Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep –
FOLKORG.
Vedteke på årsmøte i FolkOrg 2013
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er uforenlig med FOLKORG sine verdier.
FOLKORG er en åpen organisasjon hvor deltagelse på tvers av bl.a. kjønn,
generasjoner er noe man ser på som verdifullt, og som er viktig å ta vare på. Alle i
lag og medlemmer i FOLKORG bør derfor jobbe for å etablere trygge miljøer og en
trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere barn og
unges personlige rom og ikke overskride grensene for akseptabel oppførsel. Med
seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for
den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller
påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er
utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.
Følgende retningslinjer gjelder for opplæring, festivaler og andre arrangement i regi
av FOLKORG:

1.   Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon,
handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
2.   Ledere og personer med makt og respekt i miljøet skal ikke utnytte sin
posisjon for å oppnå seksuelle forhold som ikke er basert på gjensidig ønske
eller forståelse.
3.   Vise respekt for andre kursdeltagere, medlemmer, utøveres og
lederes/instruktørens privatliv.
4.   Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.
5.   Apparatet omkring virksomheten (instruktører, ledere, tillitsvalgte,
styremedlemmer, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres
kjent og overholdes i all aktivitet i FOLKORG sine lag, kurs, festivaler, og
andre arrangement.

I tillegg kommer disse retningslinjene i forbindelse med opplæring, kurs og
arrangement som retter seg mot barn og unge:
1.   Instruktører/ledere skal forevise politiattest.
2.   Bruk av rusmidler blant ledere/instruktører eller deltakere er forbudt.

Hva gjør man når seksuell trakassering og seksuelle overgrep forekommer –
FOLKORG.

Den som utsettes for seksuell trakassering eller seksuelle overgrep.
-   Ta kontakt / søk hjelp hos en du stoler på.
-   Kontakt ledelsen i festivalen, arrangementet, det lokale spel- eller
danselaget, områdelaget eller FolkOrg sentralt.
-   Kontakt Likestillings- og diskrimineringsombudet, p o st@LDO.n o tlf. 23157300

Den som har mistanke om seksuelle overgrep eller seksuell trakassering
For å få et godt og trygt miljø i laga, under arrangement og festivaler i regi av
FolkOrg, og forebygge seksuell trakassering og overgrep, er det viktig at de som
utsettes for dette tørr å ta opp saken. Dette kan være vanskelig, ikke minst gjelder
det for barn og unge. De som for eksempel utsettes for seksuell trakassering av
anerkjente personligheter i miljøet som instruktører og ledere, kan være redd for
represalier eller straff, føle usikkerhet, skam og skyld eller redsel for ikke å bli
trodd. Det er derfor viktig å presisere at dersom noen i har mistanke om seksuell
trakassering eller seksuelle overgrep, bør man varsle om dette, enten man er
leder/instruktør, forelder, styremedlem, sitter i foreldregruppe eller er medlem i
laget eller arrangerings-/festivalkomite. For unge utøvere er det ofte lettere å
snakke med en annen person enn selv direkte å konfrontere den som har en atferd
som oppleves som trakassering.

Seksuelle overgrep
1.   Dersom man oppdager eller mistenker at noen utsettes for seksuelle
overgrep bør mistanken fremmes for ledelsen (styret eller festivalledelsen).
Det er ledelsens oppgave å vurdere om den mistenkte skal anmeldes til
politiet og om det skal iverksettes annen oppfølging, f.eks. oppsigelse,
fratakelse av oppgaver, begrenset deltaking eller utestenging fra aktiviteter.
Beslutningen har store konsekvenser for den mistenkte og den som kan ha
blitt utsatt for overgrep. Derfor er det naturlig at den treffes av ledelsen som
har det formelle ansvaret for laget, arrangementet eller festivalen.
2.   Hvis ledelsen, etter grundige overveielser – og gjerne i samarbeid med den
personen som nærer mistanken – mener at mistanken er ubegrunnet, må
man beslutte og ikke foreta seg ytterligere i saken og forsøke å stoppe
eventuell sladder og ryktedannelse.
3.   Finner ledelsen (styret eller festivalledelsen) mistanken begrunnet, hører
saken ikke lenger hjemme hos ledelsen. Dersom mistanken gjelder overgrep
mot mindreårige bør de foresatte straks informeres og bør sammen med
ledelsen bli enige om å anmelde saken til politiet. Det er politiet som

gjennom avhør og undersøkelser vurderer saken. Ledelse i det aktuelle laget,
arrangementet eller festivalen skal ikke selv opptre som etterforskere. Det
kan likevel være viktig å følge opp slike saker internt, også under en
eventuell rettssak, for å ta vare på andre medlemmer i miljøet/laget.
4.   Ledelsen må sørge for at taushetsplikten overholdes. Dette gjelder både i
forhold til den som opplever seksuelt overgrep og den som blir beskyldt for
slik oppførsel, samt i forhold til mulige sanksjoner.
5.   FolkOrg sentralt har i slike situasjoner en rådgivende rolle, hvor de skal
hjelpe det lokale styret eller festivalledelsen slik at oppfølgingen av saka
foregår i trå med FolkOrg sine egne retningslinjer og norsk lov.

Seksuell trakassering
1.   Dersom man oppdager eller mistenker at noen utsettes for seksuell
trakassering bør mistanken fremmes for ledelsen (styret eller
festivalledelsen). Det er ledelsens ansvar å forebygge og å søke å hindre at
seksuell trakassering foregår i laget og miljøet rundt arrangement og
festivaler.
2.   Hvis ledelsen, etter overveielser - og gjerne i samarbeid med den personen
som nærer mistanken – mener at mistanken er ubegrunnet, må man
beslutte å ikke foreta seg ytterligere i saken og forsøke å stoppe eventuell
sladder og ryktedannelse.
3.   Finner ledelsen mistanken begrunnet, må den agere. Hvilken prosedyre eller
fremgangsmåte som velges, vil være avhengig av sakens karakter. Ledelsen
bør uansett avholde separate møter med begge parter. Avhengig av utfallet
av samtalene, må ledelsen vurdere om den skal iverksette eventuelle
reaksjoner mot vedkommende, for eksempel oppsigelse, fratakelse av
oppgaver, begrenset deltaking eller utestenging fra aktiviteter. Beslutningen
kan ha store konsekvenser for den mistenkte og den som opplever å ha vært
utsatt for seksuell trakassering. Derfor er det naturlig at beslutningen treffes
av styret i laget som har det formelle ansvaret.
4.   Ledelsen må sørge for at taushetsplikten overholdes. Dette gjelder både
overfor den som opplever seksuell trakassering og den som blir beskyldt for
slik oppførsel. Ledelsen har også taushetsplikt når det gjelder mulige
sanksjoner.
5.   FolkOrg sentralt har i slike situasjoner en rådgivende rolle, hvor de skal
hjelpe det lokale styret eller festivalledelsen slik at oppfølgingen av saka
foregår i trå med FolkOrg sine egne retningslinjer og norsk lov.

