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Inom idrotten accepteras ingen form av sexuella trakasserier eller övergrepp. Ingen ska behöva
känna sig kränkt, trakasserad eller mobbad. Den utsattes upplevelse är avgörande, inte de motiv
den som trakasserar har. Parasport Norrbotten tillsammans med Parasport Sverige har en unik
kunskap om idrott för personer med en funktionsnedsättning.
Parasport Norrbotten stödjer och följer i likhet med Parasport Sverige;
Riksidrottsförbundets policy med vägledning mot sexuella övergrepp.
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nyadokumentbanken/policies/policy-mot-sexuella-overgrepp-inom-idrotten.pdf?w=900&h=900
Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nyadokumentbanken/policies/policy-och-handlingsplan-mot-sexuella-trakasserier.pdf?w=900&h=900
Vidare stödjer Parasport Norrbotten den åtgärdsplan som Svenska Parasportförbundets
förbundsstyrelse beslutat om kring sexuella trakasserier och som utgår från en
enkätundersökning som Parasport Sverige genomförde med anledning av #metoo.
Läs mer: Åtgärdsplan metoo
Parasport Norrbotten vill även understryka det tillägg som Parasport Sverige gjort för att aktiva
och ledare med en funktionsnedsättning; barn, ungdomar eller vuxna – alltid ska känna sig trygga
och vara förvissade om att de aldrig ska behöva bli sexuellt trakasserade på grund av fysisk
beroendeställning eller svag integritetskänsla.
Barn, ungdomar och vuxna som på grund av en funktionsnedsättning står i en särskild
beroendesituation såsom situationen med personligt stöd och hjälp utgör. Vissa aktiva/ledare
behöver stöd för att förflytta sig från rullstol till bil, buss, i och ur bassäng, upp och nedför trappor
med mera. Några aktiva/ledare behöver stöd för att klara sin hygien och behöver därför hjälp med
dusch och toalettbesök. Andra aktiva/ledare kan ha behov av stöd för att bevara sin integritet
såsom till exempel vissa personer med en intellektuell funktionsnedsättning.
I samtliga dessa fall kan en beroendesituation uppstå eller en integritetsgräns suddas ut.
Parasport Norrbotten ska tillsammans med Parasport Sverige arbeta för att informera och utbilda
ledare, funktionärer och aktiva utövare för och skapa en idrottsgemenskap där sexuella
trakasserier inte förekommer. Bästa sättet att förebygga kränkningar och övergrepp i en förening
är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet.
För att Parasport Norrbotten ska kunna agera behöver vi en skriftlig anmälan när det gäller
sexuella trakasserier och övergrepp.
Den skickas till Parasport Norrbottens kansli: norrbotten@parasport.se
Om en person har begått kränkningar, övergrepp eller andra handlingar som strider mot idrottens
värdegrund ska föreningen alltid både polisanmäla samt anmäla individen för bestraffning inom
idrotten. Det är enbart föreningen som har rätt att stänga av och frånta ledare sina uppdrag, att
varna och avskeda anställda samt att utesluta medlemmen ur sin förening.
I de fall Parasport Norrbotten får kännedom om att en person dömts för sexualbrott och återfinns i
belastningsregistret kommer denne inte att ges förtroendeuppdrag inom Parasport Norrbotten.
Personen i fråga är då heller inte välkommen i av förbundet arrangerad verksamhet.
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