Samværspolitik i Radikal Ungdom
Radikal ungdom er en politisk ungdomsforening, hvor unge i forskellige aldre og forskellige
steder i livet mødes om politik og det sociale fællesskab. Vi bestræber os på at være et åbent
og inviterende fællesskab, hvor der er plads til alle.
Samværspolitikken uddyber de nærmere rammer for, hvordan vi omgås hinanden i fagligt og
festligt lag. Den er gældende til alle Radikal Ungdoms landsarrangementer og internationale
ture arrangeret af Radikal Ungdom.
1. Der er altid nogen at gå til, hvis du har brug for at tale
Har man oplevet noget ubehageligt, eller har man brug for at tale med nogen, er der en
bred skare af mennesker, du har mulighed for at gå til. Du kan både kontakte
landsforpersonskabet, Forretningsudvalget, Hovedbestyrelsesforpersonskabet og ikke
mindst Trustmemberne. Alle disse har selvpålagt tavshedspligt.
Trustmembers er særligt udvalgte medlemmer, som har til opgave at stå til rådighed
overfor medlemmer, der har brug for nogen af tale med. Der bliver udpeget et nyt
Trustmemberkorps hvert foreningsår, og de udpeges af Forretningsudvalget. Du kan
kontakte dem både telefonisk, på mail eller direkte til et arrangement. Til hvert
landsarrangement vil det blive nævnt, hvem af Trustmemberne, der er tilstede den
pågældende weekend og de kan kendes på deres blå badges.
Årets Trustmemberkorps er:
Astrid Korsgaard Jespersen, astridjespersen@gmail.com, 50 48 42 63.
Anastasia Milthers, aomilthers@gmail.com, 42 43 44 33.
Mathias Sikora, sikora1500@gmail.com, 40 14 02 98.
Elisa Mortensen, elisanmortensen@gmail.com, 26 77 50 77.
Sofie Høgh Olsen, sofie.h.b.olsen@hotmail.com, 27 84 44 17.
Gorm Balle Feldstedt, gormbf@gmail.com, 23 84 99 63.
Pernille Toft, Pernilletoftt@gmail.com, 22 33 89 69.
Niklas Muscat, niklasmuscat@gmail.com, 40255309
2. Vi har ikke kønsopdeling
Til vores weekendarrangementer er der som regel ikke kønsopdeling på hverken
sovesale eller toiletter. Dog er der kønsopdelte badefaciliteter. Ønsker man særlige
sove- eller badeforhold eksempelvis individuel badetid, kan man informere
arrangørerne om dette på forhånd, og de vil forsøge at imødekomme det.

3. Der tages højde for særlige madvaner
Til de fleste arrangementer tilbydes der fællesspisning. Har du allergier, intolerncer,
spiser du kun halal eller er du vegetar eller veganer skal du orientere arrangørerne om
dette ved tilmelding til det pågældende arrangement.
4. Der kan drikkes alkohol
Der serveres som regel alkohol til Radikal Ungdoms arrangementer, men der findes
altid alkoholfrie alternative, og vi har ædruvagter til alle arrangementer – Du kan
kende dem på deres magenta badge. Du kan læse Radikal Ungdoms alkoholpolitik her:
https://www.radikalungdom.dk/wp-content/uploads/2022/03/Alkoholpolitik-iRadikal-Ungdom_MARTS2022.pdf
5. Ingen euforiserende stoffer er tilladt i Radikal Ungdom
Det er ikke tilladt hverken at medbringe, indtage eller være påvirket af nogen former
for euforiserende stoffer, herunder også hash, til Radikal Ungdoms fester og
arrangementer.
6. Kønslig omgang i foreningen
I foreningslivet er det helt naturligt, at der opstår følelser mellem medlemmerne. Dog
skal alt seksuelt samvær naturligvis være med samtykke fra begge parter.
Vi har i Radikal Ungdom følgende retningslinjer for kønslig omgang:
At medlemmer afholder sig fra at have seksuel omgang med
medlemmer, der er til sit første landsarrangement.
At medlemmer afholder sig fra at have seksuel omgang med
medlemmer, der udviser en adfærd, som kunne indikere, at de er
for fulde eller af anden årsag i en ustabil tilstand.
Deltager man som medlem af Radikal Ungdom i aftenfesten på
vores introarrangementer, må man ikke have nogen form for
kønslig omgang med deltagerne.
At seksuel omgang mellem medlemmer ikke er til gene for andre
medlemmer.
Har man oplevet noget ubehageligt, kan man altid kontakte enten
en trustmember, de ansvarlige for det pågældende arrangement,
et medlem af Forretningsudvalget eller
Hovedbestyrelsesforperonsskabet.

7. Kønslig omgang involverende tillidspersoner og andre medlemmer
Når personer med tillidsposter eller på anden måde besidder en magtposition i
foreningen har seksuelt samvær med andre medlemmer, er der altid en risiko for, at

der sker en bevidst eller ubevidst udnyttelse af et magtforhold. Som følge heraf er det
derfor ikke tilladt for landsmødevalgte at have seksuelt samkvem med medlemmer
under 18 år. Derfor forventes det, at man er sit ansvar bevidst når det kommer til
særligt seksuelle relationer i foreningen.det kommer til seksuelle relationer. Dette gør
sig gældende for landsledelsen.
8. Don’t be an asshole
I Radikal Ungdom behandler vi hinanden med respekt. Vi accepterer vores
forskelligheder, og hinandens grænser.
9. Sådan håndterer vi din henvendelse
Forretningsudvalget håndterer personsager på Forretningsudvalgets lukkede punkt. Til
lukket punkt deltager Forretningsudvalget og de tre observatører:
hovedbestyrelsesforpersonen, hovedbestyrelsesnæstforpersonen og generalsekretæren,
såfremt Forretningsudvalget ønsker det.
Alle, der deltager til lukket punkt har underskrevet en juridisk bindende
tavshedserklæring, der gælder resten af livet. Referatet fra lukket punkt er lukket og
således kun tilgængeligt for Forretningsudvalget og observatører. Generalsekretæren har
adgang til tidligere referater fra lukket punkt for foreningshukommelse i behandlingen af
sager, og så det er muligt at få anonymiseret kendskab til præcedens i tidligere
behandlinger.
Forretningsudvalget er foreningens daglige ledelse og er derfor bemyndiget en række
handlemuligheder over for et medlem, hvis vedkommende bryder samværspolitikken,
eller på anden måde er til skade for foreningen eller dens medlemmer. Alle sager
behandles individuelt og unikt. Der tages hensyn til præcedens og vigtigst af alt eventuelle
ønsker fra det pågældende medlem, der har henvendt sig med sagen.
Handlemuligheder, Forretningsudvalget kan gøre brug af, er f.eks. at:
tage en samtale med et medlem med en advarsel
stoppe for udskænkning af alkohol til landsarrangementer
konfliktmægle mellem parter i en sag
bede et medlem blive væk fra foreningens arrangementer
indstille et medlem til suspension i Hovedbestyrelsen
Forretningsudvalget træffer aldrig beslutninger på baggrund af rygter eller
henvendelser fra andenhåndskilder.
Hvis et medlem kontakter Forretningsudvalget og beder vedkommende tage en sag
med videre til behandling på lukket punkt, er det altid muligt at forblive anonym, både

hvis det gælder en orientering til Forretningsudvalget, eller hvis Forretningsudvalget
skal behandle en sag, man er part i.
Alle medlemmer kan kontakte medlemmer af Forretningsudvalget, ligesom man også
altid kan bede et trustmember gå videre til Forretningsudvalget med en henvendelse.
Forretningsudvalget sørger for en løbende kontakt til medlemmer, der henvender sig,
både før og efter behandlingen.
Forretningsudvalget er opmærksomme på, at der i en forening med sociale
fællesskaber er en risiko for inhabilitet blandt Forretningsudvalgsmedlemmerne i
behandlingen af sager. Derfor pålægges det ethvert FU-medlem at forlade lokalet og
ikke deltage i behandlingen, hvis vedkommende er inhabil. Det gælder f.eks. meget
nære relationer.
Forretningsudvalget behandler alle henvendelser med respekt og fortrolighed og er
også opmærksom på, hvornår sager bør gå videre end lukket punkt. Derfor tilbyder
Forretningsudvalget f.eks. rådgivning til, hvis en sag skal overdrages til Radikale
Venstres kontaktinstans, Dansk Ungdoms Fællesråd, politiet eller til psykologisk
rådgivning.
Samværspolitikken er senest behandlet på Hovedbestyrelsesmøde 3 i Aalborg d. 25-27. februar
2022.

