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Håndtering af krænkelser 
 
Krænkelser kan forekomme, og med dette oplæg søger Atlantsammenslutningen at håndtere 
krænkelser. Det er et svært og følsomt tema at tage fat på. Krænkelser kan forekomme i mange af 
de relationer vi indgår i. Der er medarbejdere imellem, bestyrelse, repræsentantskab, 
arrangementer og møder med andre. Dette oplæg koncentrerer sig om det indbyrdes samarbejde 
og de relationer, Atlantsammenslutningen indgår i form af sekretariatet, ledelsen og de aktiviteter 
Atlantsammenslutningen selv er ansvarlig for. Dette oplæg bygger på et oplæg fra KL, der bruges i 
kommunalbestyrelser. 
 
Hvad er krænkelse?  
Krænkelse handler overordnet om diskrimination og fordomme på baggrund af køn. Der findes 
ikke én definition, men langt de fleste definitioner kredser om uønsket seksuel opmærksomhed og 
seksuelt krænkende handlinger, racisme eller andre forhold, som vi ikke nødvendigvis er 
opmærksomme på lige nu. 
 
Krænkelse udøves af både mænd og kvinder og indebærer, at et andet menneskes værdighed. Det 
kan f.eks. ske ved en række seksuelle tilnærmelser af både fysisk og psykisk art. Det kan fx være 
spørgsmål, kommentarer eller vittigheder med krænkende undertoner, billeder eller filmklip, 
upassende invitationer til arrangementer, uønskede berøringer m.m.  
 
Det kan være forskelligt fra person til person og fra situation til situation, hvad der opleves som 
acceptable omgangsformer, og hvad der opleves som krænkelse. Derfor kan det i nogle tilfælde 
være svært at identificere, hvornår der er tale om krænkelse. Krænkelse kan også udøves uden en 
bevidst hensigt om at krænke. Det kan eksempelvis være tilfældet med ironi, vittigheder mv.  
Krænkelse er en stor psykisk belastning for de, der er udsat for det. Man kan være bange for 
konsekvenserne ved at tage det op og føle skam og skyld.  
 
Politianmeldelse  
Ved egentlig chikane, trusler og vold af seksuel karakter, skal der altid tages stilling til, om det har 
en sådan karakter, at politiet skal kontaktes. Politiet vil foretage en politifaglig vurdering af 
situationen. Politiet vil også kunne rådgive i forhold til eventuel anmeldelse. Politiet kan vurdere, 
om der er foregået overtrædelse af straffeloven mv., og om der derfor kan/skal ske strafferetlige 
foranstaltninger.  
 
FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING  
Atlantsammenslutningen er ikke beskyttet mod krænkelse. Derfor bliver det vigtigste bolværk 
mod krænkelse at skabe en kultur, hvor krænkelse ikke accepteres.  
 
Ingen må stå alene  
Ledelsen i Atlantsammenslutningen skal sikre, at ingen i organisationen står alene, og at der er 
struktur og rammer, der sikrer forebyggelse og håndtering af krænkelse. Det handler både om, at 
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alle kender handlemulighederne, at der er den nødvendige tryghed til at kunne henvende sig, og 
at der bliver taget hånd om den enkelte. Hvor der ikke er lovgivning, beror det på aftaler og tillid.  
 
Hvem henvender man sig til? 

o Oplever man krænkelse skal man henvende sig til enten generalsekretæren eller 
formanden – i tilfælde af, at de er involveret til næstformanden i bestyrelsen. Ingen andre 
involveres ellers i sagen.  

o Dette kan ske ved et møde, telefonopkald eller mail. 
o Enhver henvendelse vil blive behandlet dybt fortroligt. Herefter vil sagen blive undersøgt 

og evt. vil advokat eller politi blive involveret.  
o Hvis sagen omhandler forskellig kultur i omgangen med hinanden, så vil dette blive 

behandlet af generalsekretæren eller bestyrelsesformanden.  
o Enhver henvendelse skal håndteres med det samme. 
o Der er mindst to parter i en krænkelsessag og alle skal behandles ordentligt indtil, at der er 

beviser på overtrædelse af loven eller overtrædelse af normale normer for god omgang. 
 
KRÆNKELSE I MØDET MED ANDRE  
Det er også vigtigt at handle på krænkelse i mødet med fx deltagere i Atlantsammenslutningens 
arrangementer – i offentlige debatter, på sociale medier og andre digitale platforme, i det 
offentlige rum og i samspillet med erhvervslivet. I de tilfælde, hvor en ansat i 
Atlantsammenslutningen udsætter andre – deltagere eller samarbejdspartnere – for krænkelse, 
skal det tages lige så alvorligt.  
 
Uanset hvem der udsætter eller udsættes for krænkelse, skal der handles på det.  
 
Er det fx krænkelse på SoMe, kan man kommunikere, at man ikke ønsker indlæg, der har den 
karakter, man kan blokere enkeltpersoner, og man kan anmelde til Facebook og de andre sociale 
mediers tjenester. Er der derimod tale om en upassende tone eller adfærd til et arrangement kan 
generalsekretæren eller andre der repræsenterer Atlantsammenslutningen sige fra over for den 
tone eller adfærd.  
 
 
 
 


