
HANDLINGSPLAN MOT SEXUELLA 
TRAKASSERIER FÖR RIX19 

SYFTE  

Syftet med denna handlingsplan är att motverka och förebygga trakasserier på grund av kön 
och sexuella trakasserier. Syftet med handlingsplanen är att ge riktlinjer, öka medvetenheten 
kring frågorna och att på ett bra sätt kunna hantera konkreta fall av trakasserier på grund av 
kön eller sexuella trakasserier.  

 

OMFATTNING  

Målet med handlingsplanen är att alla funktionärer och länsledare ska vara insatta i hur 
krisplanen fungerar för att kunna hantera en situation på bästa sätt.  

 

VAD ÄR TRAKASSERIER PÅ GRUND AV KÖN OCH 
SEXUELLA TRAKASSERIER?  

  ●  Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur som 
kränker personer.   

  ●  Trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande som kränker personers 
värdighet och som har samband med kön.   

  ●  Det viktigaste kännetecknet för trakasserier är att de är oönskade av den som utsätts 
för dem.   
●  Avgörande är den utsattas upplevelse, inte trakasserarens motiv. 
 

 Sexuella trakasserier kan vara av olika slag, fysiskt, verbalt eller icke-verbalt. Det kan vara 
t.ex. oönskad fysisk kontakt såsom onödig beröring av en annan persons kropp, ovälkomna 
och återkommande förslag eller påtryckningar, oönskad visning av pornografi, bilder och 
texter, visslingar, blickar eller gester som är anstötliga. Det kan också vara annat 
uppträdande eller yttranden som svärtar ner eller förlöjligar individen på grund av kön eller 
sexuell läggning.  

  



 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR DEN SOM BLIVIT UTSATT  

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 sin länstrupp, funktionärer, volontärer och 
lägerledning finns personer att vända sig till. 

• Att skriva ned allt om det inträffade; datum, klockslag, vad som hände, eventuella 
vittnen och så vidare. Det är viktigt med bevismaterial. Den utsatta kan också beskriva 
sina upplevelser för någon närstående person som i sin tur kan skriva ner det 
inträffade.  

När en anmälan framförts eller en uppgift på händelse på annat sätt kommit till kännedom 
skall lägerledningen skyndsamt ta upp den akuta situationen. Efter en samlad bedömning skall 
lägerledningen besluta om den utpekade skall åka hem.  

Den utpekade skall ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas.  
Trakasserier av brottslig karaktär skall alltid polisanmälas.  

 

 

MER INFORMATION & VIKTIGA TELEFONNUMMER 
Polisen 114114 

Bris (Barnens rätt i samhället)  
www.bris.se  
Barnens hjälptelefon: 0200 - 230 230  
 
Rädda Barnen  
www.rb.se  
Tel 08 - 698 90 00  
 
HOPP Riksorganisation mot sexuella övergrepp  
www.hopp.org  
Tel: 08 - 644 03 55 Jourtelefon: 020 - 44 33 55  
	


