Värnamo sportdykarklubb Amfibias policy avseende mobbning och
sexuella trakasserier.
Amfibia stöder och följer Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp, som syftar till att
förstärka skyddet av barn och ungdomar mot sexuella övergrepp, utnyttjande och trakasserier inom
idrotten. Policyn utgår från gällande lagstiftning, Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv.
Bakgrund
Vi vill att alla personer i Amfibia ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Policyn ger
riktlinjer för ledare och alla medlemmar i föreningen, för att öka förståelsen av vad mobbning och
sexuella trakasserier innebär. Vi hoppas med denna policy och handlingsplan kunna motverka alla
former av sexuella trakasserier och mobbning i vår förening.
Amfibias policy
Amfibia har nolltolerans mot mobbning och sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier är många
olika saker det kan handla om beröringar, tafsningar, förslag, skämt, blickar, jargong eller bilder
som är sexuellt anspelande, detta inkluderar även kommentarer och bilder på sociala forum som t ex
Facebook och snapchat. Mobbning är när någon blir illa behandlad av andra, flera gånger. Det kan
vara elaka kommentarer, hot eller andra kränkningar.
Det är i Amfibia ej accepterat att som ledare ha någon typ av sexuell relation med de ungdomar man
är ledare för, även om ungdomen är över 15 år, detta då barn/ungdomen är i beroendeställning till
sin ledare. För att få vara ledare för barn och ungdomar i förreningen ska man ha läst igenom och
skrivit under denna policy. Även alla medlemmar i styrelsen bör vara väl förtrogna med denna
policy.
Kontaktperson
Nathalie Bahn och Roger Andersson i Amfibia
Handlingsplan Rapportering
Får föreningen vetskap om förekomsten av sexuella trakasserier skall föreningen verka för att
polisanmälan sker. Då sexuella trakasserier regelmässigt utgör brott skall misstankarna utredas av
polis. Får föreningen vetskap om förekomst av mobbning ska det skyndsamt vidta lämpliga åtgärder
som att prata med berörda personer och vid behov, om tex förtal och/eller olaga hot som utgör brott
förekommit verka för att polisanmälan sker.
Avstängning
Den som är under utredning misstänkt för sexuella trakasserier kan av styrelsen stängas av från
klubben och dess verksamhet under en bestämd tid som styrelsen bestämmer, men max under en tid
av sex månader.

Bilaga 1
Barnkonventionen
Barnkonventionen är vägledande i allt arbete som idrotten organiserar och utför. I denna policy är
artiklarna 1, 12, 19 och 34 särskilt viktiga.
1 – med barn avses varje människa under 18 år
12 – de barn som är i stånd att bilda egna åsikter har rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som
rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och
mognad
19 – skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, misshandel eller
utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp
34 – skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp
Ur Mänskliga rättigheter – konventionen om barnets rättigheter, 2006

Riksidrottsförbundet
Riksidrottsförbundet har sammanställt vad detta betyder för idrottsrörelsen, både organisationen och
verksamheten:
”Sexuella trakasserier är ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker flickor och pojkar,
kvinnor och män, vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen.
Trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande som kränker flickors och pojkars, kvinnors och
mäns värdighet och som har samband med kön, vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda
inom idrottsrörelsen.
Det viktigaste kännetecknet för trakasserier är att de är oönskade av den som utsätts för dem.
Avgörande är den utsattas upplevelse, inte trakasserarens motiv.
Ur Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten

Vad säger lagen?
Det är i brottsbalken (1962:700) som vi kan hitta de bestämmelser som gäller sexualbrott, se kapitel
6 i brottsbalken. I Diskrimineringslagen (2008:567) finns de bestämmelser som ska motverka
diskriminering. En form av diskriminering är sexuella trakasserier, se kapitel 1, 4§ i
diskrimineringslagen.
Kränkningar står det om i skadeståndslagen i 2 kap. 3 § och 5 kap. 6 § Kränkning är enligt
skadeståndslagen ett angrepp mot någons person, frihet, frid eller ära.
Att hota någon med en brottslig handling, om ärekränkning och om brotten förtal och förolämpning
kan man läsa i 4-5 kap. 5 § i brottsbalken.

Bilaga 2
Överenskommelse
Genom att skriva under denna överenskommelse intygar jag att jag läst och förstått Värnamo
sportdykarklubb Amfibias policy och handlingsplan mot mobbning och sexuella trakasserier. Vid
frågor kring sexuella trakasserier och mobbning kontaktar jag ansvariga i föreningen. Om jag
uppmärksammar eller blir utsatt för sexuella trakasserier kan jag alltid kontakta föreningen för
rådgivning eller anmälan.
Härmed intygar jag att jag läst och förstått Värnamo sportdykarklubb Amfibia och handlingsplan
mot mobbning och sexuella trakasserier.

Värnamo den _________________________________________________
underskrift ___________________________________________________
namnförtydligande ____________________________________________

