Svenska Kyrkan Unga i Västerås distrikts
mobbning och trakasseripolicy
”Bespottare bespottar han, men de ödmjuka ger han nåd. ”

Ords. 3:34

Svenska Kyrkans Unga i Västerås distrikt har under de senaste två åren haft ett idéforum där vi
har diskuterat frågor kring mobbning och trakasserier samt hur vi kan motverka dessa i vårt
distrikt och lokalavdelningarna däri. Detta idéforum har fått som resultat denna policy.
POLICYNS SYFTE
Syftet med denna policy är att kunna motverka att mobbning och trakasserier sker i vår
organisation. Detta ska den göra genom att visa på hur vi vill jobba med våra arrangemang och
POLIYNS MÅLGRUPP
Målgruppen för denna policy är alla som deltar på arrangemang av Svenska kyrkans Unga i
Västerås distrikt. Den gäller även för alla som genomför och deltar på verksamhet på uppdrag av
distriktet.
RIKTLINJER
Dessa riktlinjer är saker att tänka på för en person som går in i ett sammanhang där Svenska
Kyrkans Unga i Västerås distrikt medverkar. Alla från deltagare, arrangörer, ledare, föreläsare och
så vidare ska ha dessa riktlinjer i tankarna både under, inför och efter arrangemanget. De ska
försöka skapa ett klimat där ingen ska känna sig trakasserad eller mobbad.








Säg hej! Att bara göra det kan lyfta en dag till nya höjder.
Lyssna på alla.
Behandla alla med respekt.
Undvik att använda sig av fack.
Reagera om något känns fel. Säg till.
Var tydliga med vilka man kan prata med om något skulle hända.
Prata om mobbning och trakasserier. Våga ta upp ämnet.

Detta är bara några av de punkter som kan tas upp som riktlinjer för ett arbete mot mobbning
och trakasserier, men det är viktiga punkter som är värda att lägga på minnet.
REKOMMENDATIONER TILL LOKALAVDELNINGAR
Svenska Kyrkans Unga i Västerås distrikts lokalavdelningar får gärna använda sig av denna
mobbnings och trakasseripolicy eller delar av den.
UPPHOV OCH ANSVAR
Det här dokumentet har tagits fram av distriktsstyrelsen med hjälp av medlemmar via idéforum
på arrangemang. Distriktsstyrelsen är ytterst ansvarig för distriktets policydokument.
Distriktsstyrelsen och eventuell projektledare för arrangemang ansvarar för att policyn åtföljs.

SVENSKA KYRKANS UNGA I VÄSTERÅS DISTRIKTS MOBBNINGS OCH
TRAKASSERIPOLICY I KORTHET
Denna policy ska ge riktlinjer för hur vi ska motverka mobbning och trakasserier i vår
organisation. Dessa riktlinjer är att respektera varandra, säga hej, lyssna och reagera om något
inte känns rätt. Vi måste kunna prata om mobbning för att kunna förhindra det. Denna policy
ska användas i samband med arrangemang där Svenska Kyrkans Unga i Västerås distrikt
medverkar.

