Det er viktig at de som utsettes for seksuell
trakassering tør å si fra
Hvis du selv er utsatt for, eller kjenner til seksuell
trakassering eller seksuelle overgrep i NTL-sammenheng,
har du flere muligheter:
• Ta kontakt/søk hjelp hos en du stoler på. Sammen 		
kontakter dere en tillitsvalgt, eller forbundskontoret
• Kontakt din nærmeste tillitsvalgte eller landsforening
• Kontakt NTLs sentrale varslingsutvalg direkte:
v/Fredrik Oftebro mob: 91 13 21 17, e-post: fro@ntl.no
(Får du ikke kontakt med en gang – ring tilbake, eller 		
send e-post)
• Du kan også kontakte Likestillings- og diskriminerings-		
ombudet, post@LDO.no tlf. 23157300
• Alvorlige forhold bør anmeldes til politiet – hvis du 		
trenger hjelp i denne prosessen vil NTL støtte deg. I 		
særlig alvorlige saker vil NTL selv vurdere å anmelde

Det skal være
trygt for alle å
delta i NTL

Seksuell trakassering, eller andre former for
trakassering skal ikke skje i NTL
Alle i NTL, både forbundskontoret, NTLs organisasjonsledd
og den enkelte har et ansvar for å forhindre seksuell
trakassering og andre former for trakassering. Forbundets
ledelse har et særlig ansvar for forebygging etter loven, og
må sørge for at saker om seksuell trakassering blir håndtert
på en ordentlig måte.
Tillitsvalgte og andre personer i ledende posisjoner må
være spesielt bevisst på sin egen rolle og egne maktposisjoner.
Krenkelser og overgrep kan skje i alle organisasjoner der
mennesker møtes. NTL ønsker å skape bevissthet i alle
ledd om hva seksuell trakassering og overgrep er, maktforholdene og risikofaktorene som gjør at det kan skje, og
hva vi kan gjøre for å forebygge at det skjer.
Fordi vi er en organisasjon hvor forskjellige meninger 		
møtes, og hvor det ofte er kamp om
posisjoner og verv, er det særlig viktig at 		
de som varsler om seksuell trakassering 		
eller andre forhold ikke møtes med 			
represalier eller andre utfrysningsstrategier
noe sted i organisasjonen.

I NTL skal alle
•

Behandle hverandre med respekt,
høflighet og folkeskikk både når vi 		
møtes og på sosiale medier

•

Være profesjonelle, blant annet ved å
etterstrebe et skille mellom private og NTL-relaterte 		
roller

•

Unngå berøring som kan være uønsket eller krenkende

•

Unngå seksuelle kommentarer og kommentarer som 		
gjelder andres kropp og utseende

•

Holde vitser eller meninger som framstiller kjønn,
etnisitet, seksuell orientering eller funksjonsnivå på en 		
negativ måte, for seg selv

•

Si i fra/gripe inn dersom de selv opplever, eller ser at 		
andre blir utsatt for ubehagelig eller krenkende oppførsel

•

Huske på at de representerer NTL også etter møte-		
slutt og bidra til at NTL har et godt omdømme

•

Ha et bevisst forhold til sitt eget alkoholinntak og sin 		
egen oppførsel under ruspåvirkning

•

Bidra til at informasjon om seksuell trakassering gjøres
kjent i hele organisasjonen

