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Seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skjer også i idretten. Derfor er det viktig å opplyse om at alle har et ansvar om å gjøre
idrettens retningslinjer på området kjent blant medlemmene. Foto: NTB Scanpix

Norsk idrett tar seksuell trakassering og overgrep på alvor. Vi vet også at dette er et tema
som må løftes opp for å bli tatt på alvor. Allerede i år 2000 vedtok Idrettsstyret i Norges
Idrettsforbund egne retningslinjer mot trakassering og overgrep for hele norsk idrett.
Idrettspresident Tom Tvedt i Norges idrettsforbund sier:
«Alle i norsk idrett har ansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes. Du kan ikke
være nøytral til seksuell trakassering og overgrep! Enten reagerer du, eller så støtter du
uakseptabel oppførsel».
Leder i Gresvik IF Tormod Hermansen sier:
«Idrettsklubber er en relativt vanlig arena for seksuelle overgrep. Seksuelle overgripere er
også vanlige mennesker med jobb og barn. Både kvinner og menn begår seksuelle overgrep.
Det er ikke mulig å kjenne igjen en seksuell overgriper. Derfor ønsker Gresvik IF å arbeide
forebyggende i forhold til seksuelle overgrep. Alle som er trenere eller ledere i Gresvik IF
skal være kjent med NIF’s kjøreregler. Disse reglene skal minimum én gang i året være tema
på avdelingenes styre-, trener- og lagledermøter ».

NIF har lagd fem kortfilmer
I 2013 lagde idrettsforbundet fem kortfilmer om temaet, til bruk i trener- og
lederopplæring. Filmene er enkle verktøy som er alt idrettslag trenger for å ta opp temaet
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på en samling for trenere eller utøvere i idrettslaget. Det er viktig at retningslinjene er
kjent, og at trenere og ledere har reflektert over de risikosituasjonene som filmene tar opp.

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:
1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller
behandling som kan oppleves som krenkende.
2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering
på en negativ måte.
5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt
med foresatte eller idrettsledelsen.
7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og
avklares åpent i miljøet.
9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester
i retur.
10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet
(trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at
retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Gresvik IF har satt opp noen kjøreregler for å forebygge seksuell
trakassering og overgrep spesielt rettet mot barn og ungdom.
(gif.01.031 felles_BARN SOM IKKE HAR DET BRA)
1. Gresvik IF prøver å unngå alenetrenere.
2. Om du opplever at en person i Gresvik IF har en unaturlig nær relasjon til et barn eller
ungdom skal du spørre om relasjonen.
3. Om du er usikker, kontakt daglig leder, som formidler kontakt til kompetente ressurser i
klubben.
4. Om du i din rolle i Gresvik IF får mistanke om at et barn utsettes for seksuelle overgrep
skal det sendes bekymringsmelding til barnevernet.
5. Bekymringsmelding til barnevernet sendes i samarbeid med daglig leder.
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6. Det er viktig at du ikke trenger å vite at barnet er utsatt for seksuelle overgrep.
En bekymringsmelding til barnevernet innebærer kun at du er bekymret over hvordan
barnet har det. Vi som har oppgaver innen Gresvik IF har ikke til oppgave å undersøke
barnets hele livssituasjon, men vi kan ha samtaler med barnet. Om barnet etter disse
samtalene fortsatt har det dårlig over tid (uker eller måneder) skal det meldes til
barnevernet.

Varsling
Det er viktig å varsle når man opplever eller ser seksuell trakassering eller overgrep.
Hovedregelen er at en bør kontakte sin nærmeste overordnede dersom det foreligger grunn
til å varsle. For de tilfellene hvor varsler ikke er komfortabel med dette, ønsker NIF å legge
bedre til rette for varsling, ut over de rutinene for varsling som gjelder i dag. Norges
idrettsforbund jobber med å utvikle en anonym nettbasert varslingskanal. Dette vil kunne
innebære varsler om seksuell trakassering, uetisk adferd, korrupsjon eller økonomisk
utroskap, lovbrudd, mobbing eller andre forhold som den som varsler oppfatter at det er
forsvarlig å varsle om.
Ved saker om seksuell trakassering og overgrep fra noen i GIF er det naturlig at
avdelingsleder eller den som får melding om dette, informerer Hovedleder og eller Daglig
leder. Dersom noen lurer på hvordan de skal følge opp slike saker kan de kontakte Norges
idrettsforbund sentralt, og bli fulgt opp av Idrettsforbundets fagansvarlige.
Hovedstyret i Gresvik IF
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