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Distrikt	  2320	  -‐	  2410	   	   	   	   	   	  
Riktlinjer	  för	  rapportering	  av	  	  	   	   	   Bilaga	  2	  	  
påståenden	  om	  sexuella	  övergrepp	  och	  trakasserier	  
	   	  
Rotary	  International	  förbinder	  sig	  att	  trygga	  utbytesstudenternas	  välfärd	  och	  säkerhet	  och	  tolererar	  
inga	  övergrepp	  eller	  trakasserier.	  Alla	  påståenden	  om	  övergrepp	  eller	  trakasserier	  tas	  på	  allvar	  och	  
måste	  hanteras	  i	  enlighet	  med	  föreliggande	  riktlinjer.	  Ungdomarnas	  välfärd	  och	  säkerhet	  
kommer	  alltid	  i	  första	  hand.	  
	  
Definitioner 
sexuella övergrepp  
Att ägna sig åt antydda eller explicita sexuella handlingar med en ung person eller att tvinga 
eller uppmuntra en ung person att ägna sig åt antydda eller explicita sexuella handlingar ensam 
eller med en annan person oavsett ålder eller kön. Sexuella övergrepp behöver inte innebära 
fysisk kontakt utan kan till exempel handla om att blotta sig eller visa pornografiskt material för 
en ung person. 
sexuella trakasserier Sexuella närmanden, begäran om sexuella tjänster, eller verbalt eller 
fysiskt beteende av sexuell art. I vissa fall föregår sexuella trakasserier sexuella övergrepp och 
är en metod som förövare använder för att avtrubba eller förbereda sina offer. Sexuella 
trakasserier kan till exempel vara: 
• Sexuella smeknamn, skämt, antydningar om sexuella beteenden i tal eller skrift, prat om det 
egna sexlivet i en ung persons närvaro, och kommentarer om en individs sexuella aktivitet, 
tillkortakommanden eller virilitet 
• Verbala förolämpningar av sexuell art 
• Förevisande av föremål, bilder eller teckningar med sexuella anspelningar 
• Sexuella blickar eller visslingar, olämplig fysisk kontakt, till exempel lätt beröring, obscent språk 
eller obscena gester, och anspelande eller förolämpande kommentarer 
	  
Vem	  avgör	  vad	  som	  är	  övergrepp	  och	  trakasserier?	  
När	  vuxna	  hör	  påståenden	  om	  sexuella	  trakasserier	  eller	  övergrepp	  ska	  de	  inte	  själva	  avgöra	  om	  det	  
påstådda	  beteendet	  verkligen	  utgör	  trakasserier	  eller	  övergrepp.	  De	  ska	  istället	  efter	  att	  ha	  tryggat	  
utbytesstudentens	  säkerhet	  genast	  rapportera	  alla	  påståenden	  till	  behörig	  socialtjänst-‐	  eller	  
polismyndighet.	  I	  vissa	  länder	  är	  man	  enligt	  lag	  skyldig	  att	  göra	  sådan	  anmälan.	  
	  
Riktlinjer	  för	  rapportering	  av	  påståenden	  om	  övergrepp	  och	  
trakasserier	  
När	  en	  deltagare	  i	  Rotarys	  ungdomsprogram	  till	  en	  vuxen	  person	  framför	  påståenden	  om	  sexuella	  
övergrepp	  eller	  trakasserier	  måste	  den	  vuxne	  följa	  nedanstående	  riktlinjer	  för	  rapportering:	  
1.	  Ta	  emot	  rapporten.	  
a.	  Lyssna	  uppmärksamt	  och	  var	  lugn.	  Bekräfta	  att	  det	  krävs	  stort	  mod	  att	  rapportera	  övergrepp	  
eller	  trakasserier.	  Var	  uppmuntrande;	  ge	  inte	  uttryck	  för	  chock,	  avsky	  eller	  tvivel.	  
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b.	  Garantera	  integriteten	  men	  lova	  inte	  konfidentialitet.	  Förklara	  att	  du	  måste	  berätta	  för	  någon	  
om	  övergreppen/trakasserierna	  för	  att	  de	  ska	  upphöra	  och	  för	  att	  förvissa	  dig	  om	  att	  inte	  andra	  
utsätts	  för	  dem.	  
c.	  Ta	  reda	  på	  fakta	  men	  håll	  inga	  förhör.	  Ställ	  frågor	  för	  att	  ta	  reda	  på	  fakta:	  vem,	  vad,	  när,	  var	  och	  
hur.	  Försäkra	  den	  unga	  personen	  om	  att	  han	  eller	  hon	  gör	  rätt	  i	  att	  berätta	  för	  dig.	  Fråga	  inte	  varför-‐
frågor,	  som	  ju	  kan	  uppfattas	  som	  ett	  ifrågasättande	  av	  den	  unga	  personens	  motiv.	  
Kom	  ihåg	  att	  det	  är	  din	  plikt	  att	  berätta	  det	  inträffade	  för	  behöriga	  myndigheter.	  
d.	  Fördöm	  inte,	  bekräfta.	  Undvik	  att	  kritisera	  det	  inträffade	  eller	  de	  inblandade.	  Det	  är	  särskilt	  
viktigt	  att	  inte	  skylla	  på	  eller	  kritisera	  den	  unga	  personen.	  Betona	  att	  det	  inträffade	  inte	  är	  hans	  eller	  
hennes	  fel	  och	  att	  det	  var	  modigt	  och	  vuxet	  att	  uppsöka	  dig.	  
e.	  Dokumentera	  påståendena.	  Skriv	  ner	  samtalet,	  inklusive	  tid	  och	  datum,	  så	  snart	  du	  kan	  efter	  
rapporten.	  Försök	  använda	  den	  unga	  personens	  egna	  ord	  och	  skriv	  ner	  endast	  vad	  han	  eller	  hon	  
berättat	  för	  dig.	  
	  
2.	  Skydda	  den	  unga.	  
Trygga	  säkerheten	  och	  välfärden	  för	  ungdomsprogramdeltagaren	  genom	  att	  genast	  avlägsna	  honom	  
eller	  henne	  från	  en	  eventuellt	  farlig	  miljö	  och	  förhindra	  all	  kontakt	  med	  den	  påstådda	  förövaren.	  
Försäkra	  den	  unga	  att	  detta	  sker	  för	  att	  skydda	  honom	  eller	  henne	  och	  inte	  är	  något	  straff.	  
	  
3.	  Anmäl	  de	  påstådda	  övergreppen	  eller	  trakasserierna	  till	  behöriga	  
myndigheter	  —	  socialtjänst	  eller	  polis.	  
Anmäl	  genast	  alla	  fall	  av	  sexuella	  övergrepp	  eller	  trakasserier	  —	  först	  till	  behörig	  polismyndighet	  
för	  utredning	  och	  sedan	  omgående	  till	  klubb-‐	  och	  distriktsledningens	  säkerhetskommitté	  för	  
uppföljning.	  I	  första	  hand	  kontaktas	  	  kommittéordföranden	  för	  distriktets	  ungdomsprogram	  	  som	  
ansvarar	  för	  att	  inhämta	  råd	  från	  behöriga	  myndigheter	  och	  organisationer	  och	  samarbeta	  med	  
dem.	  Om	  de	  påstådda	  övergreppen	  eller	  trakasserierna	  gäller	  denna	  rotarian	  ska	  
distriktsguvernören	  kontaktas	  istället.	  Distrikt	  2370	  samarbetar	  med	  polisen.	  	  
	  
4.	  Undvik	  skvaller	  och	  skuld.	  
Berätta	  inte	  om	  rapporten	  för	  någon	  förutom	  dem	  som	  anges	  i	  dessa	  riktlinjer.	  Var	  noga	  med	  att	  
respektera	  rättigheterna	  både	  för	  offret	  och	  den	  påstådda	  förövaren	  under	  utredningen.	  Distrikt	  	  
2370	  värnar	  integriteten	  (i	  motsats	  till	  konfidentialiteten)	  för	  varje	  påstådd	  förövare.	  	  
	  
5.	  Utmana	  inte	  den	  påstådda	  förövaren.	  
Kontakta	  inte	  den	  påstådda	  förövaren.	  I	  övergreppsfall	  måste	  utfrågningar	  och	  förhör	  helt	  och	  hållet	  
lämnas	  åt	  polismyndigheten.	  I	  fall	  som	  gäller	  icke	  brottsliga	  trakasserier	  ansvarar	  
distriktsguvernören	  för	  uppföljning	  och	  kontaktar	  den	  påstådda	  förövaren	  efter	  att	  den	  unga	  
personen	  flyttats	  till	  en	  säker	  miljö.	  Distriktsguvernören	  kan	  delegera	  denna	  uppgift	  till	  ordförande	  
för	  distriktets	  ungdomsprogram.	  
	  
Uppföljningsrutiner 
Kommittéordföranden	  för	  distriktets	  ungdomsprogram	  eller	  distriktsombudet	  för	  ungdomars	  
säkerhet	  måste	  se	  till	  att	  följande	  åtgärder	  genast	  vidtas	  efter	  att	  ett	  påstått	  övergrepp	  rapporterats.	  
1.	  Det	  måste	  bekräftas	  att	  ungdomsprogramdeltagaren	  omedelbart	  avlägsnats	  från	  eventuellt	  farliga	  
miljöer	  och	  inte	  har	  någon	  kontakt	  med	  den	  påstådda	  förövaren.	  Distriktsguvernören	  ska	  
informeras	  om	  de	  påstådda	  övergreppen	  eller	  trakasserierna.	  
2.	  Om	  polis	  eller	  åklagare	  inte	  vill	  utreda	  fallet	  ska	  distriktets	  guvernör	  ordna	  en	  oberoende	  
granskning	  av	  påståendena.	  
3.	  Det	  ska	  säkerställas	  att	  utbytesstudenten	  får	  omedelbart	  stöd.	  
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4.	  Den	  unga	  personen	  ska	  erbjudas	  ett	  oberoende	  ombud,	  som	  inte	  är	  rotarian,	  som	  kan	  tillvarata	  
hans	  eller	  hennes	  intressen.	  Be	  socialtjänsten	  eller	  polisen	  rekommendera	  någon	  som	  inte	  är	  
rotarian	  eller	  på	  något	  vis	  engagerad	  i	  ungdomsprogrammet.	  
5.	  Utbytesstudentens	  föräldrar	  eller	  målsman	  ska	  kontaktas.	  Om	  utbytesstudenten	  inte	  rest	  hem	  ska	  
hans	  eller	  hennes	  föräldrar	  bestämma	  om	  utlandsvistelsen	  ska	  fortsätta	  eller	  avbrytas.	  Om	  
utbytesstudenten	  stannar	  kvar	  i	  utlandet	  krävs	  ett	  skriftligt	  medgivande	  från	  föräldrarna	  eller	  
målsmannen.	  Om	  utbytesstudenten	  och	  föräldrarna	  väljer	  att	  låta	  utbytesstudenten	  återvända	  hem	  
ska	  polisen	  först	  kontaktas	  och	  tillfrågas	  innan	  resan	  arrangeras.	  Om	  en	  utredning	  pågår	  är	  det	  
möjligt	  att	  polisen	  inte	  tillåter	  utbytesstudenten	  att	  lämna	  landet.	  
6.	  Den	  påstådda	  förövaren	  ska	  skiljas	  från	  all	  kontakt	  med	  andra	  unga	  deltagare	  i	  Rotarys	  program	  
medan	  utredningen	  pågår.	  
7.	  Samarbeta	  med	  polisen	  eller	  brottsutredningen.	  
8.	  Distriktsguvernören	  eller	  ansvarig	  för	  distriktets	  ungdomsprogram	  måste	  informera	  RI	  om	  de	  
påstådda	  övergreppen	  eller	  trakasserierna	  inom	  72	  timmar	  och	  lämna	  uppföljningsrapporter	  över	  
vidtagna	  åtgärder	  och	  utredningsläget.	  
9.	  När	  myndigheterna	  avslutat	  sin	  utredning	  måste	  distriktet	  följa	  upp	  och	  se	  till	  att	  situationen	  
hanteras.	  Rent	  konkret	  innebär	  det	  att	  distrikt	  2370	  gör	  en	  oberoende	  och	  noggrann	  granskning	  av	  
alla	  påståenden	  om	  sexuella	  övergrepp	  eller	  trakasserier.	  
	  
Att tänka på efter rapportering och anmälan 
Ungdomsprogramdeltagarens behov i  centrum. 
Distrikt	  	  2370	  stöttar	  med	  genomtänkta	  och	  teaminriktade	  insatser	  en	  ung	  person	  som	  framfört	  
påståenden	  om	  övergrepp	  eller	  trakasserier.	  Ungdomsprogramdeltagaren	  känner	  sig	  sannolikt	  
generad	  eller	  förvirrad	  och	  kan	  reagera	  med	  att	  bli	  inbunden.	  När	  trakasserier	  eller	  övergrepp	  
rapporterats	  kan	  utbytesstudenter	  känna	  sig	  tveksamma	  till	  att	  fortsätta	  utlandsvistelsen.	  Om	  de	  
väljer	  att	  stanna	  kvar	  utomlands	  är	  det	  inte	  säkert	  att	  de	  vill	  fortsätta	  ha	  kontakt	  med	  den	  
mottagande	  rotaryklubben.	  Det	  händer	  att	  utbytesstudenter	  vill	  stanna	  kvar	  i	  värdlandet	  men	  byta	  
till	  en	  annan	  värdklubb.	  
Även	  om	  klubbmedlemmar	  och	  värdfamiljer	  kan	  ha	  svårt	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  hur	  utbytesstudenten	  mår	  
är	  det	  till	  hjälp	  för	  utbytesstudenten	  att	  veta	  att	  klubben	  fortfarande	  står	  bakom	  honom	  eller	  
henne.	  Klubbmedlemmar	  och	  värdfamiljer	  kan	  känna	  sig	  osäkra	  på	  sin	  uppgift	  och	  på	  var	  gränserna	  
går.	  De	  måste	  ändå	  göra	  vad	  som	  behövs	  för	  att	  utbytesstudenten	  ska	  känna	  sig	  säker	  på	  deras	  stöd	  
i	  varje	  stund.	  
	  
Hanteringen av frågor i  klubben 
I	  hanteringen	  av	  påstådda	  övergrepp	  eller	  trakasserier	  kommer	  alltid	  den	  unga	  personens	  säkerhet	  
i	  första	  rummet.	  Klubbmedlemmarna	  ska	  inte	  spekulera	  om	  det	  inträffade	  eller	  komma	  med	  egna	  
synpunkter	  som	  eventuellt	  kan	  hindra	  polis-‐	  eller	  brottsutredningen.	  Rotarianer	  får	  inte	  blanda	  sig	  i	  
utredningen.	  Att	  kommentera	  förmodade	  övergreppsoffer	  i	  avsikt	  att	  stödja	  en	  påstådd	  förövare	  
strider	  både	  mot	  Uttalande	  om	  arbete	  med	  ungdomar	  och	  Rotarys	  ideal.	  Nedsättande	  kommentarer	  
om	  en	  påstådd	  förövare	  kan	  leda	  till	  att	  rotarianer	  eller	  klubbar	  åtalas	  för	  förtal	  eller	  ärekränkning.	  
	  
Uttalande om arbete med ungdomar 
Rotary	  International	  förbinder	  sig	  att	  skapa	  och	  upprätthålla	  tryggast	  möjliga	  miljö	  för	  alla	  som	  
deltar	  i	  Rotarys	  aktiviteter.	  Det	  är	  en	  plikt	  för	  alla	  rotarianer,	  rotarianers	  makar,	  sambor,	  partners	  
och	  övriga	  volontärer	  att	  efter	  bästa	  förmåga	  trygga	  välfärden	  för	  och	  förebygga	  fysiska,	  sexuella	  
eller	  känslomässiga	  övergrepp	  mot	  barn	  och	  ungdomar	  som	  de	  har	  kontakt	  med.	  
Enligt	  RI-‐styrelsens	  beslut,	  november	  2002	  
 


