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Hensikt
Norges Idrettsforbund og norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme,
kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. Det gjør vi i Gresvik IF
også. Vår visjon er «Klubben er alle skal trives» og har du opplevd eller har mistanker om
rasisme, diskriminering eller trakassering i GIF kan du på denne siden lese mer om
hvordan du kan varsle enten Gresvik IF, Viken idrettskrets eller Norges Idrettsforbund.

Seksuell trakassering og overgrep
Dette er nærmere beskrevet i egen veiledning. Se gif.01.32 felles_seksuell trakassering

Rasisme og diskriminering
Nulltoleranse for rasisme og diskriminering.
Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle
mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt
for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme og diskriminering er stikk i
strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål.
Idrettens strategidokument 2019–2023, Idretten skal!, fastslår at «Idretten skal på alle
nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering».
Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer.
Diskriminering er handlinger som direkte eller indirekte fører til forskjellsbehandling på
bakgrunn av en persons kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller livssyn, seksuelle
orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller andre diskrimineringsgrunnlag.
Rasisme er diskriminering basert på personens etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamming,
hudfarge eller liknende. Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er
diskriminerende eller rasistisk, ikke motivet bak handlingen.
Følgende overordnede prinsipper skal gjelde for håndtering av rasisme og diskriminering i
idrettssammenheng:
•

Idretten skal alltid reagere på rasisme og diskriminering.

•

Alle i idretten har et ansvar for å reagere når de ser, hører eller registrerer rasisme og
diskriminering. Hvis du ikke reagerer, støtter du i praksis handlingen.

•

Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er rasistisk eller diskriminerende.
Det trenger ikke være et rasistisk motiv bak handlingen.
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•

Alle henvendelser om rasisme og diskriminering skal tas alvorlig.

•

Rasisme og diskriminering skal alltid få en reaksjon. Denne vil variere, blant annet etter
alvorlighetsgrad og om det er en gjentakelse.

•

Idretten skal ta vare på alle involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken
ikke fører til unødvendig påkjenning for dem som opplever eller rapporterer om rasisme
eller diskriminering.

•

Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd rasisme eller diskriminering
opplever trygghet for å kunne fortsette med sin deltakelse i idretten.

•

Norsk idrett har utarbeidet egne veiledere for henholdsvis håndtering av vold og
trusler og seksuell trakassering og overgrep.
•

Les også mer om rasisme og diskriminering på Norges Idrettsforbunds nettsider her.

Vold og trusler
Følgende overordnede prinsipper skal gjelde for håndtering av vold og trusler i
idrettssammenheng:
•

Alle saker skal tas alvorlig

•

Vold og trusler skal alltid få en konsekvens.

•

Alle har et ansvar for at idretten følger opp vold og trusler.

•

Vold som medfører kroppsskade og grove trusler skal alltid anmeldes til politiet.

•

Idretten skal bidra til at politi og rettsvesen håndterer saker som gjelder vold og trusler
best mulig, ved å informere politiet om hendelser og om nødvendig selv anmelde.

•

Idretten skal aldri fraråde noen å anmelde en sak om vold og trusler til politiet.

•

Idretten skal ta vare på de involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke
fører til unødvendig påkjenning for dem.

•

Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd vold eller trusler opplever
trygghet for å kunne fortsette med sin deltagelse i idretten.
•
•

Her finner du informasjon om hvordan du kontakter politiet.
Les også mer om vold og trusler på Norges Idrettsforbunds nettsider her.
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Slik varsler du om rasisme, diskriminering, vold og trakassering
Rasisme og diskriminering
Har du opplevd, sett eller hørt om rasisme eller annen diskriminering i idrettssammenheng?
Snakk med noen du stoler på, og få hjelp til å ta kontakt med idrettslaget.
Du finner mer informasjon og veileder for håndtering av rasisme og diskriminering her.

Seksuell trakassering og overgrep
Har du opplevd eller har mistanker om seksuell trakassering i ditt idrettslag kan du følge
denne veilederen og ta kontakt med din idrettskrets eller direkte med Norges
Idrettsforbund.
Du finner mer informasjon og veileder for håndtering av seksuell trakassering og overgrep
her.

Vold, trusler og trakassering
Har du opplevd vold eller trusler i idrettssammenheng?
• Ring politiets nødnummer 112 om situasjonen er akutt; hvis du trenger umiddelbar
hjelp eller det er alvorlige kroppsskader.
• Snakk med noen du stoler på, og få hjelp til å ta kontakt med politiet og idrettslaget.
• Gi beskjed til styreleder eller daglig leder i idrettslaget ditt, slik at de kan følge opp
saken.
• Ved fysisk skade bør du gå til lege. Be legen skrive i journalen hva som har skjedd deg
og be om utskrift av journalen som du kan ta med til politiet.
• Idretten oppfordrer alle som opplever vold og trusler om å anmelde dette til politiet.
For mer informasjon, se politiet.no eller kontakt politiet på 02800.
• Når du anmelder;
• bidrar du til å hindre at andre opplever det samme.
• bidrar du til at saken blir håndtert på en best mulig måte.
• får du flere rettigheter som fornærmet. Se mer her.
Det er viktig for både politiets arbeid og dine rettigheter at du bidrar med god
dokumentasjon av saken.
Beskriv og ta bilde av skade / trusler, skriv ned hva som har skjedd og når det har skjedd.

4

KLUBBHÅNDBOK DEL 1 - FELLESBESTEMMELSER
Filnavn:
gif.01.24 felles_varsling om rasisme, diskriminering
og trakassering-v2104

Utarbeidet av:
Hovedstyret

Oppdatert: 2021-04
Godkjent av:
Hovedstyret

•

Her er en liste over informasjon og dokumentasjon som er nyttig å ha med til
politiet.

•

Du kan kontakte støttesenteret for kriminalitetsutsatte:
• tlf: 800 40 008,
https://www.politiet.no/kontakt-oss/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/

Du kan få bistand til å søke om erstatning ved å kontakte kontoret for
voldsoffererstatning: voldsoffererstatning.no
Du finner mer informasjon og NIFs veileder for håndtering av vold og trusler i idretten her.

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Døgnåpne tjenester:
•

Krisesentrene tilbyr både beskyttelse og råd og veiledning.
Alle krisesentrene følger korona-reglene og er helt trygge å bruke.

•

Volds- og overgrepslinjen 116 006, hjelpelinje for deg som opplever overgrep og vold i
nære relasjoner.

•

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte, 800 57 000

•

Mental Helses telefontjeneste, Hjelpetelefonen 116 123

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?
•

Er du alvorlig bekymret for et barn, kontakt Barnevernvakten eller Alarmtelefonen for
barn og unge på 116 111.

•

Har du omsorg for et barn og trenger hjelp, veiledning eller bare å lufte tanker, kan du
ringe eller chatte med Mental Helses Foreldresupport 116 123.

Saksbehandling i GIF
•

Alle saker og henvendelser skal tas på alvor.

•

Konfidensiell behandling, taushetsplikt.

•

Bare personer som må involveres, skal involveres.
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•

Det oppnevnes to personer som i første omgang snakker med den som er utsatt for
trakassering. Deretter en samtale med den andre parten. Alvorlige straffbare forhold
bør meldes til politiet og den som er utsatt for trakasseringen motiveres til å anmelde
forholdet.

•

Det opprettes et støtteapparat rundt den som er utsatt for overgrep, herunder
involvering av fagpersonell.

•

Vurderer behov for juridisk bistand.

•

Vurdere eventuelle sanksjoner mot den som har stått for handlingen.

•

Hvis mistanke om trakassering viser seg å være ubegrunnet, avsluttes saken så raskt som
mulig og de involverte informeres.

Hovedstyret i Gresvik IF

6

