2018-11-08
Till: Anslutna distriktsorganisationer och
föreningar
För kännedom: SDUF, SDP, SDI & RFSL
Regnbågen

Förslag på gemensam likabehandlingsplan
Detta brev finns på teckenspråk: https://vimeo.com/299674778 (lösenord: LBarbete18)
Förslaget på teckenspråk: https://vimeo.com/299446106 (samma lösenord som ovan)
(Då filmen är över en timme lång har vi gjort en lista med tidpunkter för förslagets olika kapitel och stycken.
Dessa hittar du under filmrutan och de utgår ifrån förslagets innehållsförteckning, se sidan 3.)

Här kommer riksförbundets förslag på en likabehandlingsplan som ska implementeras inom
SDR och regionala samt lokala föreningar. Målet är att alla ska känna sig trygga och
välkomna till våra verksamheter och mötesplatser samt förebygga kränkande bemötande,
behandlingar eller händelser.
Förslaget består av tre så kallade delar; policy, handlingsplan och råd & tips. Materialet är
omfattande men policyn och handlingsplanen är de delar som framför allt behöver diskuteras,
följas upp och implementeras. Den sistnämnda delen råd & tips är mer tänkt som ett verktyg
för hur vi tillsammans kan fördjupa oss i likabehandlingsarbetet och på olika sätt öka
medvetenheten. Handlingsplanen föreslås att vara ett levande dokument med tydliga
uppföljningar och revideringar så det här är vår första version med startskott år 2019. Sedan
kan vi tillsammans utvärdera, lyfta behov av uppdateringar och genomföra ändringar
framöver.
Under workshopen den 17 november i Uppsala kommer vi att diskutera förslaget tillsammans
med de anmälda deltagarna och ni kan välja att lyfta synpunkterna där och/eller skicka dem
till oss. Om din organisation inte har någon representant delaktig i workshopen så har ni
självklart ändå möjlighet att skicka era synpunkter till oss. Alla synpunkter är viktiga!
Vi uppskattar om ni är konkreta samt ger förslag på ändringar om ni vill ändra på något. Ni
kan också lägga till exempel på händelser eller scenarion och förslag på åtgärder. Utifrån era
synpunkter och tillägg kommer vi att revidera planen innan den fastställs av SDR:s
förbundsstyrelse. Synpunkter på förslaget ska skickas till jenny.ek@sdr.org senast fredag
den 30 november.
Tveka inte att kontakta oss om ni har funderingar.
Med vänliga hälsningar
Jenny Ek
E-post: jenny.ek@sdr.org

Bildtelefon: sdr@ectalk.se
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