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Rutin vid diskrimineringsfall, trakasserier, sexuella trakasserier och
kränkande särbehandling.
KTH och därav Flygektionen har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier,
sexuella trakasserier och kränkande särbehandling
Du som har blivit utsatt för något av ovanstående ska anmäla detta eftersom det är emot
lagen och ska utredas. Ju fler som anmäler, och informerar om missförhållanden, ju bättre
kommer sektionslivet att bli och fler kommer känna sig välkomna och inkluderade.
Det spelar ingen roll vem det är som utför handlingen; om det är en student från
Flygsektionen, en lärare, en alumn eller en student från en annan sektion/skola. Ingen har
rätt att diskriminera, trakassera eller kränka en annan människa.
Kontaktpersoner som ska, kan och vill hjälpa dig:
När som helst:
● StURe, har tystnadsplikt och jobbar för att du som Flygare ska må bra och känna dig
trygg på sektionen. Om något händer som gör att DU känner dig
obekväm, oavsett vad, finns StURe där för att lyssna. StURe kan
även hjälpa dig vidare om en kris uppstår. StURe kan även
kontaktas anonymt.
Gabriel Kronberg,
sture@t.kth.se
Anonymt formulär:
https://docs.google.com/forms/d/1mdlYWp6TJhmhfHIcKXlMUsu6rK3bb8zPWAfeR-c
pz8Q/edit
●

Lokalansvarig, Flygsektionens andra studerandeskyddsombud som också har
tystnadsplikt.
William Kåhre
lokal@t.kth.se

Om det händer något under en Pub / Gasque:
● Serveringsansvarig (SA), för kvällen ansvarig person som kan hjälpa dig direkt. SA
kan prata med dig och följa upp om så är önskan.
Om det händer något inom sektionen / på föreläsningar:
● Kanslichef SCI-skolan, är utsedd kontaktperson på skolan (SCI) där Farkostteknik
ingår. Du kan kontakta henne för att få stöd när du upplevt att du blivit diskriminerad,
trakasserad, sexuellt trakasserad eller blivit utsatt för kränkande särbehandling.
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HannaSara Karlsson
+46 8 790 75 88
hska@kth.se
Om det händer något inom sektionen:
● Studiesocialt på THS, ansvarar för studiesociala frågor på THS. Du kan kontakta
THS gällande större ärenden som gäller för sektionen och bör tas upp på THS-nivå
och även KTH-nivå.
Hanna Bjarre
+46 8 790 98 76
studiesocialt@ths.kth.se
Några råd till dig som har blivit utsatt:
●

Det är du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är
ovälkommet.

●

Reagera genast, genom att söka stöd och hjälp.

●

Hör hellre av dig en gång för mycket än en gång för lite.

●

Klargör för den som har utsatt dig att beteendet är ovälkommet från din sida.

●

I fall av upplevd diskriminering kan du som student göra en anmälan direkt till
diskrimineringsombudsmannen, (DO). En anmälan till DO kan du göra parallellt med
en anmälan till KTH.

Du är inte ensam!
Oavsett om du upplevde händelsen som stor eller liten är det bra att göra en anmälan. Det
är bra både för dig att kunna reflektera över händelsen, men också för att kunna markera att
det inte är okej. Ditt namn kommer aldrig offentliggöras om du gör en anmälan, om du inte
vill.
Det är bättre att anmäla anonymt än inte alls, så att ledningsgruppen har information att stå
på och vet vad vi kan leta efter och jobba emot. Du behöver aldrig uppge namn eller föra
vidare fallet om du inte vill!

Har något hänt?
1) Prata med någon du litar på! Vi ser gärna att informationen kommer fram till StURe
så att styret kan jobba mot en bättre framtida miljö. Om StURe är inblandad i
händelsen, kan du vända dig till lokalansvarig som också har tystnadsplikt. Känner
du att du hellre vill prata med en vän, ska du självklart göra det, dock för att
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förebygga framtida incidenter, bör anmälan göras till någon av ovanstående. Detta
kan göras anonymt.
2) Om någon styrande post är inblandad så kan du vända dig direkt till kansliet på
SCI-skolan, där HannaSara arbetar med dessa frågor och kan hjälpa dig vidare.
3) StURe tar kontakt med Studenthälsan, HannaSara, och hjälper dig med
kontaktuppgifter och ger dig stöd.

KTH och därav Flygektionen har nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier,
sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Rutin för StURe / Styret
1) Vid första kontakt, lyssna, stötta och erbjud ett samtal snarast! Berätta om
anonymitet, fråga om det är önskat.
2) Ta in information om incidenten från alla parter och vittnen (om sådana finns).
3) Berätta var det finns stöd att få, såsom studenthälsan, kvinnojour etc.
4) Kontakta stödorgan (såsom studenthälsan, SCI-skolan, THS Studiesocialt ansvarig)
för vidaregång för den utsatta. Detta görs utifrån den utsattas vilja.
5) Informera styret om vilka åtgärder Flygsektionen kan göra.
6) Om den utsatte inte vill gå vidare och/eller anmäler anonymt kommer det hjälpa
Flygsektionen att jobba för förebyggande aktioner.

Rutin för SA
1) Be någon från KFK att ha lite mer koll, och gå åt sidan, dock med fortsatt översikt
över lokalen.
2) Vid första kontakt, lyssna, stötta och berätta att det finns stöd att få (såsom StURe,
studenthälsan, kvinnojour etc.) och föreslå ett samtal med StURe snarast. Berätta
om anonymitet, fråga om det är önskat.
3) Ta in information om incident från alla parter och vittnen (om sådana finns).
4) Berätta för StURe snarast så att förebyggande handlingar kan göras.
5) Om utsatta inte vill gå vidare, så ska händelsen rapporteras anonymt till
StURe/Styret.
Möjliga åtgärder:
-

Om det sker trakasserier av något slag / kränkning skall personen förbjudas att
komma på kommande event med flygsektionen under en viss tid.
Barstopp under en viss tid.
Tidsbestämt förbud mot att söka förtroendevalda poster.

Senast justering
15 maj 2021, StURe 2021, Gabriel Kronberg
- __________________________________
- Gabriel Kronberg, Studiesocial Utskottsrepresentant 2021
- Lappis, 15 maj 2021

