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TRIVSEL OG SAMVÆR I SFU 
For at SFU kan blive den organisation, vi ønsker, er vi nødt til at 
have fokus på, hvordan vi behandler hinanden i sociale sammen-
hænge. Vi skal sikre et SFU, hvor alle kan være trygge og glade; til 
festerne, i de politiske diskussioner, og når vi mødes udenfor SFU. På 
den måde kan vi sikre, at alle kan udnytte deres fulde potentiale og 
bidrage til at gøre SFU større, stærkere og bedre end det allerede er. 
 
For at sikre, at SFU er og forbliver den mangfoldige organisation, vi 
ønsker, den skal være, er det vigtigt, vi forholder os til de ting, der 
nogle gange kan være svære at forholde sig til. I dette papir gennem-
gås det, hvad trivsel- og samværspolitik er, hvad vores egne regler si-
ger, hvad lovgivningen siger, og hvordan vi skal forholde os til dette. 

Hvordan skaber vi en god trivselspolitik? 
God trivsel og samvær handler i en organisation som SFU om rigtig 
mange ting, men helt centralt står respekt. Vi skal altid respektere 
hinanden og hinandens grænser. 
  
Når vi snakker om trivsel og samvær, er det ligeledes fuldstændig af-
gørende, at vi husker vores feministiske ståsted. Det betyder, at alle 
skal have magten over egen krop, og at vi altid husker hinandens li-
geværd; at vi altid forholder os til andre mennesker på baggrund af, 
hvem de er, og ikke hvilken krop, de har, hvilket tøj, de går i, eller 
hvem de dater. 
 
Det betyder også, at vi som en feministisk organisation, aldrig kan 
støtte op om, at medlemmer, og særligt yngre medlemmer, mod egne 
ønsker bliver seksualiseret. Hverken, når de er til stede, eller når det 
sker bag deres ryg. Det er vigtigt, at vi som ledelsesmedlemmer altid 
går forrest og viser det gode eksempel, samt holder fast på retten til 
samtykke, uanset hvilken situation, det drejer sig om. 
 

Hvad siger vores egne vedtagelser? 
SFU’s egne regler siger kun lidt om, hvordan vi sikrer ordentlig triv-
sel og samvær i SFU, og tager meget udgangspunkt i et princip om 
sund fornuft. I vores alkoholpolitik står der dog: 

  
”Som ledelsesmedlem på et træf, har man en forpligtelse til at bi-

drage til, at alle får en god fest” 
og 

”Ledelsesmedlemmer må ikke vende det blinde øje til ”for fe-
stens skyld” eller i et forsøg på at være joviale og hyggelige.” 



NOTAT: TRIVSEL OG SAMVÆR I SFU 
November 2017 

                          Side 2 af 5 

  
Når der står, at man har en forpligtelse for at bidrage til, at alle får 
en god fest, betyder det, at man altid skal forsøge at forhindre alle 
former for grænseoverskridende adfærd, og sige fra med det samme, 
hvis man skulle opleve det. Kan man ikke selv overskue at foretage 
en konfrontation, er man ALTID velkommen til at tage fat i en anden 
fra ledelsen, en fra forretningsudvalget eller en fra Daglig Ledelse. 
Man opfordres derudover til lige gyldigt hvad, efterfølgende at tage 
fat i en fra forretningsudvalget eller daglig ledelse og fortælle om si-
tuationen. 
  
I landsmødepapiret fra 2016: En feminisme for alle beskæftiger vi os 
med god feministisk praksis, og hvordan vi sikrer, at alle mennesker 
lever op til deres fulde potentiale. Særligt afsnittene Seksualitet og 
samtykke og Din krop er din egen opfordres alle til at læse en ekstra 
gang. Papiret kan findes her: http://sfu.dk/wp-content/uplo-
ads/2015/12/En-feminisme-for-alle-vedtaget-LM16.pdf  

  
Udover de ting, der ovenstående er beskrevet, behandler den danske 
lovgivning ydermere samvær og trivsel i frivillige organisationer. 
Dette og baggrunden for lovgivningen gennemgås nedenfor. 

Straffelovens §223 stk. 2 
Bedre kendt som spejderloven eller skolelærerparagraffen 

Skolelærerparagraffen er lavet for at beskytte børn og unge menne-
sker mod seksuelt samkvem med mennesker, hvor der er en magtfor-
skydning, og ens mulighed for at sige nej kan være udfordret. Det 
handler altså om seksuelle forhold, hvor det juridisk ikke nødvendig-
vis kan defineres som voldtægt, eller hvor den krænkede er over 15 i 
alder, men endnu ikke er myndig.   
  

Hvad siger loven? 
§ 223; Den, som har samleje med en person under 18 år, 
der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn 
eller er betroet den pågældende til undervisning eller op-
dragelse, straffes med fængsel indtil 4 år. 

Stk. 2; Med samme straf anses den, som under 
groft misbrug af en på alder og erfaring bero-
ende overlegenhed forfører en person under 18 
år til samleje.  

  
§ 225; Bestemmelserne §§ 216-223 gælder også, hvis der 
er tale om andet seksuelt forhold end samleje. 
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Hvad betyder det? 
Helt konkret betyder ovenstående, at hvis man har en tillidspost i en 
organisation, hvor man ledelsesmæssigt eller hierarkisk er over per-
soner under 18, kan seksuelt samkvem med en af disse straffes med 
op til 4 års fængsel. Det gælder også, selvom man selv er under 18. 
Med seksuelt samkvem menes alle former for seksuelt samvær. Dvs. 
alt fra penetrationssex til kys og pilleri. Fremover i teksten beskrives 
det som “sex”. 
  
I SFU betyder det, at medlemmer af landsledelsen ikke må have sex 
med medlemmer af SFU under 18, der ikke sidder i landsledelsen og 
på den måde ikke er hierarkisk ligestillet med landsledelsesmedlem-
mer – heller ikke selvom landsledelsesmedlemmet selv er under 181. 
  
Udover at man kan straffes med fængsel i op til 4 år, hvis man bryder 
disse regler, skal man også altid huske, hvorfor denne lovgivning er 
lavet: 
  
Den er lavet for at beskytte unge mennesker i situationer, hvor der er 
en magtforskydning. Derfor skal man som tillidsvalgt i SFU altid 
tænke sig om, når det handler om relationer med yngre medlemmer – 
særligt medlemmer under 18 år. Man tænker ikke nødvendigvis over 
det, men når der er en magtforskydning, kan yngre (og/eller nye) 
medlemmer have sværere ved aktivt at sige fra overfor adfærd, de 
finder grænseoverskridende. Derfor har man altid et skærpet ansvar 
for at sikre, at alle er trygge. 
  
Det betyder også, at man skal være opmærksom på andres følelses-
mæssige grænser; særligt når det handler om yngre medlemmer. Her 
kan en fascination af et ledelsesmedlem få karakter af forelskelses-
lignende følelser, hvis ledelsesmedlemmet selv bidrager til det. Der-
for skal man sørge for at sige fra. 

  

                                            
1 Ligeledes betyder det at en kontaktperson i en lokalafdeling ikke må have seksu-
elt samkvem med andre i lokalforeningen, der under 18 – dette må et bestyrelses-
medlem heller ikke. Forretningsudvalget må ligeledes ikke have seksuelt samkvem 
med nogen i SFU, der er under 18 og ikke sidder i forretningsudvalget, ligesom 
Daglig Ledelse ikke må have seksuelt samkvem med nogen under 18, der ikke sid-
der i Daglig Ledelse. 
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Børneattester 
En børneattest kan beskrives som en begrænset straffeattest, der kun 
indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod 
børn under 15 år, samt visse overtrædelser af terrorlovgivningen. Or-
ganisationer, hvor tillidsvalgte har løbende kontakt med unge under 
15 år, har pligt til at indhente børneattester på sine tillidsvalgte og 
ansatte. I SFU betyder dette, at landsorganisationen skal indhente 
børneattester på alle ledelsesmedlemmer og ansatte. Lokalafdelin-
gerne har selv ansvar for at indhente børneattester på sine tillids-
valgte. 
  
Man kan indhente en børneattest digitalt eller analogt, og det er ikke 
svært. Du kan læse mere om det her: https://www.politi.dk/da/bor-
gerservice/straffeattest/boerneattest/ 

Hvis jeg får noget af vide, jeg ikke 
ved, hvordan jeg skal håndtere? 
Servicelovens §154 
Den generelle underretningspligt 
Det siger loven: 
  

”Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 
18 år fra forældres eller opdrageres side udsættes for van-
røgt eller nedværdigende behandling eller lever under 
forhold, der bringer det sundhed eller udvikling i fare, har 
pligt til at underrette kommunen.” 

  
Det betyder konkret, at enhver, der får kendskab til børn, der udsæt-
tes for vanrøgt, grænseoverskridende opførsel eller nedværdigende 
behandling, skal indberette dette til socialforvaltningen. 
  
Vi er helt bevidste om, at det kan være svært, og derfor opfordres I til 
at kontakte Daglig Ledelse, hvis I står i en situation, hvor I har fået 
noget af vide, I ikke ved, hvordan I skal håndtere. Daglig Ledelse be-
handler den type informationer med den dybeste fortrolighed! 
  
Får man informationer om misrøgt af en ung under 18, må man al-
drig love ikke at fortælle det videre, da man jf. loven har pligt til at 
indberette det. Man kan dog love, at man vil gå stille med dørene, og 
at man kun tager det med videre for den udsattes skyld. 
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Afrunding inkl. Kildehenvisninger 
Hvis du har spørgsmål eller andet i forbindelse med ovenstående er 
du altid velkommen til at kontakt SFU’s Daglige Ledelse eller lands-
sekretæren direkte på esther@sfu.dk eller 52731158. 
  
Den Danske retsinformation: ”Bekendtgørelse af Lov om Social Ser-
vice”. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191895. 
§154. (sidst besøgt d. 9. november 2017).   
  
Den Danske retsinformation: ”Lov om ændring af straffeloven, rets-
plejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og lov om 
restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.”. 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152267. §223 
stk. 2; §225. (sidst besøgt d. 9. november 2017).   
  
  
Huss, Mette Vestergaard (Partner og advokat, Sirius Advokater): 
”Jura bag Trivsel og Samvær”. Oplæg for DUF’s medlemsorganisati-
oner ifm. Trivsels- og samværsseminar. 30. august 2017. 
  
Larsen, Bjarne Toft et. al.: ”Sæt forebyggelse på dagsordenen – et de-
batoplæg om forebyggelse af seksuelt misbrug i børne- og ungdoms-
organisationer”. Dansk Ungdoms Fællesråd, 2000. 
  
Larsen, Bjarne Toft et. al.: ” Børn er et fælles ansvar - om forebyg-
gelse af seksuelt misbrug af børn i lokale foreninger og klubber ”. 
Dansk Ungdoms Fællesråd, 2001. 
  
Rigspolitiets hjemmeside: Børneattester. https://www.po-
liti.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/. Senest opdateret 
d. 16. december 2013 (sidst besøgt d. 9. november 2017). 
  
SFU’s Landsmøde 2016: ”En ligestilling for alle”. 
  
 
 


