UNF Norrbottens beteendepolicy
Syfte
Syftet med att implementera en beteendepolicy i distriktet är för
att uppfylla följande: “Oavsett kön, könsöverskridande uttryck eller
identitet, funktionsnedsättning, ålder, religion eller annan
trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller
socioekonomisk
bakgrund
ska
varje
medlem
ha
samma
förutsättningar för engagemang, förtroendeuppdrag och medlemskap
i UNF”.
Bakgrund
Det har på senare tid uppdagats att det i Norrbottens distrikt
förekommit beteenden som är oönskade på våra arrangemang.
Framför allt har det i Norrbottens distrikt förekommit olämpliga
sexuella beteenden av olika grad under många år, exempelvis
trakasserier. Detta är något som borde ha motarbetats sedan långt
tillbaka, men tyvärr inte genomförts. Dessa beteenden och många
fler önskar distriktsstyrelsen motverka, och därför implementeras
denna beteendepolicy.

Det som förväntas av dig som medlem i distriktet, eller
närvarande vid något av våra arrangemang:
Det är viktigt att inse att Du ska sätta dig in i vad som anses vara
kränkande behandling för andra. Vi förväntar oss att Du tar ansvar
för att inkludera alla medlemmar. Det gäller även om en inte utsätts
för kränkningar och diskriminering, utan trots det kan det kännas
som att en inte är välkommen. Vi vill att Du bidrar till att skapa en
välkomnande och trygg miljö där alla känner att de kan ha ett
meningsfullt engagemang.

Saker som du bör tänka lite extra på:
➔ Sexuella trakasserier, sexism och annat olämpligt sexuellt
beteende är ej acceptabelt inom UNF eller vid våra
arrangemang.
➔ Det är olämpligt att inleda sexuella relationer och låta dessa
äga rum i anknytning med/till UNF eller våra arrangemang.
➔ Undvika att bidra till grupperingar vid evenemang, såväl
föreningsträffar som distriktsevenemang. Exempelvis tänka på
att bjuda med alla om du/ni hittar på något.
➔ Tänka på hur vi använder våra lokaler och arbetsytor. Många av
våra lokaler hyr vi av eller tillsammans med andra
föreningar/organisationer. Det är därför viktigt att tänka på
hur vi brukar dessa. Det är inte okej att exempelvis stöka ned
utan att städa efter sig.
➔ Tänka på hur vi uttrycker oss. Det är inte okej att kränka
någon, eller använda kränkande ord eller uttryck på våra
arrangemang, och det är alltid ens eget ansvar att tänka på vad
en säger.

Om du har frågor eller funderingar, eller upplever att någon brutit
mot denna beteendepolicy och vill kontakta oss, kan du nå antingen
hela styrelsen på styrelsen@unfnorrbotten.se, eller kontakta en av
oss på namn@unfnorrbotten.se.
Du kan även kontakta vår verksamhetsutvecklare Victor Emmoth på
073-383 83 24, victor.emmoth@unf.se
2019-05-04, Luleå
UNF Norrbottens distriktsstyrelse genom ordföranden

Johan Stoltz
________________

Amanda Dafors
_________________

