Likabehandlingsplan
Malmö Nation
Likabehandling på Malmö Nation står alltid i centrum och är en central fråga som vi konstant
arbetar med för att försäkra oss om att alla våra medlemmar känner sig trygga och kan lita på oss
som organisation. Upprättandet av detta dokument grundar sig i workshops, frågestunder och
frågor från KK (Kuratorskollegiet) öppna samtal om sexuella trakasserier den 24:e april 2018. Det
som står i detta dokument har godkänts av Malmö Nations Quratel, Styrelse och Trygghetsgrupp.
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Vad är jämställdhet?
Jämställdhetsintegrering innebär att besluts- och genomförandeprocesser i en verksamhet
organiseras, utvärderas och utvecklas så att jämställdhetsaspekter beaktas på alla nivåer och i alla
steg av processerna av de aktörer som normalt sett deltar. Arbetet är både målstyrt och
processorienterat. Arbetet tar sikte på att förändra de maktstrukturer som ger diskriminerande
effekter. Det förutsätter en kontinuerlig genomlysning av verksamhetens rutiner och
dokumentationsprocesser, jämte en problematisering och utmaning av begränsande normer och
informella maktstrukturer.

Bakgrund
Studentvärlden har under de senaste åren sett en radikal ökning av antal sexuella trakasserier på
nationer och generellt i hela Lund. Det betyder att vi som ansvarig organisation måste ta ansvar
för vad som händer i vår verksamhet men också göra vad vi kan för att minska våldet på våra
gator. KK har tillsammans tagit ett initiativ genom det öppna samtalet för att få fram information
från berörda personer i frågor som rör jämställdhet. Genom den information som samlades in
här har vi kunnat vidta de åtgärder som behövs för att förbättra miljön och skapa trygghet för
studenter i Lund.

Syfte
Syftet med Malmö Nations likabehandlingsplan är att identifiera problemområden i nationens
verksamhet som kan gå ut över våra medlemmar och besökare, att minimera riskerna för att
oförutsägbara händelser ska förekomma samt hur och vilka åtgärder som ska vidtas när något
inträffar som inte går i hand med Malmö Nations Policy, riktlinjer eller Sveriges lagar.

Mål
Att minska våld och sexuella trakasserier samt att öka likabehandlingen på nationen för att alla
Malmö Nations medlemmar, boende och besökare ska känna sig trygga hos oss.
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Likabehandlingspolicy
Malmö Nation utgår i utövandet av sina verksamheter och hos boende på nationen att varje
människa är unik och att alla är av lika värde. Utifrån denna grundläggande värdering ska vi alltid
arbeta för en arbets- och boendemiljö som bygger på mångfald och personers lika värde. En
organisationskultur där medlemmar behandlas med respekt och värdighet.
● Inga former av kränkande beteende kommer att tolereras
● Alla behandlas lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion, sexuell
läggning, ålder eller könsöverskridande identitet.
● Aktivt förebygga och förhindra sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling i våra
verksamheter
Denna likabehandlingspolicy omfattar alla medlemmar och boende på nationen oberoende vilken
post de besitter inom organisationen och förutsätter att alla medlemmar tar sitt personliga ansvar
inom organisationen och anmäler de personer som strider mot denna policy.

_____________________
Fredrik Waldau
Qurator 2018
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Organisation
Malmö Nations organisation består av fyra ben. Quratel, tjänstemän, funktionärer och
medlemmar. Alla fyra ben har varierande funktioner och arbetsområden som får Malmö Nations
verksamhet att gå runt. Alla medlemmar i de fyra benen ska följa Malmö Nations riktlinjer och
policys för att få fortsätta vara medlem i Nationen. Skulle någon bryta mot de regler och riktlinjer
vi har kommer det att leda till konsekvenser enligt kapitel ”Disciplin och Attitydsnämnd”.

Quratel
Quratelet består av fem personer som arbetar heltid, Qurator, Pro Qurator Ekonomi (PQE), Pro
Qurator Social (PQS), Notarie och Husförman. Quratelet är avlönade personer på nationen och
arbetar heltid för att bedriva verksamheten på nationen framåt. Quratelet har stort inflytande
över engagerade medlemmar och boende på Malmö Nation vilket gör att alla fem personerna
alltid måste föregå med gott exempel och visa vägen för våra medlemmar. Det är därför viktigt
att Quratelare efterlever den policyn och riktlinjer vi har, för att det Quratelet gör kommer att
återspeglas i hela verksamheten. Det gäller Quratelets arbete på plats men också externt utanför
nationen och i Lund.

Tjänstemän
Malmö Nations tjänstemän är ett av organisationens fyra ben. Tjänstemännen ansvarar för sina
respektive utskott och är ambassadörer för Malmö Nation. Det är viktigt att Tjänstemännen
precis som alla andra medlemmar efterlever de riktlinjer och policys vi har på nationen då de ska
föregå med gott exempel inför sina funktionärer och eventuella besökare på nationens
verksamhetstillfällen. Tjänstemännen ska vara införstådda med att de har ett ansvar för allt de gör
och hur det kan påverka nationen. Därför skriver alla tjänstemän på ett kontrakt för att de i sin
valda tjänstemannapost måste efterleva Nationens krav på beteende och likabehandling.
Malmö Nation tror inte på kvotering i tjänstemannakåren utan väljer alltid den mest lämpade
personen för respektive ämbete.

Funktionärer
Malmö Nations funktionärer utgör en stor del av vår verksamhet. Utan funktionärer har vi ingen
möjlighet att bedriva vår verksamhet. Funktionärer arbetar volontärt utan ersättning för få
nationen att gå runt. Som funktionär på Malmö Nation ska du vara införstådd med att du måste
efterfölja Malmö Nations policys och riktlinjer för likabehandling av alla medlemmar och gäster.
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Medlemmar
Malmö Nations medlemmar är alla personer som har valt att skriva in sig på Malmö Nation. Vi
försöker alltid att nå ut till våra medlemmar i största möjliga utsträckning för att informera dem
om Malmö Nations policys och riktlinjer för likabehandling.

Vakter/värdar
Malmö Nation anställer ordningsvakter och entrévärdar enligt svensk lag för att kunna bedriva all
alkoholrelaterad verksamhet. Ordningsvakter och entrévärdar har ett stort ansvar för att se till att
hög berusningsnivå, våld, olämpligt beteende och sexuella trakasserier inte förekommer på våra
verksamhetstillfällen och likabehandling efterlevs utan några undantag. Vi informerar alltid våra
vaktchefer vad som händer och vilka personer som inte uppför sig, så att dessa personer inte ska
kunna besöka våra verksamhets tillfällen igen. Då vi även använder oss av ordningsvakter som
arbetar direkt under polisen så har de också en skyldighet att anmäla händelser genom rapporter
samt anmäla personer som inte följer svensk lag eller våra riktlinjer. Arbetet med vakter är
kontinuerligt och de ska alltid vara införstådda i våra riktlinjer och policys.
Vi strävar efter att på alla verksamhetstillfällen ha vakter av båda könen på plats för att alla våra
besökare och gäster ska kunna känna sig bekväma med att prata med våra vakter.
Om vi tar del av information att vakterna inte efterlever våra riktlinjer och policys, försäkrar vi
våra medlemmar att de vakter som inte följer dessa riktlinjer inte längre kommer att anställas av
oss på Malmö Nation.

Vardaglig verksamhet
Malmö Nations vardagliga verksamhet består av följande utskott: Lunch, Brunch, Mangos, Easy
Levin och Upper East som förekommer varje eller varannan vecka. Det är tillfällen där det
serveras mat och dryck. Dessa utskott består i sin tur av mindre lag bestående av 1–2 tjänstemän
och upp till 10 funktionärer. Det är utskott som hela tiden är i kontakt med gäster och besökare,
därför är det viktigt att de följer de riktlinjer och policys som finns på Malmö Nation både
internt, mot varandra i laget, men också externt mot gäster som besöker vår verksamhet.

Nattklubbar
Nattklubbstillfällen är p.g.a. alkoholkonsumtionen en av de mest kritiska verksamheterna när det
kommer till likabehandling och sexuella trakasserier. Viktigt att poängtera är att Malmö Nation
inte tar hänsyn till en persons handlingar om de påträffas onyktra. För att vi som organisation ska
kunna motverka beteenden som strider mot vår policy så har vi alltid två ansvariga tjänstemän på
plats som har huvudansvar att se till att nattklubben flyter på som den ska men som även ser till
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att funktionärer känner att de arbetar i en trygg miljö. Utöver det så ligger det också i
Tjänstemännen och vakternas ansvar att hela tiden ha översikt på dansgolvet för att kunna
meddela och signalera om något inte står rätt till. Tjänstemän och vakter fångar upp personer
som beter sig illa, tar legitimation och avvisar dem från klubben. Är det ett allvarligt brott så
ligger det i ordningsvakternas händer att upprätta en polisanmälan. Följaktligen rapporteras
händelsen vidare till Quratel och i synnerhet till Quratorn som tar händelsen vidare för intern
utredning.

Sittningar
Sittningar är de middagar som vanligtvis förekommer i nationens publokal och gillestuga.
Sittningar är ofta av varierande form med allt från discosittningar i gillestugan och mer uppstyrda
sittningar i publokalen. Oberoende vilken form sittningen tar så är det alltid samma krav som
ställs på besökare och på dem som arbetar under tillfället. För att motverka sexuella trakasserier
och efterleva likabehandling så cirkulerar det alltid funktionärer och tjänstemän på golvet, när mat
delas ut eller mellan rätterna för att alltid hålla ett vakande öga över vad som försiggår. På
sittningar i puben har vi, till skillnad från sittningarna i “gillet”, inga vakter, detta för att de oftast
är lugnare och de som arbetar kan enklare kontrollera berusningsnivån på gästerna.
På interna och traditionsenliga sittningar strävar vi mot att ha en jämn fördelning av män och
kvinnor för att bibehålla traditionerna som ligger djupt invävda i vår historia samt för att vi anser
att det förbättrar stämningen och lugnet på tillställningarna. Samma koncept gäller också för vår
traditionsenliga Vårbal.

Novischperioden
Novischperioden är den första tiden i lund för alla nyinskrivna studenter på Malmö Nation. Det
är här som nya studenter möter nationen för första gången. Under perioden är det viktigt för oss
att visa alla Malmö Nations sidor på bästa möjliga sätt i en miljö som alla nya studenter känner sig
trygga i. Under novischperioden blir de nya studenterna indelade i olika grupper som leds av två
faddrar som varit engagerade på nationen i minst en termin och som således också är införstådda
med hur viktig likabehandlingen på Malmö Nation är. Varje fadderpar består till högsta möjliga
mån av en man och en kvinna för att alla novischer ska känna sig trygga under sin novischperiod.
Novischperioden är dock endast till för ett begränsat antal nya studenter och vi har valt att sträva
efter en jämn fördelning mellan könen under periodens alla aktiviteter. Det gör vi för att vi anser
att det skapar en bättre stämning i grupperna. Då perioden även inkluderar två sittningar så går
fördelningen hand i hand med vad som beskrivs i föregående rubrik ”sittningar”.
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Stora evenemang
Vårbal
Malmö Nations Vårbal är den största sittningen vi har under hela året med ca 450 sittande gäster i
stora salen på AF-borgen och med ett eftersläpp i borgens alla stora rum. Under
sittningen är det viktigt att alla känner sig trygga. Därför har vi alltid marskalkar
som under hela sittningen patrullerar runt salen för att säkerställa att alla känner sig
bekväma men också håller ett öga för oönskat beteende. Personer som inte följer
allmänt hyfs eller de riktlinjer och policys som Malmö Nation har kommer att
avlägsnas från sittningen och kommer inte vara välkomna tillbaka.
Skillnaden mellan sittningen och eftersläppet är att vi har många fler besökare under eftersläppet
och därför har vi ordningsvakter och värdar som patrullerar salarna för att se till att
alla gäster beter sig. Personer som inte efterlever Malmö Nations riktlinjer och
policys kommer att avlägsnas och kommer inte få komma tillbaka.
Ordningsvakterna är skyldiga att polisanmäla de personer som bryter mot svensk
lag eller inte beter sig.

Valborg
Malmö Nations årligen återkommande evenemang. Valborgsyran på Malmö Nation besöks
årligen av 2000 studenter på våra två innergårdar. För att det ska vara ett säkert och
trivsamt evenemang för alla besökare har vi på senare år sett till att öka vaktstyrkan
på plats. Samtidigt så cirkulerar Malmö Nations Quratel området och ser till att en
bra stämning hålls på området. Besökare som inte håller sig till vår policy och
riktlinjer på området kommer att avlägsnas och i somliga fall också polisanmälas.
På denna typ av evenemang försöker vi varje år också få läkarstudenter som kan
finnas på plats om någon råkar ut för något oförutsägbart, så att de har någon att få
hjälp eller prata med.

Övrig verksamhet
Malmö Nations Likabehandlingspolicy och riktlinjer gäller för samtliga utskott och verksamheter
på nationen.
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Boende
Boendesituationen på en studentkorridor skiljer sig mycket från vanliga boende med allt från
8–12 personer som delar kök, allrum och i vissa korridorer även duschar. Malmö Nations
Husförman ansvarar för alla boende och går varje termin ut med Malmö Nations
policydokument för boende. Varje år ska hela Quratelet gå på en presentationsrunda och förklara
förhållningsregler och vad som händer om en boende bryter mot dessa.
Likabehandling på våra studentboende är viktigt för att alla ska känna att deras korridorer är ett
hem att trivas i. Därför förväntas det att alla i korridorerna behandlar varandra med respekt och
tillit, samt respekterar de riktlinjer vi har. Om boende inte lever upp till våra policys och riktlinjer
så kan de bli anmälda till Disciplin och Attitydsnämnden.

Gränser
Malmö Nation har nästan 3000 medlemmar, därför är det svårt för oss att dra gränser för vad
som är vår sak att hantera. Viktigt att poängtera är att om en medlem beter sig dåligt inom
studentlivet i Lund kan det komma att innebära konsekvenser om vi anser det nödvändigt.

Trygghetsgruppen
Trygghetsgruppen arbetar proaktivt för att förbättra situationen för alla medlemmar på nationen
och ska fungera som en stöttepelare om en medlem har problem och få vägledning till rätt person
och/eller instans.
Trygghetsgruppen ska bestå av representanter från nationens alla led: styrelse, tjänstemannakår
och funktionärskår samt en boenderepresentant. Detta för att alla ska känna att de kan höra av
sig till trygghetsgruppen och känna att deras röst blir hörd och förd vidare i beslutsled.
Malmö Nations trygghetsgrupp ska fungera som en sluss när det kommer till likabehandling,
jobbiga situationer, psykisk ohälsa eller annat som kan få en medlem i nationen att vilja prata med
någon och bli vägledd till rätt professionella instans. Malmö Nations trygghetsgrupp tog under
VT 2019 formen som en grupp med stödjande funktion för våra medlemmar. Trygghetsgruppen
ska vara en alternativ väg att gå om en person inte vet vem den ska meddela. T.ex. vid en incident
direkt till Qurator (qurator@malmonation.com) eller via det anonyma anmälningsformuläret på
hemsidan.
Du når Trygghetsgruppen på trygg@malmonation.com.
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Trygghetsrepresentanter HT 2019 är Gabriel Hirdman, Selinay Özbek, Ludvig Roth och Agnes
Eriksson.
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Disciplin och Attitydsnämnd
I Malmö Nations organisation finns det ett varningssystem som kommer till följd av icke
accepterade handlingar på eller utanför nationens verksamhet av medlemmar på nationen. Det är
ett varningssystem som är uppbyggt av tre steg: Quratorsvarning, Andra Quratorsvarning och en
Inspektorsvarning.
● Quratorsvarning: En mildare tillsägelse som ges vid mindre incidenter. Det kan leda till
avstängning från nationen och dess verksamhet under en bestämd tid.
● Andra Quratorsvarning: En allvarligare tillsägelse som ges vid incidenter som inte
tolereras på nationen. Det kan leda till avstängning från nationen och dess verksamhet
under bestämd tid.
● Inspektorsvarning: Den allvarligaste av varningar, resulterar i att personen stängs av från
nationen och all dess verksamhet, samt vräks från sitt boende.
Varningarna utfärdas av Malmö Nations Disciplin och Attitydsnämnd bestående av Qurator,
Husförman, Inspektor samt två representanter från Malmö Nations styrelse. Tillvägagångssättet
för denna instans skiljer sig beroende på hur ärendena ser ut men har alltid samma grundstruktur
med att en anmälan kommer in, anmälan tas om hand av Qurator som pratar med den berörda
personen om ärendet. Om det är en drabbad får denne komma in under ett möte med nämnden
och förklara situationen. Efter det tas personen som är anklagad, in för att berätta sin version av
händelsen. Finns det eventuella vittnen för händelsen tas de också in för att få perspektiv på vad
som har hänt. Efter att alla berörda personer har fått säga sin sak så överlägger nämnden och
bestämmer en eventuell påföljd. Därefter återkopplar vi till alla som är berörda i ärendet.

Lund, 2018-09-19

_____________________
Fredrik Waldau
Qurator 2018

Uppdaterad version, Lund 2019-05-19

________________________
Fanny Nyström
Qurator 2019
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