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FSF:s principer för ett tryggare rum
Inledning

FSF är en feministisk och antirasistisk organisation vars evenemang ska vara fria från trakasserier och om
diskriminering. FSF vill vara en föregångare i att främja jämlikhet. Inom studentrörelsen ska alla ha möjlighet
att delta i rörelsens verksamhet enligt egen faktisk förmåga. Studentrörelsen respekterar och värnar om
mångfald.

I sina evenemang vill FSF främja principerna för ett tryggare rum för att deltagarna ska känna sig trygga och
ta ansvar för obehagliga situationer genom att reflektera över sitt eget beteende och vid behov ändra det.
Genom principerna försöker vi skapa sätt att förebygga obehagliga situationer eller göra de här obehagliga
situationerna bättre i stället för att deltagarna ska tvingas utstå dem.

Ordvalet ”tryggare” i stället för ”tryggt” syftar på tanken att vi inte kan garantera att vi kan skapa ett rum som
är fullständigt tryggt för alla, fastän det är verksamhetens syfte.

Principerna för ett tryggare rum

Syftet med principerna för ett tryggare rum är att stöda dem som deltar i FSF:s verksamhet att skapa en intern
känsla av trygghet. Det är viktigt att deltagarna kan lita på att vi lyssnar på och uppskattar deras upplevelser,
och att alla förbundit sig till principerna för ett tryggare rum. Då vågar vi också behandla konflikter inom
gemenskapen på ett reflekterande sätt som söker lösningar.

Syftet är att få deltagarna att granska sitt eget beteende och att ta ansvar för det. Principerna hindrar att
hierarkier och ojämlika situationer uppkommer inom gruppen. De är ett sätt att skapa upplevelser av
gemenskap och delaktighet när alla kan känna sig välkomna och tillsammans deltar i att öka känslan av
trygghet.

Det trygga rummet definieras i växelverkan mellan deltagarna, och vi kan inte ge några allmängiltiga
anvisningar för hur individuella deltagares egna gränser fastställs och när de överskrids.

 Vi beaktar varandras olika gränser och respekterar dem. Alla får definiera sin egen identitet, och vi
kan inte dra slutsatser om en persons kön, sexuella läggning, politiska åsikt eller nationalitet på
basis av hens utseende.

 Vi identifierar och erkänner våra privilegier. Med privilegier avses fördelar som en del sociala
grupper har som inte baserar sig på förtjänst. I samhället definieras de på basis av identitet: hudfärg,
samhällsklass, kön, sexuell läggning, språk, geografisk bakgrund, hälsotillstånd, religion o.s.v.

 Vi är öppna och lyssnar på andra. Vi ska undvika att göra antaganden om andra deltagare eftersom
vi inte kan känna till deras erfarenheter, tankar, livssituation eller självdefinierad identitet. Då vi ofta
ändå gör antaganden om andra ska vi försöka att bli medvetna om våra antaganden.

 Vi respekterar varandra, beaktar gemenskapens mångfald och uppskattar individers mångsidighet.

 Vi ger varandra utrymme och ser till att alla blir hörda i diskussioner och kan ta del av dem. Vi
uppmuntrar andra att delta.

 FSF:s evenemang är fria från trakasserier och om diskriminering. Trakasserierna kan vara till
exempel verbala eller bestå av beröring eller att stirra. Om någon ber oss att sluta med ett störande
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beteende ska vi sluta genast. Diskriminering kan till exempel vara ett antagande baserat på en
persons hudfärg om vilka språk personen talar.

 Vi ignorerar inte trakasserier eller osakligt bemötande utan befattar oss med dem.

 Vi ska inte generalisera våra egna upplevelser till att gälla andra; det är inte passande att definiera
någon annans upplevelser för dem.

 Vi talar så att alla kan förstå: vi försöker använda språk som också kan förstås av dem som inte
ingår i vår referensgrupp. Vi ska till exempel förklara vad förkortningar vi använder betyder.

 Vi gör inte opassande yttranden som riktas personligen mot någon annan, varken personer som är
på plats eller personer som är frånvarande. Vi har och sprider inga stereotypa uppfattningar och
använder inga kränkande liknelser.

 Vi förvränger inte andras åsikter och gör inte heller illvilliga tolkningar.

Jämlikhetsobservatörerna

Två jämlikhetsobservatörer väljs för evenemangar. Jämlikhetsobservatörerna följer upp att det här dokumentet
och jämlikhetsanvisningarna verkställs. Deltagare kan ta kontakt med jämlikhetsobservatörerna om de lägger
märke till handlingar som bryter mot jämlikheten eller säkerheten, eller om de själva utsätts för sådana
handlingar. Deltagarna kan anmäla de här observationerna personligen, per telefon eller via en anonym
elektronisk blankett.

Jämlikhetsobservatörerna fungerar som stöd i att skapa ett tryggare rum och reda ut konflikter. Det viktigaste
är ändå att deltagarna själva försöker skapa ett tryggare rum och inte bara överlåter uppgiften till
jämlikhetsobservatörerna.

I Helsingfors i december 2021
Alla vi på FSF:s centralkansli

Källa: Annika Ojala: Turvallisemmat tilat feministisessä vaikuttamistyössä, 2017.


