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Denna policy syftar till att förebygga, motverka och hantera alla former av sexuella
trakasserier inom Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift (SKUSS) för att stärka barn och
ungas personliga integritet samt insikten om rätten till sin egen kropp. Policyn ska tillämpas i
hela organisationen som på arrangemang, läger, möten m.m.
VAD ÄR SEXUELLA TRAKASSERIER?
Sexuella trakasserier kan innebära mycket men något som kränkningar har gemensamt är att
det alltid är upp till den som känner sig utsatt att avgöra vad som är kränkande. Varje person
avgör själv vad som är okej för hen. Sexuella trakasserier kan vara oönskad fysisk kontakt
såsom kramar och beröring. Det kan även handla om mer subtila handlingar som blickar,
gester och ovälkomna förslag och inviter. Sexuella trakasserier kan även vara att förminska
eller förlöjliga någon på grund av dess kön och/eller sexuella läggning.
INFÖR ARRANGEMANG
SKUSS ska arbeta aktivt med utbildning kring sexuella trakasserier i det dagliga arbetet och
inför läger och arrangemang. SKUSS ska erbjuda och uppmana sina ideella ledare och
anställda att gå kursen “Trygga möten” innan de åker på uppdrag för organisationens
räkning, detta för att få mer kunskap kring hur vi möter människor på ett respektfullt sätt.
Inför arrangemang ska ansvarig projektgrupp se till att hålla deltagare med information om
hur vi aktivt jobbar emot sexuella trakasserier. Detta kan innebära krav på att deltagare
måste läsa och godkänna SKUSS policy kring sexuella trakasserier för att få delta.
PÅ ARRANGEMANG
Vi ska arbeta för en öppen stämning och kultur kring att ta upp och prata om problem och
konflikter. Vi uppmuntrar därför våra deltagare att berätta för en ledare som de känner
förtroende för om de själva upplever kränkningar eller ser/hör någon annan som utsätts. Om
en misstänker att en ledare/deltagare far illa under arrangemangets gång ska en alltid
anmäla detta till lägerchef och/eller lägerpräst. Andra ledare som får vetskap om kränkningar
i till exempel samtal måste i samråd med deltagare delge lägerchef och/eller lägerpräst om
vad som skett. Detta för att minska risken att hanteringen av kränkningar/konflikter faller
mellan stolarna.
Gällande fysisk kontakt så ska den alltid ske med samtycke. Till exempel så frågar vi varandra
om en vill kramas eller delta i övning/lek med kroppskontakt och vi accepterar varandras svar
på ett neutralt sätt.

SOM LEDARE
SKUSS som organisation är beroende av ideella ledare som vill verka för gemenskapen. Det
är ett förtroendeuppdrag som måste förvaltas väl för att vår verksamhet ska fungera. På ett
SKUSS-arrangemang blir du som ledare automatiskt en förebild med en auktoritär roll, vilket
innebär ett stort ansvar.
Vid de tillfällen deltagarna har fritid är det viktigt med öppenhet, och gemensamma
umgängesytor ska därför användas. Egna rum/tält är främst till för vila medan umgänge och
sociala aktiviteter sker på gemensamma ytor.
Ibland är det nödvändigt för en ledare att enskilt prata med en deltagare. Vid samtal av
känslig karaktär med deltagare är det viktigt att det bygger på frivillighet. Vi måste ha rätt
att prata om sådant som händer och som är jobbigt, men vi har även rätt att inte prata om
det. Valet av ledare i denna form av krishantering är därför viktig. Vid dessa samtal ska
lägerchef eller lägerpräst närvara.
SOM DELTAGARE
På SKUSS-arrangemang deltar en på sina egna villkor. Arrangemangen bygger på frivillighet.
För de som inte vill delta i en speciell aktivitet är dock ändå närvaro obligatorisk. Under
samtliga arrangemang ska gruppen diskutera om hur vi kan respektera varandras integritet
och personliga utrymme.
I dessa förhållningsregler ska det även sättas upp tydliga ramar för hur/om mobiler får
användas under aktiviteter. Det är inte alltid passande att fota med sin egen kamera och
sprida i sina flöden, varken som ledare eller deltagare. SKUSS samlar alltid in godkännande
från deltagare innan publicering av bilder i våra sociala medier.
Kommunicera till gruppen att vi har tystnadsplikt gentemot varandra så att det blir en trygg
miljö för alla att växa och utvecklas i. Det kan även vara bra att sätta upp regler i att den
kommunikation vi har med varandra på ett arrangemang är via mänsklig kontakt och inte via
medier - allt för att skapa en närvarande och behaglig miljö.
INTEGRITET
SKUSS är en kärleksfull och kramig organisation. Det är viktigt att kramar och närhet alltid
sker på deltagaren villkor och med samtycke. Det är viktigt att alla känner att de själva har
rätten att bestämma över sin egen kropp. Vi påtvingar därför inte varandra exempelvis
kramar utan att fråga innan. Vill en person inte kramas ska det accepteras utan reaktion.
Vid lek och bus lyssnar vi på vad vi säger till varandra och respekterar varje persons gränser.
Till exempel slutar vi direkt om någon säger “nej”, “stopp”, “jag vill inte” etc. Vid omplåstring,
tröst och samtal gäller samma respekt och ska alltid ske på deltagaren villkor. Vi ser till att
göra detta på ett sätt som värnar om deltagarens integritet och personliga sfär. Vi
uppmuntrar varandra att lösa konflikter genom att be om ursäkt med ord och inte med
exempelvis kramar.

ÅTGÄRDSPLAN
Om det förekommer sexuella trakasserier på våra arrangemang ska vi agera direkt och
tillämpa den hantering som behövs av varje enskild kränkning. Lägerchef (projektansvarig vid
mindre arrangemang) och/eller lägerpräst ska ta emot upplysningar om kränkningar från
deltagare och andra ledare och ska sedan klargöra händelsen. Detta ska efteråt redas ut på
plats eller anmälas till socialtjänst och/eller polis om det krävs.
Vi ska inte låta några sexuella trakasserier gå obemärkta förbi utan alltid markera för
varandra vad som inte är okej att säga eller göra.
EFTER ARRANGEMANG
Lägerchef eller lägerpräst har under arrangemanget ansvar för att kontakta vårdnadshavare
till den/de drabbade. Det är lägerchefens ansvar att koordinera ledargruppens arbete kring
krishanteringen under arrangemanget. Lägerchefen ska rapportera till ordförande om vilken
krishantering som har skett. Ordföranden har därefter ansvaret att leda krishanteringen med
eventuella åtgärder efter arrangemanget och arbeta för att förebygga liknande händelser i
framtiden.
OM EN PERSON FAR ILLA UTANFÖR ARRANGEMANG
Om en medlem med förtroendeuppdrag* i SKUSS får reda på/anar, under ett arrangemang,
att ett barn eller ungdom far illa, även om detta sker i annat sammanhang än SKUSS egna
verksamheter, ska detta rapporteras till lägerchefen/projektansvarige. Denne ska
dokumentera händelsen för att sedan ta beslut om det ska orosanmälas till socialtjänst
och/eller polis. Om barnet är under 18 år ska även vårdnadshavare kontaktas, dock inte om
det i fallet är vårdnadshavare som bidrar till att barnet far illa, då kontaktas socialtjänsten
direkt.
REKOMMENDATION TILL LOKALAVDELNINGAR
SKUSS uppmuntrar alla lokalavdelningar att tillämpa denna policy eller formulera en egen
som passar dem själva.
*Med förtroendeuppdrag menas distriktsstyrelse, ledare under läger, andra ideella under en
verksamhet samt personal.

