Brøndby, 4. maj 2021

Anti mobbe‐ og sexchikanepolitik
Retningslinjer vedr. forebyggelse og håndtering af mobning og chikane
Dansk Faldskærms Unions bestyrelse ønsker med disse retningslinjer at sende et klart signal om
at:
• Omgangstonen i faldskærmssporten skal være ordentlig og bære præg af gensidig respekt
for hinanden.
• Mobning, diskrimination, sexchikane og øvrig chikane er uacceptabelt og må under ingen
omstændigheder finde sted i faldskærmsklubber eller på springpladser
• Sexchikane og sexistisk opførsel tolereres ikke i klubber eller på springpladser og skal
forebygges
Alle har et ansvar
Alle medlemmer i faldskærmsklubber har et ansvar for at medvirke til, at mobning/chikane ikke
finder sted, ‐ og hvis der er tilløb hertil, ‐ at dette hurtigst muligt stoppes. Det påhviler derfor
både det enkelte medlem, klubtillidsvalgte og alle instruktører at påtage sig ansvar for at
omgangstonen er ordentlig, og at mobning/chikane ikke finder sted. Instruktører og
bestyrelsesmedlemmer har desuden et særligt ansvar for at gå forrest og signalere, at
adfærdsreglerne skal efterleves og tages alvorligt.
Det er vigtigt ikke at undgå eller ignorere problemet, da det både er vigtigt for dig selv samt
resten af faldskærmssporten, at der bliver handlet på dårlig adfærd i faldskærmsmiljøet. Hvis du
er vidne til brud på vores retningslinjer, skal du ikke "dukke dig" men sige tydeligt fra og støtte
den, det går ud over. Din opbakning er meget væsentlig både for sagens forløb og for den ramte.
Hvis du er vidne til brud på DFU’s retningslinjer opfordrer vi til følgende:
• At gøre opmærksom på i situationen eller relativt kort tid efter, at situationen ikke
opleves som værende ok (husk at blive på egen banehalvdel og give udtryk for, at det er
din oplevelse af situationen)
• Kan eller er du ikke i stand til at gøre ovenstående så gå umiddelbart efter situationen til
et klubbestyrelsesmedlem eller ansvarlige instruktør, på pladsen fortæl om problemet
• Kontakte DFU’s trivselsansvarlige hvor du anonymt kan indberette episoden samt få
hjælp og rådgivning på nnl@dfu.dk eller på telefon 23442019.
Du kan læse mere om DFU’s trivselsansvarlige lige her

Dansk Faldskærms Union – Brøndby Stadion 20 – 2605 Brøndby - www.dfu.dk – +45 43 26 27 77 – dfu@dfu.dk

