1. Uønsket /plagsom seksuell oppmerksomhet
Det er den som oppfatter seg utsatt for seksuell trakassering som har rett til å definere hva som er
uønsket seksuell oppmerksomhet. Atferden kan oppleves som trakassering selv om den som utfører
atferden ikke er klar over det eller har seksuell trakassering som hensikt. Den enkelte har krav på at
hennes/hans opplevelse skal tas på alvor. Mer generelt kan man slå fast at seksuell oppmerksomhet
blir trakassering når
•
•
•
•

Den er uønsket
Den er plagsom
Den fortsetter etter at mottakeren har sagt fra
Den har negative konsekvenser fysisk, psykisk eller arbeidsmessig karakter.

Trakassering kan være alt fra en ubehagelig episode til systematisk plaging over tid. Også forholdsvis
“uskyldige” episoder er det viktig å ta alvorlig dersom de gjentas over tid eller går ut over stadig nye
personer.

En arbeidsgruppe sammenkalles ved behov:
ASTO (Arbeidsgruppen mot seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet)
bestående av
•
•
•

To ansatte, oppnevnt av rektor. En av disse oppnevnes som gruppens leder.
To studenter, oppnevnt av studentrådet.
Kontaktpersonen

Minst to av hvert kjønn skal være med i gruppen.
En av MFs studentprester skal være med i gruppen, enten som ansatt eller som kontaktperson.

Det er oppnevnt en kontaktperson som utsatte studenter kan henvende seg til i slike saker:
Studentprest Elin Lunde, Rom 327
E-post: Elin.Lunde@mf.no
Tlf.: 22 59 05 90
Evt. studentprest Tore Schwartz Olsen, Rom 328
E-post: Tore.S.Olsen@mf.no
Tlf.: 22 59 05 38

Handlingstrinn

Når

Hvem

Hva

Når man er utsatt
for
grenseoverskriden
de adferd

Den fornærmede

Snakk med en fortrolig, evt. studentprest/
kontaktperson på MF.

Om uønsket adferd
vedvarer

Den fornærmede

Melde fra, muntlig eller skriftlig til ledelsen ved
fakultetet.

Kontaktperson

Innkalle fornærmede til samtale.
Gi støtte, veiledning og hjelp
Vurdere videre tiltak. Vurdere anmeldelse.

Kontaktperson

Sammenkalle arbeidsgruppen etter
samråd/godkjenning fra den fornærmede.

Kontaktperson
m/ Arbeidsgruppe

Vurdere ulike tiltak for å forhindre gjentakelse

Kontaktperson

Innkalle til samtale med den som er påklaget, evt.
anmeldt.
• Etablere en felles virkelighetsforståelse om mulig
• Avtale kjøreregler, skriftlig formulert, med
tidsramme.
• Evaluere effekt av tiltak, ev. formulere skriftlig
advarsel om regelbrudd hvis nødvendig.
• Orientere om styrets mulighet for å gjøre vedtak
om utestengning etter skriftlig advarsel, i hht. UHL
• Påklaging vil kunne skje etter ordinære
klageprosedyrer.
•
Vurdere/ samtykke i tiltaksforslag.

Få hjelp til grensesetting og til å si fra, muntlig og
skriftlig til vedkommende at tilnærmelsene eller
handlingene er uønskede.

Den fornærmede

Årlig

Kontaktperson

Vurdere, evt. tilby medisinsk assistanse, evt. oppfølging
hos SiOs helsetjeneste / psykolog.

Arbeidsgruppe mot
seksuell trakassering
og uønsket seksuell
oppmerksomhet
(ASTO)

Gi rapport til LMU om behandlede saker (anonymisert).

