Vartov den 16. august 2021

Guide vedrørende seksuel chikane for medlemmer af Folkekirkens Ungdomskor
Denne guide retter sig mod medlemmer (korsangere og korledere) i Folkekirkens Ungdomskor.
Krænkende handlinger er ikke acceptabelt. I Folkekirkens Ungdomskor (FUK) har vi nultolerance over for
seksuel chikane. Det psykiske arbejdsmiljø - både ud fra en enkeltvis og samlet vurdering - skal være
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det samme gør sig gældende for vores medlemmer - det
være sig korsangere og korledere.
Seksuel chikane er, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre for adfærd, som af de
personer opfattes som nedværdigende.
Overordnede værdier i FUK
• Det skal være trygt at synge i kor, og det skal være trygt at gå på arbejde.
• Det skal være trygt at tale med korlederen eller kirkens/korets ledelse, hvis du oplever krænkelser.
• Det er aldrig din skyld, hvis du bliver udsat for seksuel chikane. Seksuel chikane er ikke dit personlige
ansvar.
Definitionen på seksuel chikane vil altid være en konkret vurdering, og det er den enkelte som ved, hvornår
en handling opleves som krænkende.
Eksempler på grænseoverskridende adfærd
• Uønskede berøringer
• Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
• Seksuel omgangstone
• Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
• Visning af pornografisk materiale
Hvis du selv er udsat for seksuel chikane
• Det er ikke dit personlige ansvar, hvis du oplever chikane af nogen art.
• Kontakt din korleder eller kirkens/korets ledelse. De har pligt til at tage din henvendelse alvorligt og til
at agere på din henvendelse.
• Hvis det ikke er muligt så kontakt en ansat i kirken, et menighedsrådsmedlem eller en anden, du har
tillid til.
Hvis du er vidne til seksuel chikane
• Reagér omgående, hvis du oplever en medsanger eller kollega bliver udsat for seksuel chikane.
• Drag omsorg for din medsanger eller kollega og fortæl vedkommende, at det ikke er vedkommendes
skyld, og at det selvfølgelig er i orden at sige fra.
• Hvis du oplever en handling, som er grænseoverskridende, så kontakt din korleder eller kirkens/korets
ledelse.
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