Samværspolitikken gælder altid når man repræsenterer Alternativets Unge og når man
deltager til Alternativets Unges lokale, nationale, internationale og digitale arrangementer,
derudover gælder samværspolitikken også i alle Alternativets Unges digitale rum, herunder
grupper på sociale medier.
Samværspolitikken revideres årligt på landsmødet.
I Alternativets Unge skal:
● Man følge debatdogmerne og tale respektfuldt til hinanden.
● Man altid respektere hinandens grænser og gøre brug af aktivt samtykke.
● Man tage hinandens problemer alvorligt og handle på dem
● Man gøre en aktiv indsats for at inkludere alle - så vidt muligt.
● Man acceptere og respektere, at alle er forskellige.
● Man ALDRIG gøre brug af vold, trusler eller tvang.
Derudover har vi i Alternativets Unge nultolerance over for: Mobning og diskrimination!
Der er altid hjælp at hente:
I Alternativets Unge er der valgt tryghedsambassadører som man kan gå til , hvis man
oplever noget, man har brug for at snakke om. De vil have selvpålagt tavshedspligt, og vil
aldrig fortælle noget videre med mindre de har fået lov af personen, der henvendte sig.
Tryghedsambassadørerne skal være minimum 18 år og have en negativ børneattest. De
øvrige kriterier for tryghedsambassadørerne fastsættes af Hovedbestyrelsen, hvorefter
Forretningsudvalget indstiller kandidater som den samlede landsledelse godkender.
Tryghedsambassadører vil være at finde på hjemmesiden.
Derudover har alle tillidsvalgte selvpålagt tavshedspligt, ligesom tryghedsambassadørerne.
Det betyder man også kan tage fat i disse, hvis man er mere tryg med det. De tillidsvalgte er
ligeledes at finde på hjemmesiden. Som tillidsvalgt, lokalt og nationalt, har man desuden
pligt til at underrette tryghedsambassadørerne og/eller Hovedbestyerelsen, hvis man oplever
eller mistænker brud på samværspolitikken.
Dernæst har alle medlemmer ansvar for at tage fat i enten en tryghedsambassadører eller en
tillidsvalgt, hvis man oplever eller mistænker brud på samværspolitikken, eller oplever
ubehagelig adfærd.
Vores fester og hygge skal altid være trygge derfor:
● Skal servering af ikke-alkoholiske drikkevarer altid være muligt.
● Serveres der ikke alkohol før klokken 17 og man drikker ansvarligt.
● Serveres hård spiritus, også i form af drinks, kun under festen. Alkohol under 16,5%
kan købes efter kl 17.
● Skal unge under 16 år have skriftlig tilladelse fra værge/forældre, for at kunne købe
alkohol.
● Accepterer vi ingen ulovlige stoffer til vores arrangementer.
● Er der ædruvagter, udpeget af arrangørerne, til arrangementer der inkluderer alkohol.
● Skal man være over 18 år for at stå bag baren .
● Sender ædruvagter eller arrangørerne medlemmer, som har fået for meget at drikke,
har taget ulovlige stoffer eller bliver grænseoverskridende, hjem eller i seng.

Vi har kun tryg seksuel omgang derfor:
● Må personer med tillidsposter ikke have seksuel omgang med menige medlemmer
under 18 år. Kæresterier er dog undtaget.
● Derudover er det ulovligt at have seksuel omgang med personer under 15 år og
ulovligt at have seksuel omgang med personer under 18 år, som man har ansvar for,
herunder som eksempel, foredragsholdere, tillidsvalgte eller politisk valgte. Reglerne
findes i straffelovens § 222 og § 223.
● Accepterer man seksuelle forskelle.
● Skal man ALTID spørge om lov, og gøre brug af aktivt samtykke.
Ledelsen skal skabe tryghed. Derfor har man som tillidsvalgt:
● Ansvar og må ikke misbruge sin post.
● Aldrig ret til at favorisere på baggrund af personlige relationer.
● En negativ børneattest

Håndtering af brud på samværspolitikken:
Hvert brud på samværspolitikken er forskellig og nedenstående gennemgang er således
vejledende.
1. Tryghedsambassadørerne eller en tillidsvalgt informeres om en hændelse.
2. Hovedbestyrelsensen orienteres om, at der er sket en hændelse. Detaljerne i
informationen afhænger af hvad der er blevet givet lov til af personen, der henvendte
sig.
Hvis personen, der henvendte sig ønsker at der skal ske yderligere bliver hændelsen
undersøgt nærmere på følgende måde.
3. Tryghedsambassadørerne afholder uddybende samtale med personen, der henvendte
sig.
4. Eventuelle vidner indkaldes til samtale.
5. Den anden part i sagen indkaldes til samtale.
6. Eventuel opfølgning med vidner og personen, der henvendte sig.
7. Der udarbejdes en fortrolig rapport over forklaringerne, samt laver tidslinje over
hændelsesforløbet, hvor det giver mening. I rapporten anføres vurdering og forslag til
sanktion.
8. Rapporten afleveres til Hovedbestyrelsen, som afgør sagen og sanktionere.
Ovenstående samtaler skal foregå på den indkaldtes præmisser, det er derfor tilladt at have
en bisidder til mødet eller ønske at samtalen ikke foregår fysisk. Det vigtigste fra samtalerne
skrives ned til brug i sagsbehandlingen.
Der stræbes efter at sager er færdigbehandlet indenfor 2 måneder og oplysningerne gemmes
i op til 5 år.
Ved brud på samværspolitikken:
● Gives i enkeltstående og milde tilfælde en advarsel.
● Kan personen blive bedt om at forlade arrangementer, hvis arrangørerne vurdere
dette nødvendigt. Personen får her ingen form for refusion.

●
●

●
●

Kan personen få frataget retten til at deltage i foreningens arrangementer og
aktiviteter.
Hvor der er tale om grove eller gentagne tilfælde behandles sagen i
overensstemmelse med eksklusionsparagraf § 7
○ Herunder kan tillidsposten fratages, hvis sagen ikke fører til eksklusion.
Kan man altid anke sagen til forretningsudvalget som vil tage det op på
førstkommende møde
Hvis man som tillidsvalgt ikke har en negativ børneattest, tager Hovedbestyrelsen
stilling til om den tillidsvalgte skal/kan fratages direkte kontakt med medlemmer
under 15 år eller om om tillidsposten skal fratages.

