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Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i amatørteatermiljøet.
Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd
for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i amatørteatermiljøet bør jobbe for å etablere
trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne.
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med amatørteaterets verdier.
Det skal være trygt å delta i amatørteater, og det skal være nulltoleranse for diskriminering og
trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i
miljøet.
Vi skal respektere hverandres personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.
•
•

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den
oppmerksomheten rammer.
Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det
ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Følgende retningslinjer gjelder i amatørteatergruppa:
1. Etablere et støtteapparat som har ansvar for at disse retningslinjer blir gjort kjent i
teatergruppa, og som har ansvar for at de overholdes.
2. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller
behandling som kan oppleves som krenkende.
3. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
4. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
5. Unngå uttrykk, vitser og meninger av privat art som omhandler medspillerens kjønn eller
seksuelle orientering på en negativ måte.
6. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i teaterlagets styre.
7. Unngå kontakt med deltakere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt
med foresatte eller ledelsen i gruppa.
8. Vise respekt for hverandres privatliv.
9. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og
avklares åpent i miljøet.
10. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i
retur.
11. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.
12. Sørge for at det kreves politiattest fra instruktører som jobber med barn og ungdom.

