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Policy mot sexuella övergrepp och våldtäkt 
 
Detta är S-studenters policy mot sexuella övergrepp och våldtäkt. Den gäller på S-studenters 
samtliga nationella evenemang och kansli. S-studenters klubbar är välkomna att använda den i 
sin verksamhet.  
 
Våra politiska värderingar spelar roll för hur vi medlemmar agerar i S-studenter. Alla ska känna 
sig välkomna och beredas plats. Vår verksamhet bygger på en inkluderande kamratskap och ett 
gott debattklimat där vi respekterar varandra. Alla uttryck för diskriminering eller andra 
kränkningar är oacceptabla och oförenliga med vår verksamhet och våra politiska 
ställningstaganden.  
 
Vad är ett övergrepp? 
Ett övergrepp kan vara många olika saker, men generellt räknar man sexuella handlingar som 
någon gör mot någon annans vilja. Sexuella övergrepp kan till exempel vara överfallsvåldtäkt, att 
ha sex med någon som inte kan försvara sig, att använda sin maktposition för sexuella tjänster, 
att prata med någon på ett sexuellt sätt mot personens vilja eller att ta på någon utan samtycke.  
        
Vem är ansvarig?  
Alla inom S-studenter är ansvariga för att jobba förebyggande mot och agera mot sexuella 
ofredanden. Om någon av följande funktioner får reda på att övertramp begåtts har man i 
uppgift att informera förbundssekreteraren. Denne har sedan ansvar för att ta vidare ärendet.  

● Klubbordförande 
● Klubbstyrelseledamot 
● Anställda 
● Handledare (vid kursverksamhet) 

 
Hur jobbar förbundet förebyggande?  

● Förbundet vill agera förebyggande för att alla ska känna sig trygga i organisationens 
verksamhet. I det förebyggande arbetet ingår att: 

● informera alla nyanställda om policyn mot sexuella övergrepp (ansvarig: 
förbundssekreterare) 

● Se till att alla nyvalda klubbstyrelser får policyn utskickad och förklarad (ansvarig: 
förbundssekreterare) 

● Informera om policyn vid arrangemang som S-studenter anordnad, exempelvis kurser, 
kongress osv (ansvarig: handledare/kursledare, klubbordförande eller 
förbundsordförande beroende på typ av arrangemang)  

 
Förbundet vill också aktivt arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp och ojämställdhet 
genom att i sina verksamheter diskutera ämnen som feminism, jämställdhet, sexuellt våld och 
mansnorm.  
 
Vem kontaktar man om man själv varit med om övergrepp eller känner till övergrepp 
inom organisationen?  
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I första hand kontaktas klubbordförande eller SSU-ombudsman i distriktet. Om man av olika 
anledningar inte vill kontakta någon av dessa kan man också kontakta S-studenters 
förbundssekreterare.  
 
Vilka steg tas om man rapporterar in händelse? 
I första hand kontaktas den utsatta personen (om det inte är du själv som blivit utsatt). Den 
utsatta kommer då bli erbjuden stöd, samtal med utbildad personal, stöd vid anmälan osv.  
Därefter tas kontakt med den utpekade förövaren. I det samtalet kommer man att resonera med 
den utpekade om det är lämpligt att hen finns kvar i verksamheten och i så fall på vilket sätt 
samt vilka åtgärder man kan förvänta sig.   
 
Samtalen kan antingen komma från förbundssekreteraren eller klubbordförande, beroende på 
situation och vem man kontaktat av dessa två.    
 
I de fall som leder till åtgärder och där den anklagade medlemmen också är medlem i partiet 
kommer partidistriktet att kontaktas och informeras om händelsen och vilka åtgärder S-
studenter beslutat om. Processen sker i dialog med SSU.  
 
Uteslutning 
Alla som rapporterar in ett fall ska informeras om möjligheten att rapportera in fallet även till 
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen kan, om en medlem bedöms uppträda på ett sätt som står 
i strid med förbundets syfte, principer, mål och stadgar, utesluta en medlem. Vad som gäller vid 
uteslutning kan läsas i S-studenters stadgar.       
        
Checklista vid arrangemang 
 
Förebyggande 
Vid varje större arrangemang ska deltagarna informeras om S-studenters policy mot sexuella 
övergrepp och konsekvenserna av att bryta mot den.  
 
Vid övergrepp 
Ansvariga lyder inte under någon tystnadsplikt och ska polisanmäla händelser som kommer till 
vår kännedom för professionell utredning. Även sjukvården ska kontaktas där det anses 
nödvändigt. Detta ska vi delge person som börjar berätta för oss. 
  
För den utsatte      

• Se till att personen som utsatts får omvårdnad och saällskap.      
• Kontakta utbildad kris- och samtalspersonal. Vid frågor om kontakt, kontakta 

förbundssekreterare eller organisationsutvecklaren.   
• Informera förbundssekreteraren.  
• I de fall den utsatte är myndig uppmanas till polisanmälan.  
• Se till att den utsatta får sällskap och stöd under polisanmälan. 
• Uppmuntra att berätta om händelsen för sina anhöriga.    
• Utsatt person ska om den sjaälv så önskar, ges möjlighet att åka hem. 
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För den anklagade 
Ansvariga håller inga egna utfrågningar/förhör med berörda parter. Ingen ska bli dömd av oss 
utan alla ska behandlas med respekt. Personen ska dock informeras om att den är anklagad 
men har inte rätt till all information.  
         
Ansvarig gör bedömning om någon ska skickas hem. Vi behov av stöd i bedömningen kontaktas 
förbundssekreterare. I händelse om arrangemang med andra närvarande gör ansvarig 
bedömningen, tillsammans med samtalspersonal, om vad som ska delges gruppen för att 
undvika ryktesspridning och kunna fortsätta arrangemanget.  
 
Stöd efteråt 

• Se till att förbundssekreterare är informerad om händelsen.    
• Se till att den utsatta vet om att förbundssekreteraren kommer att följa upp med 

personen. 
• Föbundssekreteraren följer upp att den utsatta personen fått professionellt stöd och 

hjälp.   
’ 

 
Särskilda fall:  
 
1. Någon på en nyckelposition inom förbundet. (alla utom fsek)  
Om någon FS-ledamot, klubbordförande eller förbundsordförande är anklagad/har blivit utsatt 
för ett övergrepp ska ärendet direkt hanteras av förbundssekreterare. Alla steg tas i samråd med 
den som upplever sig utsatt. Förbundssekreteraren tar sedan kontakt med den anklagade och 
resonerar kring dennes framtid på sin position. Förbundet ställer högre krav på medlemmar 
som har förtroendeuppdrag inom förbundet. Förbundssekretaren söker samråd i frågan med 
FS/verksamhetsrevisorer och SSU beroende på vem som står anklagad.   
 
2. Förbundssekretaren står anklagad/har blivit utsatt.  
Om förbundssekreteraren skulle vara part i målet eller ha en för nära relation till den som 
anklagats behöver någon annan hantera fallet, delar av fallet. I sådana fall vänder man sig till 
Ordförande eller vice ordförande som i sin tur söker samråd med SSU och 
verksamhetsrevisorerna.  
Vidare får presidiet och FS föra dialog med förbundssekretaren om dennes framtid på sitt 
uppdrag.  

      
 
 
 

 
 


