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Svenska Handbollförbundets policy mot kränkande särbehandling


Inom Svensk Handboll råder nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling.



I vår verksamhet ska alla, barn, ungdomar och vuxna, känna trygghet. Vi ska ha tillit och
respektera varandra oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religion eller sexuell läggning.

Svenska Handbollförbundet har beslutat att policyn ska gälla för kränkande särbehandling. Den
ska genomsyra all handbollverksamhet i landet.
För att motverka alla former av kränkningar uppmanas föreningarna att diskutera vilken
värdegrund som skall gälla för den egna föreningen.
Föreningar ska också fastställa en handlingsplan hur man ska hantera kränkande särbehandling.
Den ska innehålla en checklista med ansvarsfördelning och en vägledning i stödåtgärder beroende
på ärendets art. Kränkningar, som enligt lag är förbjudna, bör polisanmälas.
Alla i föreningen ska informeras om vem de kan vända sig till i föreningen eller det egna
specialdistriktsförbundet för att få hjälp om de blivit utsatta för kränkningar.
Exempel på kränkningar som kan förekomma:
 verbala eller skrivna kränkningar
 mobbning
 diskriminering
 hot eller utpressning
 sexuella trakasserier
 sexuella övergrepp
 stalkning (olaglig förföljelse).
Ytterligare information om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier finns att läsa på:
Riksidrottsförbundets hemsida, rf.se >>
Rädda Barnens hemsida, raddabarnen.se >>
På Svenska Handbollförbundets hemsida finns förslag på hur man kan arbeta med kränkande
särbehandling:
Svenska handbollförbundets hemsida, svenskhandboll.se >>
SISU Idrottsutbildarna erbjuder föreningarna studiematerialet ”Värdefullt”:
SISU Idrottsutbildarnas hemsida, sisuidrottsutbildarna.com >>
Svenska Handbollförbundets kontaktperson är Lena Runströmer, 070-331 01 04.
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För stöd
BRIS
BRIS – Barnens Rätt I Samhället
Stödtelefon för barn 116 111
Stödtelefon för vuxna 077-150 50 50
Rädda Barnen
Läs mer på www.rb.se
Föräldratelefon och föräldramejl för frågor som rör barn och föräldraskap:
020-786 786, foraldrar@rb.se
Friends
Läs mer: www.friends.se
Barnombudsmannen
Läs mer: www.barnombudsmannen.se/
Ungdomsmottagningen
Läs mer på www.umo.se

Mer information och stödmaterial
Trygga idrottsmiljöer
http://www.svenskidrott.se/globalassets/svenskidrott/dokument/undersidor/barn--ochungdomsidrott/skapa_trygga_idrottsmiljoer_webb_rev_nov-2013.pdf
Gråzon, gränsfall, glasklart
http://www.granser.nu/
Inte ditt fel!
http://www.mucf.se/sites/default/files/inte-ditt-fel-matris.pdf
Kunskapsöversikt: Sexuella övergrepp – i relationen mellan tränare och idrottsaktiv
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/trygg-idrott/sexuellaovergrepp.pdf
Om begränsat registerutdrag
http://www.svenskidrott.se/Barnochungdomsidrott/Tryggaidrottsmiljoer/Begransaderegisterutd
rag/
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Vår förening är en del av Svensk Handboll. Vi ställer upp på Svensk Handbolls vision gällande
"Kränkande särbehandling".

Vår förening har, med hjälp av studiemateriel från SHF, SISU och/eller RF arbetat fram en
värdegrund som gäller för vår förening.
Vår förening avser att, med hjälp av studiemateriel från SHF, SISU och/eller RF arbeta
fram en värdegrund som gäller för vår förening.
Vi har också arbetat fram en handlingsplan för hur föreningen ska agera om någon blir
utsatt för kränkningar.
Vi avser att arbeta fram en handlingsplan för hur föreningen ska agera om någon blir utsatt
för kränkningar.
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