
Adfærdskodeks

Introduktion
Formålet med dette dokument er at have retningslinjer som sikrer, at alle føler sig velkomne og
trygge i Studentersamfundet, og dermed forhindre ubehagelige og diskriminerende opførsel.
Samtidig beskrives procedurer og eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af
adfærdskodekset.

Dette adfærdskodeks er gældende i forbindelse med alle aktiviteter indenfor
Studentersamfundet. Som medlem i Studentersamfundet forventes det at du orienterer dig i
kodekset og opfører dig efter det. Studentersamfundets bestyrelse er ansvarlige for at
adfærdskodekset altid er tilgængeligt på hjemmesiden og sørge for at det når bredt ud i
organisationen.

God opførsel

Med udgangspunkt i dansk lovgivning samt Studentersamfundets og Aalborg Universitets egne
politikker er det en klar opfordring til alle medlemmer af organisationen, at man ikke deltager i
mobning, chikane, diskrimination og forskelsbehandling og at man ikke betjener sig af trusler
om vold og selvfølgelig navnlig ikke udøver vold. Udøvelse af disse adfærdsformer er
uacceptabelt i Studentersamfundet  og vil ikke blive tolereret.
Det er vigtigt at alle medlemmer bestræber sig på at være inkluderende over for hinanden og
ikke opfører sig nedgørende over for andre.

Studentersamfundet er stor og mangfoldig og derfor er vi mange forskellige mennesker med
forskellige baggrunde som er en del af organisationen. Som medlem opfordres du derfor til at
være opmærksom på hvordan din opførsel kan virke på andre. Der skal være plads til uenighed
og til at vi kan udfordre hinandens holdninger og argumenter, men der skal altid være respekt
omkring de deltagendes person.  Indlæg i debatter skal derfor altid handle om sagen og ikke om
personen. Det sikrer, at vi kan have det godt sammen. Hovedreglen er, at alle medlemmer skal
kunne føle sig trygge og velkomne i Studentersamfundet.
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Alle medlemmer forventes også at tage et medansvar for, at der gribes ind i tilfælde, hvor man
bliver bekendt med disse fænomener. Det er påskønnelsesværdigt og altid i orden at henvende
sig til sine tillidsvalgte, sin leder eller forretningsudvalget i Studentersamfundet bestyrelese  hvis
man oplever eller er vidne til oplevelser af denne karakter. I den forbindelse forventes det, at
man efter nærmere aftale og med respekt for fortrolighedshensyn deltager i de processer, som
måtte være fornødne for at afdække og løse problemet – tag hånd om medlemmer  som
mistrives.

Procedurer for potentielle overtrædelser af
adfærdskodekset

1) Anmeldelse

Hvis man som medlem oplever noget ubehageligt kan man “anmelde” situationen til
tillidspersoner i egen organisation eller til tillidspersonen i Studentersamfundets bestyrelse. Man
kan også få en anden til at melde det til tillidspersonerne på vegne af en selv, såfremt 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 informere
Forretningsudvalget i Studentersamfundets bestyrelse som nedsætter et ad-hoc udvalg der
behandler 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 kan i samråd med tillidspersonerne dog på egen
hånd aktivere nedsættelsen af et ad-hoc udvalg, hvis de får kendskab til en potentiel
overtrædelse af adfærdskodekse, som de vurderer at være alvorlig.

2) Ad-hoc udvalget

Forretningsudvalget er ansvarlige for at nedsætte ad-hoc udvalget og for at de beskrevne
procedurer i adfærdskodekset følges. Ad-hoc udvalget består af medlemmer af
Studentersamfundets bestyrelse og potentielle tillidspersoner involveret i sagen. Medlemmerne i
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ad-hoc udvalget holdes anonyme for dem der er sagen uvedkommende, og det er en opgave
som tilfalder tillidspersonen i bestyrelsen at opretholde.

Udvalgets første opgave er at sende proceduren for hele processen fremadrettet til både
anmelderen og den anmeldte. Udvalget diskuterer og vurderer hvorvidt der er behov for at
sanktionere. Mener udvalget ikke at der er behov for eller grundlag for at santkionere slutter
processen her.

Udvalget skal inden de træffer afgørelse om at santkionere mødes med både anmelderen og
den potentielle overtræder af adfærdskodekset, så sagen er belyst bedst muligt og begge parter
er blevet hørt.

Udvalget skal hurtigst muligt træffe en afgørelse. Afgørelsen skal være enstemmig.
Det er op til udvalget at vurdere hvilken type santkion der er passende ud fra den konkrete
situation.

3) Sanktioner

De mulige santkioner som ad-hoc udvalget kan tildele overtræderen er:

- Mundtlig advarsel
- En begrænsning af deltagelse til arrangementer og aktiviteter
- Fjernelse fra deltagelse i bestemte arrangementer og aktiviteter
- Officielt brev fra Studentersamfundets bestyrelse til medlemsorganisationen den

pågældende kommer fra.
- Indstilling til permanent udmeldelse af medlem som der stemmes om på næstkommende

generalforsamling

Forretningsudvalget er ansvarlige for at eventuelle vedtagne sanktioner gennemføres.

Deltagere som åbenlyst forbryder sig mod straffeloven, er til fare for eller alvorligt ubehagelige
for øvrige medlemmer, kan bortvises øjeblikkeligt uden om de beskrevne procedurer i
adfærdskodekset. Bortviste medlemmer kan anke efter samme bestemmelser som
sanktionerede overtrædere.

4) Ret til at anke
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Overtræderen som individ eller den pågældendes medlemsorganisation har ret til at anke en
tildelt sanktion til bestyrelsen. Anken skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 48 timer efter, at
sanktionen er meddelt.

Forretningsudvalget er ansvarlige for at eventuelle ankesager behandles.

Ankesagen behandles på det førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan opretholde
den oprindelige sanktion, tildele en anden sanktion eller frafalde sanktionen. 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
Studentersamfundet og bestyrelsen vil træffe de rette foranstaltninger for at vedkommende kan
føle sig velkommen i Studentersamfundet.
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