ADFÆRDSKODEKS
Introduktion
Formålet med dette dokument er at have retningslinjer som sikrer, at alle føler sig velkomne og
trygge til DSF-arrangementer, og dermed forhindre ubehagelige og diskriminerende opførsel
jf. §4 i DSF’s vedtægter. Samtidig beskrives producerer og eventuelle sanktioner i forbindelse
med overskridelse af adfærdskodekset.
Dette adfærdskodeks er gældende for alle DSF-arrangementer herunder konferencer, kurser,
seminarer, møder, sociale arrangementer samt andre typer arrangementer, der ikke falder ind
under overnævnte kategorier. Som deltager i DSF arrangementer forventes du at have
orienteret dig i den korte præsentationsudgave kodekset, og opfører dig efter det. DSF’s
forretningsudvalg er ansvarlige for at promovere kodekset i starten af hvert arrangement, samt
sørge for at det generelt når bredt ud i organisationen.
God opførsel
DSF accepterer ingen former for diskrimination, som det fremgår af vedtægtens §4. Dermed
skal du som deltager altid opføre dig ordentligt og respektfuldt over for andre uanset, hvem de
er. Det er vigtigt, at deltagere bestræber sig på at være inkluderende over for hinanden og ikke
opfører sig nedgørende over for andre deltagere. Det skal sikre, at vi kan have det godt
sammen.
Hovedreglen er, at alle deltagere skal kunne føle sig trygge og velkomne til alle DSFarrangementer.
Studentermassen er stor og mangfoldig og derfor er vi mange forskellige mennesker med
meget forskellige baggrunde som mødes til DSF-arrangementer. Du skal som deltager derfor
være opmærksom på hvordan din opførsel (sprog, omgang mv.) kan virke på andre. Selv uden
dårlige intentioner kan ens opførsel virke ubehagelig eller krænkende for andre, hvilket man
bør undgå.
Debattonen
Til DSF-arrangementer er der ofte intense politiske debatter om vigtige emner blandt
engagerede og passionerede deltager, hvor meninger brydes. Det er vigtigt, at der altid er
plads til en åben og ærlig debat, da det er grundlaget for DSF’s arbejde og demokratiske
fundering.
Samtidig er det vigtigt at debatten altid foregår sagligt og respektfuldt. Indlæg i debatten skal
altid omhandle sagen og ikke angribe de personer, som deltager i debatten.
Der skal være plads til uenighed og til at vi kan udfordre hinandens holdninger og argumenter,
men der skal også altid være plads til, og respekt omkring, de deltagendes person.

Øvrige regler for deltagelse
Det forventes at deltagere til DSF-arrangementer deltager aktivt i de organiserede aktiviteter i
løbet af arrangementet. Deltagere skal respektere de tidsrammer, der udstikkes. Man skal
respektere de faciliteter, der er til rådighed i forbindelse med arrangementet og de regler der
kan følge med brugen af disse.

Procedure for potentielle overtrædelser af adfærdskodekset
1) Anmeldelse
Hvis man som deltagere på et DSF-arrangement oplever noget ubehageligt kan man
”anmelde” situationen til tillidspersonerne. Man kan også få en anden til at melde det til
tillidspersonerne på vegne af en selv, hvis man ønsker det. Tillidspersonerne vil altid være
bundet af at skulle håndtere sager og henvendelser i fortrolighed og med stor diskretion.
Såfremt anmelderen ønsker, at der skal handles på situationen, vil tillidspersonerne informerer
Forretningsudvalget som leder nedsættelsen af et ad-hoc udvalg, som skal behandle sagen.
Man er altid velkommen til at henvende sig til tillidspersonerne selvom man ikke ønsker, der
skal handles på en situation, fx for trøst, støtte eller råd. Forretningsudvalget vil også blive
informeret om henvendelser uden henblik på handling; medmindre anmelderen ikke ønsker
dette. Forretningsudvalget er bundet af samme tavshedspligt og diskretion som
tillidspersonerne.
Tillidspersonerne eller Forretningsudvalget eller dirigenter, i samråd med tillidspersonerne
kan dog på egen hånd aktivere nedsættelsen af et ad-hoc udvalg, hvis de får kendskab til en
potentiel overtrædelse af adfærdskodekset, som de vurderer at være alvorlig.
2) Ad-hoc udvalget
Udvalget skal diskutere og vurdere, hvorvidt der er behov for at sanktionere. Mener udvalget
ikke, at der er behov for eller grundlag for at sanktionere slutter processen her.
Udvalget skal inden de træffe afgørelse om at sanktionere mødes med både anmelderen og den
potentielle overtræder af adfærdskodekset, så de har belyst sagen bedst muligt og hørt begge
parter.
Udvalget har, så vidt det overhovedet er praktisk muligt, 12 timer til at træffe en afgørelse fra
nedsættelsen af udvalget. Udvalgets afgørelse skal være enstemmig.
Det er op til udvalget at vurdere hvilken type sanktion, der er passende ud fra den konkrete
situation.
Sammensætningen af udvalget varier efter typen af arrangementet. På følgende typer er
arrangementer er udvalget sammensat således:
a. Politikkonference:
De valgte tillidspersoner, ét medlem af Forretningsudvalget og ét medlem af
Bestyrelsen

b. Sommerlejr samt lignende overnatningsarrangementer:
De valgte tillidspersoner, ét medlem af Bestyrelsen og ét medlem af
Forretningsudvalget
c. I mødesituationer:
Én dirigent på mødet, ét medlem af Forretningsudvalget og to medlemmer af
Bestyrelsen
d. Andre situationer fx sociale arrangementer:
To medlemmer af Forretningsudvalget og to medlemmer af Bestyrelsen
I sammensætningen af udvalget tilstræbes kønsbalance samt MO baseret balance.
3) Sanktioner
De mulige sanktioner som ad-hoc udvalget kan tildele overtræderen er:
•
•
•
•
•

Mundtlig advarsel.
En begrænsning af deltagelse på det pågældende arrangement.
Officielt brev fra DSF til medlemsorganisationen hvorfra den pågældende kommer.
Fjernelse fra det pågældende arrangement.
Begrænsning af deltagelse i fremtidige DSF-arrangementer.

4) Ret til at anke
Overtræderen som individ eller den pågældendes medlemsorganisation har ret til at anke en
tildelt sanktion til Bestyrelsen. Anken skal sendes skriftligt til Forretningsudvalget senest 48
timer efter, at sanktionen er meddelt, dog tidligst 48 timer efter arrangementet er afsluttet.
Ankesagen behandles på det førstkommende Bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan opretholde
den oprindelige sanktion, tildele en anden sanktion eller frafalde sanktion. Beslutningen i
Bestyrelsen træffes med almindeligt flertal.
Ankesagen behandles som et lukket punkt og Bestyrelsens medlemmer er pålagt
tavshedspligt.
Frafaldes sanktionen vil den nu frikendte overtræder modtage en undskyldning fra DSF og
Forretningsudvalget vil træffe de rette foranstaltninger for at vedkommende kan føle sig
velkommen til DSF-arrangementer.
5) Beskrivelse af aktører og roller
Tillidspersoner
Valget af tillidspersoner varier efter typen af arrangement:
a. Til arrangementer med overnatning fx Politikkonferencer og sommerlejr
vælges to tillidspersonerne, af forskelligt køn, på et Bestyrelsesmøde forud for
arrangementet

b. I en mødesituation, fx udvalgsmøder og Bestyrelsesmøder, fungerer
dirigenten/dirigenterne som tillidspersoner
c. Til alle øvrige arrangementer, fx sociale arrangementer, fungerer
Forretningsudvalget som tillidspersoner.
I tilfælde af tillidspersonerne forfald eller hvis der ikke er valgte tillidspersoner efter
ovenstående, fungerer Forretningsudvalget som tillidspersoner.
Tillidspersonerne skal være tilstede og tilgængelige i løbet af arrangementet, og deres
telefonnumre opgives til deltagerne, så de nemt kan kontaktes.
Dirigenter
Dirigenter er relevante i mødesituationer, hvor der er valgte dirigenter såsom på
Politikkonferencen, Bestyrelsesmøder og udvalgsmøder. Dirigenter er ansvarlige for at mødet
afvikles ordentligt, og at debatten er saglig og respektfuld, og skal derfor henstille til deltagere
eller mødet generelt, som ikke overholder dette.
Dirigenter på Politikkonference kan anvende redskabet ”5 minutters pause” hvis de vurdere at
debatten bliver for ophedet.
Dirigenter har desuden generelt set mulighed for at bortvise deltagere som gentagende
forstyrrer mødets afholdelse, jf. det pågældendes mødes forretningsorden.
Forretningsudvalget
Forretningsudvalget er DSF’s daglige ledelse og har derfor altid det overordnede ansvar for at
DSF’s arrangementer foregår ordentligt.
Forretningsudvalget er ansvarlige for at nedsætte ad-hoc udvalget og for at de beskrevne
procedurer i adfærdskodekset følges. Forretningsudvalget er desuden ansvarlige for at
eventuelle vedtagne sanktioner gennemføres, samt at eventuelle ankesager behandles.
Deltagere som åbenlyst forbryder sig mod straffeloven, er til fare for eller alvorligt ubehagelige
for øvrige deltagere kan bortvises øjeblikkeligt fra DSF arrangementer af Forretningsudvalget
uden om de beskrevne procedurer i adfærdskodekset. Bortviste deltagere kan anke efter
samme bestemmelser som sanktionerede overtrædere.

