Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling
för Föreningen för Enskedespelet.
Enskedespelet är en öppen verksamhet för alla som vill, oavsett nationalitet, etnisk
ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska
förutsättningar. Vi vill ge alla som deltar i vår verksamhet en kamratlig social
gemenskap samt förutsättningar för en positiv och utvecklande teaterupplevelse. Vi vill
med konstnärlig verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt.
Därmed motverkas aktivt mobbning, trakasserier och alla former av diskriminering.
Detta är en policy och en handlingsplan mot sexuella trakasserier och annan kränkande
särbehandling.
Policy
* Ingen ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna
obehag på grund av könstillhörighet eller annan identitet.
* Det accepteras ingen form av mobbing, sexuella trakasserier eller kränkande
särbehandlingar.
Definitioner
Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker
den som oönskat utsatts för dem. Avgörande är den utsattas upplevelse, inte
trakasserarens motiv.
Som kränkande särbehandling räknas handlingar som riktas mot en eller flera på ett
kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför verksamhetens
gemenskap. Tillfälliga meningsmotsättningar eller konflikter i sakfrågor bör dock ses
som normala företeelser.
Handlingsplan:
Enskedespelet arbetar mot trakasserier och kränkande särbehandling på både ett
specifikt och ett integrerat plan.
På det integrerade planet är att vår verksamhet stammar ur en övertygelse om allas

likas värde och arbetar för politisk, ekonomisk, social och kulturell demokrati samt
sexuellt likaberättigande och jämlikhet mellan könen (se stadgar) vilket tar sig uttryck i
de produktioner vi skapar och sättet vi arbetar på.
På det specifika planet har vi följande handlingsplan:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Alla som är anställda av Enskedespelet behöver lämna ett utdrag ur
belastningsregistret.
Alla anställda ges kunskap om denna policy och handlingsplan.
På möten, teatergrupper och repetitioner är vi expressivt tydliga med att det är
allas ansvar att bidra till ett schysst sätt och ett tryggt rum. Detta är en
grundförutsättning för att Enskedespelet ska fungera, om en inte är med på det
kan en inte vara med.
Alla anställda av Enskedespelet har ansvar att ta tecken på trakasserier eller
kränkande särbehandling på största allvar
I de fall som någonting uppstår är Johanna Huss ytterst ansvarig kontaktperson.
Hennes ansvar är att både lyssna och samtala med de inblandade, behandla
ärendet med sekretess, ge stöd till utsatta, vara opartisk och objektiv samt agera
skyndsamt i frågan.
I de fall barn/ungdomar under 18 år är inblandade kontaktas föräldrar.
Vi informerar på hemsidan om vår policy och handlingsplan.
Platsproducenten under spelet är skyddsombud.
Under spelets rep och spelperiod har vi alltid barnansvariga som finns med bland
barnen och kan hålla koll på så att inte någon far illa på något sätt.
Vi har alltid en läkare och en psykolog knuten till varje större spel som finns som
stöd och hjälp om någonting skulle uppstå.
Uppstår situationer som är svåra för Enskedespelets personal att hantera tar vi in
handledning.

Vi uppmanar den som känt sig utsatt för trakasserier eller kränkande
särbehandling att:
•
•

•

•

Markera att beteendet är oönskat genom att säga ifrån, eller be någon annan säga
ifrån.
Söka stöd om det inte hjälper att säga ifrån. Att tala med någon i sin närhet som
den utsatta känner förtroende för. I föreningen vända sig till primärt Johanna
Huss, alternativt annan person den utsatte känner förtroende för, personligen
eller genom ombud.
Skriva ned allt om det inträffade; datum, klockslag, vad som hände, eventuella
vittnen och så vidare. Det är viktigt med bevismaterial om händelsen leder till en
utredning. Den utsatta kan också beskriva sina upplevelser för någon närstående
person som i sin tur kan skriva ner det inträffade.
Trakasserier av brottslig karaktär bör alltid polisanmälas.

