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Anvisningar för att ingripa i mobbning och sexuella trakasserier och behandlingen av
misstankar om sexualbrott
Ingripande i mobbning
1. Ingrip
2. Lyssna och ta reda på
3. Stöd förändring
•
•

Stöd den som utsatts för mobbning
Prata med mobbaren/mobbarna

4. Kontroll och stöd
•
•

Kontrollera senare med den mobbade om situationen har förändrats
Om du behöver stöd, kontakta trygghetspersonen på lägret.

5. Förebygg upprepning
•

Gå igenom stegen för hur man förebygger mobbning med din grupp. Använd lägrets anvisning för att
förebygga mobbning som hjälp.

Ingripande i sexuella trakasserier
1. Ingrip
2. Lyssna och ta reda på
3. Stöd förändring
•
•

Stöd den trakasserade
Prata med trakasseraren

4. Kontroll och stöd
•
•

Kontrollera senare med den trakasserade om situationen har förändrats
Om du behöver stöd, kontakta trygghetspersonen på lägret.

5. Förebygg upprepning
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•

Gå igenom stegen för hur man förebygger sexuella trakasserier med din grupp. Använd lägrets
anvisning för att förebygga sexuella trakasserier som hjälp.

Anvisningar för behandling av misstankar om sexualbrott
Sexualbrott undersöks alltid av polisen
Om du är osäker på om det finns skäl att misstänka sexualbrott, konsultera alltid polisen eller rådfråga
experter eller en trygghetsperson på lägret. Du kan be om råd utan att avslöja offrets namn.
Bemötande av sexualbrottsoffer
Om ett barn eller en ung person berättar för dig att hen har blivit offer för ett sexualbrott:
•
•
•
•
•
•
•

Lyssna och uppträd lugnt
Tro på vad hen säger
Tacka för förtroendet
Berätta att det som har hänt inte är hens fel.
Berätta för barnet vad som händer härnäst (såsom om din skyldighet att meddela saken
vidare)
Meddela barnets vårdnadshavare.
Om situationen är akut, ring nödnumret 112.

Även om du inte skulle höra om sexualbrottet direkt från offret, kan misstanken också
väckas av vad den andra parten berättar eller pga annat tvivelaktigt beteende. Om möjligt, fråga offret
direkt om saken.
Brottsanmälan
Då du gör en brottsanmälan överväger polisen om det finns skäl att misstänka brott och
startar vid behov en förundersökning.
Om offret är vuxen och förbjuder att brottsanmälan görs, ska denna önskan respekteras, även om hen var
minderårig när händelsen inträffade.

