
HUR VI ARBETAR MOT MOBBNING OCH TRAKASSERIER  
PÅ SVENSKA KYRKANS UNGAS RIKSARRANGEMANG 
Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:27 

SVENSKA KYRKANS UNGAS VÄRDEGRUND 
Svenska Kyrkans Unga arbetar utifrån en kristen människosyn som säger att varje människa är unik och 
värdefull, att hens röst är värd att lyssnas på och hens person och bidrag till organisationen ska 
respekteras. Olikheter och mångfald bland människor i Svenska Kyrkans Unga är något värdefullt. 
Människan skapades av Gud till Guds avbild. När vi ser varandras olikheter påminns vi om att Gud alltid 
är mer än vad vi kan förstå, tänka eller känna. Vi vill på alla sätt arbeta för att den som deltar i våra 
riksarrangemang eller arbetet på förbundet ska kunna känna sig trygg och uppskattad för den hen är. 
Mobbning, trakasserier och sexuella övergrepp är oacceptabla och vi kommer att göra allt vi kan för att 
förebygga, upptäcka, åtgärda och i relevanta fall anmäla om och när vi upptäcker att det har skett.  

ATT VISA VARANDRA RESPEKT 
Inom Svenska Kyrkans Unga accepterar vi ingen typ av diskriminering utifrån kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. Det kan också vara diskriminering när en person oavsiktligt uppträder på ett 
oacceptabelt sätt mot någon annan. Om en person säger eller gör någonting som den själv uppfattar 
som trevligt eller roligt behöver det inte betyda att den andra parten upplever det som ett acceptabelt 
beteende. Det är därför en bra regel att alltid vara uppmärksam på den andra partens reaktioner. Det är 
inte förövaren som avgör om något räknas som kränkande eller inte. Se till att alltid bemöta andra med 
hövlighet och respekt. Om någon uppträder respektlöst eller diskriminerande, påpeka gärna för 
personen att hen betett sig olämpligt och ta kontakt med kanslichefen eller ledare för arrangemanget.  

ÅTGÄRDER NÄR NÅGOT HAR HÄNT 
Den som blivit utsatt för någon form av mobbning, trakasserier eller övergrepp, eller den som ser 
någon bli utsatt bör: 

a) Markera mot personen som mobbar eller trakasserar att beteendet är ovälkommet.
b) Anmäl det som hänt till kanslichef eller till projektledare. Om någon av dem är förövaren kan en

också vända sig till förbundsordförande. Den som drabbats kan också själv ta kontakt med polis
eller med sociala myndigheter.

ÖVRIGA POLICYS 
Våra riksarrangemang styrs också av vår drogpolicy och övriga policys – du kan läsa alla på vår hemsida 
under styrdokument. 


