Retningslinjer mot seksuell trakassering
Vedtatt av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

Seksuelle overgrep, seksuell trakassering og grenseoverskridende adferd er uforenlig med Norsk Folkehjelp
Solidaritetsungdoms verdigrunnlag. Seksuell trakassering, overgrep og grenseoverskridende adferd skjer ofte i det
skjulte, på subtile måter og hvor folk i maktposisjon har mulighet til å misbruke sin stilling og posisjon. Vi skal være
årvåkne og ta dette samfunnsproblemet på alvor. Alle i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom skal oppleve at det er
trygt å være en del av vårt fellesskap, og delta på våre samlinger.
Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet, for eksempel seksuelle hentydninger og
kommentarer om kropp, nærgående blikk, kroppsbevegelser, visning av seksuelle bilder og uønsket berøring. Med
seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er
utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. Grenseoverskridende adferd er å overskride en annen persons
personlige grenser hvor det føles ubehagelig og invaderende. Retningslinjene dekker også oppførsel på nettet, på
sosiale medier, e-post eller tekst og/eller bildemeldinger.
Følgende retningslinjer gjelder i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, i tillegg til etiske retningslinjer:
1.

Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som
kan oppleves som krenkende.

2.

Unngå berøringer eller nærkontakt som kan oppleves som uønsket.

3.

Unngå uttrykk, vitser og meninger som er seksuelt ladet og/eller kjønnsdiskriminerende

4.

Vær bevisst på maktrelasjoner og signaler som sendes om hvordan man oppfører seg mot hverandre.
Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

5.

Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

6.

Grip inn og/eller varsle dersom man opplever, eller kjenner til at andre har opplevd, grenseoverskridende
adferd, overgrep eller seksuell trakassering. Alle varslinger skal meldes videre til og håndteres i samråd
med ressursgruppen mot vold og overgrep i Norsk Folkehjelp.

7.

Tillitsvalgte har ansvar på sitt nivå for at retningslinjene gjøres kjent blant medlemmene og på
arrangementer i regi av Solidaritetsungdom.

Varsle eller søke råd om grenseoverskridende adferd, seksuell trakassering eller overgrep?
-

En tillitsvalgt du stoler på i lokallagstyret, region eller styret i Solidaritetsungdom
Solidaritetsungdoms ansatt Jonas Mjønes Volden tel 47 29 38 65 eller ressursgruppen mot vold og
overgrep ved Mari S. Holan tel 91554054
Anonym varsling kan gjøres ved å bruke varslingsknapp på nettsidene til Norsk Folkehjelp.
Ved overgrep og ulovlige handlinger oppfordrer vi til å kontakte politi, i tillegg til at man kan få hjelp og
bistand til å håndtere situasjonen i ressursgruppen
Finn mer informasjon på www.folkehjelp.no/trakassering

