
FÖREBYGGANDE AV 
SEXUELLA TRAKASSERIER 

 I  LÄRGEMENSKAPER
LAGSTIFTNINGEN FÖRUTSÄTTER EN TRYGG
STUDIEMILJÖ PÅ ALLA UTBILDNINGSSTADIER 

 Lagen är entydig i fråga om att var och en har rätt till en trygg studiemiljö.
Dessutom gäller skyldigheterna i jämställdhetslagen och arbetarskyddet
också läroanstalter och högskolor i egenskap av arbetsgivare. De ska ha
en jämställdhetsplan, där man ska fästa särskild uppmärksamhet vid
undanröjande av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.
Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren vidta åtgärder om det
förekommer trakasserier eller annat osakligt bemötande i arbetet.

 

 
Undervisnings- och kulturministeriet reserverar sammanlagt 4 miljoner euro
för ett riksomfattande projekt för säkerhetskultur och fortbildning inom den 
allmänbildande utbildningen och småbarnspedagogiken i syfte att utveckla
säkerhetskulturen inom lärgemenskaper. Därtill reserveras budgetanslag på
en miljon euro för en säkerhetsstrategi för yrkesutbildningen.

 

UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS
ÅTGÄRDER OCH FINANSIERING 

 

Anvisningarna angående verksamheten och praxis för den ger lärarna,
rektorerna och övrig personal samt föräldrarna och vårdnadshavarna
beredskap att agera för att förhindra sexuellt antastande och sexuella
trakasserier. Anvisningarna tar upp på vilka sätt man med hjälp av 
lagstiftning, läroplaner, undervisningen och studerandehälsan kan ingripa
mot sexuella trakasserier.

 

Riksomfattande projekt för främjande av
säkerhetskulturen inom lärgemenskaper 

 Förebyggande av sexuella trakasserier och ingripande i dem är
beståndsdelar i en trygg lär- och arbetsmiljö. Undervisnings- och
kulturministeriet inleder ett omfattande projekt för att utveckla
säkerhetskulturen inom lärgemenskaper. Inom ramen för 
projektet behandlas också förebyggande av mobbning och trakasserier.
Projektet startar 2018 och genomförs åren 2018 - 2021. 

 

Omfattande trygghet inom
småbarnspedagogiken, skolor 
och läroanstalter genom personalutbildning 

Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och
Polisstyrelsen samarbetar kring planeringen av fortbildning för att främja
säkerhetskulturen. I fortbildningen introduceras främjandet på av en
omfattande trygghet inom enheter för småbarnspedagogik, skolor och
läroanstalter i syfte att främja såväl den fysiska och psykiska som
sociala tryggheten.

  
Den examen som krävs av rektorer som Utbildningsstyrelsen ordnar
kompletteras med innehåll som bidrar till deras säkerhetskompetens. 

 

Lärarnages beredskap att känna igen och sätta
stopp för sexuella trakasserier  

 Det riksomfattande lärarutbildningsforumet har i uppgift att förnya
lärarnas grundutbildning, inskolning och fortbildning.
Lärarutbildningsforum sammanställer på forskning och utredningar
baserad bästa praxis för att integrera innehåll om hur man minskar och
förebygger förekomsten av sexuella trakasserier i grundutbildningen och
fortbildningen för lärare.

  

Gemensamma principer för högskolorna 
 för förebyggande av sexuella trakasserier 

 Högskolorna utarbetar gemensamma principer för förebyggande av
trakasserier. Vid varje högskola ska det finnas anvisningar som tillförsäkrar
att alla medlemmar i högskolesamfundet – personalen och de studerande
– känner till spelreglerna för ett sakligt bemötande.

  
Högskolorna ska ha tydliga anvisningar för verksamheten med låg tröskel i
fråga om situationer där det förekommer trakasserier och en tydlig process
för att hur man ska hantera sådana fall. Anvisningarna angående de
gemensamma principerna för hur man ska gå till väga offentliggörs mot
slutet av våren 2018. 

  
Undervisnings- och kulturministeriet för resultatförhandlingar vid halvtid för
avtalsperioden med universiteten våren 2018 och med yrkeshögskolorna
hösten 2018. Vid förhandlingarna säkerställs att högskolorna har
fungerande förfaranden för förebyggande av sexuella trakasserier och
mobbning. 

 

Utbildningsstyrelsens anvisningar om ingripande 
 i och förebyggande av sexuella trakasserier  
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En egen säkerhetsstrategi 
 för yrkesutbildningen  

 Utvecklandet av säkerhetskulturen inom yrkesutbildningen ingår som 
 en fast beståndsdel i verkställigheten av reformen av yrkesutbildningen.

Säkerhetsstrategin ska omfatta den fysiska, psykiska och sociala
tryggheten inom lärmiljöerna, inklusive förebyggande av trakasserier.

 


