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FDFs samværspolitik
FDFs samværspolitik er gældende for alle medlemmer af FDF.
FDF er et trygt sted for børn, unge og voksne
Denne samværspolitik skal bidrage til at sikre en tryg kultur og tillid til hinanden og
vores organisation på tværs af alle aldre.
I FDF er vi opmærksomme på, hvordan vi er sammen - både børn, unge og voksne
imellem. Det er vi for at sikre, at børn, unge og voksne hos os er en del af et trygt miljø,
hvor rammer for stærke og sunde relationer er til stede. Det trygge miljø skabes i et
fællesskab, hvor vi har åbenhed, samtaler og refleksioner over, hvordan FDF er bedst.
I FDF er alle voksne rollemodeller for børn og unge. Vi ved, at børn og unge ser op til
lederne, og derfor tilstræber vi en opførsel, som er forbilledlig. Dette gør sig gældende
både i ord og handling. Vi møder hinanden i respekt, og vi ved, at den voksne hverken er
mere eller bedre end barnet/den unge uanset position, alder eller rolle.
Børn og unge i FDF oplever at få indflydelse og medansvar for fællesskabet; som barn
må man give plads til at dele denne indflydelse og medansvar med andre børn og øve
sig i at indgå i demokratiske og ligeværdige fællesskaber. I FDF er børn gode
kammerater, når de møder andre børn og voksne med respekt, åbenhed og ydmyghed.
I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuldt sprog, når vi taler med og om hinanden.
Dette gælder for alle og på tværs af alle aldre. Det er de voksne, som er ansvarlige for
at skabe rammerne for denne kultur, og gå forrest hvis noget skal ændres.

Der er ikke plads til alt i FDF
I FDF vil vi gerne have plads til alle, men ikke til alt. For at sikre, at FDF fortsat kan
være et trygt sted at være, så er der handlinger, som vi ikke accepterer. Disse
handlinger er defineret ved, når en eller flere i FDF udsætter en eller flere andre
personer for nedværdigende adfærd ved enten enkeltstående handlinger af grov
karakter eller uacceptabel adfærd over tid.
Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret
ønske om at såre et andet menneske. Det er den eller de personers oplevelse af de
krænkende handlinger, der er central.
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I FDF kan uacceptable handlinger være handlinger, som udelukker en eller flere fra
fællesskabet, såsom sårende kommentarer, nedvurdering af ens indsats eller
tilbageholdelse af information samt ubehagelige drillerier. I FDF er alle lige, og derfor er
det en uacceptabel adfærd at anvende sin position eller reel magt til at gøre skade på
andre.
At behandle hinanden med respekt er ikke foreneligt med adfærd af sexistisk karakter,
hvor man forskelsbehandler på baggrund af køn. Ligeledes er alle former for uønsket
seksuel opmærksomhed ikke en passende adfærd for et medlem af FDF.
I FDF nedvurderer vi ikke andre mennesker på grund af alder, køn, udseende, seksuel
orientering, etnicitet, kønsidentitet, eller tro.
I FDF er mødet mellem mennesker centralt, også selvom mødet ikke er et fysisk møde.
Der gælder de samme normer for god opførsel i det fysiske møde såvel som i det
digitale. Herunder at omgangstonen hverken må virke stødende, nedsættende eller
krænkende og at nedladende skriftlige meddelelser eller kommentarer ikke er legitime.

