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Policy – Jämställdhet och relationer 
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2014-09-21 

Kårstämman  

Bakgrund och syfte 

Scouterna tror på respekt. Respekt handlar om hur vi bemöter och behandlar andra människor, 

men också om vår inställning till oss själva. Scouterna tror på människors lika värde och 

därför också på att alla människor är värda respekt. 

 

Respekt innebär för Scouterna att tro att alla människors erfarenheter och egenskaper gör vårt 

samhälle rikare. Vi vill skapa en ännu bättre rörelse där alla människor känner sig trygga, 

välkomnas och respekteras. Därför jobbar Scouterna aktivt med mångfald och jämställdhet. 

Jämställdhet 

Alla medlemmar i Älvsjö scoutkår ska tillförsäkras lika rättigheter och möjligheter och 

därmed lika värde. Medarbetarna ska känna att deras insats i arbetet är betydelsefull och att de 

har ett ansvar för att medverka till goda arbetsförhållanden.  

En jämställd förening med mångfald är attraktiv för både nya och gamla medlemmar. 

För att säkerställa det har Älvsjö Scoutkår Noll tolerans mot trakasserier och kränkande 

särbehandling. 

Trakasserier 

Trakasserier är en fråga för Älvsjö scoutkår, inte en privat angelägenhet för den som drabbas. 

På Älvsjö scoutkår godtas inte trakasserier över huvud taget.  Alla kan hjälpa till att förhindra 

trakasserier genom att tänka på sitt ordval och uppträdande, motverka oacceptabelt 

uppträdande hos andra och stödja den som blir trakasserad. 

På Älvsjö scoutkår godtas alltså inte tex. 

- förtal eller nedsvärtningar av en medlem eller dennes familj, 

- uppenbart förolämpande utfrysning, negligeringar av medlem eller mobbning  

- medvetna förolämpningar, överkritiskt eller negativt bemötande/förhållningssätt (hån, 

ovänlighet etc.) 
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Trakasserier på grund av etnisk tillhörighet 

På Älvsjö scoutkår godtas inte trakasserier på grund av etnisk tillhörighet, dvs. uppträdande 

som kränker en medlems värdighet och som har samband med etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning. Observera att det är den trakasserade som avgör vilka handlingar 

eller beteenden som är kränkande. 

På Älvsjö scoutkår godtas alltså inte tex. 

- nedsättande tillmälen grundade på eller med anspelning på ord knutna till etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

- rasistiska affischer, tidningar, bilder eller kommentarer och uttalanden gjorda muntligt 

eller skriftligen till exempel spridda via e-post. 

 

Trakasserier på grund av funktionshinder 

På Älvsjö scoutkår godtas inte trakasserier på grund av funktionshinder, dvs. uppträdande 

som kränker en medlems värdighet och som har samband med fysiskt eller psykiskt 

funktionshinder. Observera att det är den trakasserade som avgör vilka handlingar eller 

beteenden som är kränkande. 

På Älvsjö scoutkår godtas alltså inte tex. 

- nedsättande tillmälen grundade på eller med anspelning på ord knutna till fysiska eller 

psykiska funktionshinder, 

- annan särbehandling på grund av fysiska eller psykiska funktionshinder i samband med 

personalmöten, utbildningar eller andra personalaktiviteter. 

Sexuella trakasserier 

Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön, sexuell 

läggning eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker medlemmens integritet. 

Om det är grova sexuella trakasserier som innehåller rena fysiska angrepp är det normalt 

klargjort vad saken gäller. I andra sammanhang kan det röra sig om gränsfall där olika 

människor har olika toleransnivå. Det är dock alltid den som utsatts som avgör vilket 

beteende som är acceptabelt och vad som betraktas som ovälkommet.   

Sexuella trakasserier kan delas in i två huvudkategorier:   

 1. Trakasserier grundade på kön (ovälkommet uppträdande grundat på kön) är beteenden som 

är kränkande på något sätt för en medlem på grund av Hens kön. Exempel är nedsättande 

skämt eller kränkande och generaliserande uttalanden.  

 2. Trakasserier av sexuell natur (ovälkommet uppträdande av sexuell natur) kan röra sig om 

krav på sexuella tjänster. Det är också en fråga om sexuella trakasserier när ovälkomna 

sexuella anspelningar, blickar eller närmanden gör att miljön blir hindrande eller störande för 
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en medlem. Kränkande språkbruk och pornografiska bilder, uppsatt på väggar eller visade 

direkt i datorer alternativt i e-post, kan vara andra exempel på sexuella trakasserier. 

 

 

 

Förebyggande insatser mot trakasserier 

För att förebygga trakasserier strävar Älvsjö scoutkår efter en verksamhet med en jämn 

könsfördelning och mångfald. Alla ledare och assistenter skall dessutom ha gått Trygga möten 

utbildningen. 

Relationer 

Relationer är en naturlig del av samhället, och är ibland frekvent förekommande i 

scoutrörelsen. Älvsjö scoutkår har generellt inga åsikter om relationer och dess antal, men 

ibland kan vissa relationer vara olämpliga, eller rent av olagliga. 

Scouterna är en organisation med många unga och var gränsen för en olämplig relation går är 

inte alltid självklar. Syftet är att skapa riktlinjer hur man kan/bör bete sig, eller inte kan/bör 

bete sig. Varje relation är dock unik och bör bedömas från fall till fall. 

 

För frågan relationer uppnås detta genom att: 

 Det som enligt lag är förbjudet, är självklart förbjudet i Älvsjö scoutkår också. 

Det är t.ex. sexuella relationer med personer under 15 år, pedofili, sexuellt tvång, sk. 

Grooming etc. Vidare är den ena parten omyndig och den andra parten myndig och det 

föreligger stor åldersskillnad kan det finnas stor risk för en beroendeställning vilket i 

sig är olagligt att utnyttja. 

 Ledare/assistenter bör undvika olämpliga relationer med någon de är ledare för 
eftersom de befinner sig i en maktposition. En sådan relation kan leda till både risk för 

ojämlik hantering, och till tvivel på ledarens likabehandling av sina 

avdelningsmedlemmar. 

Skulle ändå en relation uppstå mellan ledare/assisten och scouten bör 

ledaren/assistenten byta avdelning. 

 Olika människor har olika syn kring hur man visar sina känslor så andra kan uppfatta 
dem. Respekt bör visas gentemot alla, både de som är i relationen och även de utanför 

relationen. 

 

 


