
Samværspolitik   
NAU   -   Netværket   af   Ungdomsråd   

  
Samværspolitikken   er   gældende   for   samværet   mellem   frivillige   aktive   i   alle   organer   af   Netværket   af   Ungdomsråd   
(NAU),   og   er   gældende   ved   alle   aktiviteter   organiseret   af   NAU.   Samværspolitikken   kan   findes   på   hjemmesiden   

www.nau.dk   og   revideres   årligt   ledelsesmødet   umiddelbart   inden   årsmødet.     
Alle   sekretariatsmedarbejdere   introduceres   til   samværspolitikken   under   overleveringsperioden.   

  
Samværspolitikken   er   et   middel   til   forebyggelse   af   potentielle   misforståelser,   forventningsafstemning   mellem   ansatte   

og   frivillige,   samt   at   sikre   medlemsbeskyttelse   i   foreningen.   NAU   arbejder   for   et   fællesskab   med   plads   til   alle.   
Forskelligheder   er   og   skal   være   en   styrke,   og   derfor   er   man   naturligvis   velkommen   uanset   køn,   seksualitet,   etnicitet,   
kropskapablitet,   religion   og   politisk   overbevisning.   Samværspolitikken   er   NAU’s   regler   og   rammer   for,   hvordan   vi   er   

sammen   i   vores   fællesskab.   
  

  
Vi   føler   os   Magenta   
I   NAU   behandler   vi   hinanden   med   respekt.   Vi   accepterer   forskelligheder,   og   hinandens   grænser.   Vi   ser   
uenighed   og   debat   som   konstruktivt   og   fremmende.   Oplever   man   at   debatten   ikke   holdes   konstruktiv   men   
derimod   bliver   personbåret   hos   sig   selv   eller   andre,   skal   man   sige   fra   på   egne   og   andres   vegne.   
Længerevarende   og   systematiske   følelsesmæssige   overgreb   på   et   medlem   eller   en   gruppe   af   medlemmer   
opfattes   som   mobning   og   diskrimination,   og   tolereres   ikke   i   NAU.   
  

Vi   vil   altid   lytte   
Oplever   du   noget   ubehageligt,   utrygt   eller   har   du   brug   for   en   at   tale   med,   er   der   en   gruppe   mennesker   du   
kan   tage   kontakt   til.   Til   stormøder,   kurser,   åbne   ledelsesmøder,   og   andre   aktiviteter   organiseret   af   NAU,   
kan   du   døgnet   rundt   tage   fat   i   de   tilstedeværende   ledelsesmedlemmer   eller   sekretariatsansatte.   Alle   har   
naturligvis   selvpålagt   tavshedspligt.   Til   stormøder   og   andre   aktiviteter   arrangeret   af   NAU   med   over   30   
deltagere,   er   en   sekretariatsansat   til   stede   som   tryghedsvært.   
    
Kønsopdeling   
Til   aktiviteter   arrangeret   af   NAU   der   inkluderer   overnatning,   er   der   som   udgangspunkt   ikke   kønsopdeling   
på   sovesale   eller   toiletter.   Der   er   altid   kønsopdelte   badefaciliteter.   Ønsker   en   deltager   at   sove   på   en   
kønsopdelt   sovesal   eller   at   benytte   adskilte   toilet-   og   badefaciliteter,   oplyses   dette   til   arrangørerne   på   
forhånd,   og   disse   e�erkommer   eventuelle   ønsker.   
  

Madvaner   
Aktiviteter   arrangeret   af   NAU   inkluderer   som   regel   fællesspisning.   Hvis   et   medlem   er   vegetar,   veganer,   
har   allergi,   behov   for   religiøse   eller   andre   hensyn,   oplyses   dette   til   arrangørerne   af   det   pågældende   
arrangement,   der   e�erkommer   eventuelle   ønsker.   
    
  
  



Vi   har   styr   på   alkohol   
Der   indtages   alkohol   til   enkelte   arrangementer   organiseret   af   NAU.   Der   forefindes   naturligvis   altid   
alkoholfrie   alternativer,   ligesom   at   ingen   bliver   opfordret   til   at   indtage   alkohol.   Der   er   altid   en   ædruvagt   
med   kørekort   og   bil   til   stede,   til   aktiviteter   hvor   der   indtages   alkohol.   Alle   arrangementer   med   
alkoholindtagelse   er   desuden   underlagt   NAU’s   alkoholpolitik   som   kan   findes   på   www.nau.dk.   
Der   serveres   ikke   alkohol   for   deltagere   under   18   år,   der   ikke   har   fået   en   tilladelse   med   hjemmefra   af   en   
forældre/værge.     
    
Vi   er   høje   på   Magenta   
Det   er   ikke   tilladt   hverken   at   medbringe,   indtage   eller   være   påvirket   af   nogen   former   for   euforiserende   
stoffer,   herunder   hash,   til   NAU’s   aktiviteter.   Fællesskabsfølelsen   er   euforiserende   nok.   
  

Kønslig   omgang   i   foreningen   
I   foreningslivet   er   det   helt   naturligt,   at   der   opstår   følelser   mellem   medlemmerne.   Dog   skal   alt   seksuelt   
samvær   naturligvis   være   med   samtykke   fra   alle   parter,   og   dertil   vil   vi   gerne   opfordre   til   følgende:     

- At   medlemmer   til   landsarrangementer   a�older   sig   fra   at   have   seksuel   omgang   med   andre   
medlemmer,   der   er   til   sit   første   landsarrangement.   

- At   medlemmer   a�older   sig   fra   at   have   seksuel   omgang   med   medlemmer,   der   udviser   en   adfærd,   
som   kunne   indikere,   at   de   er   for   fulde   eller   af   anden   årsag   i   en   ustabil   tilstand.   

- At   seksuel   omgang   mellem   medlemmer   ikke   er   til   gene   for   andre   medlemmer.   
Har   man   oplevet   noget   ubehageligt   bør   man   kontakte   Ledelsen   eller   Sekretariatet.     
Der   forefindes   interne   procedurer   for   håndtering   af   eventuelle   grænseoverskridende   hændelser.   
NAU   blander   sig   ikke   i   medlemmers   interne   kærlighedsforhold.   
    
Ledelsen   har   ikke   seksuelle   forhold   til   medlemmer   under   18   år   
Ifølge   straffelovens   §223   er   det   ikke   lovligt   for   en   person   med   en   tillidspost   (et   ledelsesmedlem)   eller   en   
sekretariatsansat   at   have   seksuelle   forhold   med   medlemmer   under   18   år.   Overtrædelse   af   denne   
lovgivning   bliver   politianmeldt.   
  
  
  


