alltid av den som trakasserar. Den utsatta har rätt att reagera på och
agera mot sådant denna anser är kränkande.
Några sätt för den utsatta är:
•
•

•

Att markera att beteendet är oönskat genom att säga ifrån, eller be någon
annan säga ifrån.
Att söka stöd om det inte hjälper att säga ifrån. Att tala med någon i sin
närhet som den utsatta känner förtroende för. I föreningen,
specialidrottsförbundet och/eller på annan nivå inom idrotten finns
personer att vända sig till, personligen eller genom ombud.
Att skriva ned allt om det inträffade; datum, klockslag, vad som hände,
eventuella vittnen och så vidare. Det är viktigt med bevismaterial om
händelsen leder till en utredning. Den utsatta kan också beskriva sina
upplevelser för någon närstående person som i sin tur kan skriva ner det
inträffade.

