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Retningslinjer for håndtering af køns, kulturelle samt 
trosforbehold 

Dokumentet her beskriver retningslinjer for NSU-aktiviteter omkring håndtering af køns, kul-
turelle samt trosforbehold. Dokumentet her er baseret på erfaringer, praktisk viden samt del-
tagereevalueringer fra 2018 hvor ”Gender mainstreaming” var temaet igennem året. Ret-
ningslinjerne her gælder dem som er involveret i et NSU-aktivitet, herunder de frivillige samt 
værtsorganisationen. 

Under planlægningsfasen og op til en NSU-aktivitet er det vigtigt at have følgende for øje: 

• At der i tilmeldingsblanketten er ved spørgsmålet om deltagerens køn er et alternativt 
svar til mand/kvinde / dreng/pige. Dette kunne være en mulighed for selv at deltage-
ren selv skrive kønnet.  

• I samme blanket, sørg for at spørge om deltageren har nogle kulturelle-, køns- samt 
trosmæssige forbehold der kan have betydning for deres deltagelse i aktiviteten, her-
under: soveværelses (sove sammen med andre af et andet køn), bad og toilet for-
hold, delaktiviteter som de ikke kan deltage i, osv. For eksempel har vi tidligere haft 
nogle muslimske kvinder der ikke kunne bo/sove i samme lokaler med andre køn.  
Her endte vi med at lave et ”kun til kvinder” lokale for at respektere deres forbehold. 

• Have samtaler med de personer der har forbehold før aktiviteten for at sikre at de fø-
ler sig trykke op til aktiviteten, samt at deres forbehold tages seriøst. 

• Sørg for at have en så god balance som muligt mellem kønnene, hvis at deltagerne 
skal udvælges. 

I NSU mener vi at de frivillige samt værterne af vores aktiviteter skal: 

• Respektere de forskellige køn. 
• Have basal viden samt forståelse for kønsrelateret problematikker.  
• Have diskuteret kønsspørgsmålet forud for en aktivitet sådan at der skabes en fælles-

forståelse. For eksempel kunne det være at tage emnet op på flere af ledermøderne 
forud for aktiviteten. 

Under aktiviteten bør frivillige samt værterne af vores aktiviteter:  

• I staten af aktiviteten, gives basal viden omkring hvordan man under aktiviteten inklu-
derer alle, uanset køn og tro. Dertil bør der også introduceres basale principper for 
gensidig respekt, ingen fordømmelse samt hvordan man hjælper hinanden. 

• Sikre sig at respekt af kønnene er en del af ”common rules” så alle deltagerne er 
enige i de fællesregler 

• Sikre at aktiviteterne (herunder også energizers, kaffepauser mm.) på ingen måde 
diskriminerer køn, kultur eller en bestemt tro, ingen gang for sjov (joke). 

• Prøve at få deltagerne til at deltage i stereotype brydende aktiviteter.  
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Side 2 

• Undgå kun at dele deltagerne op baseret på køn, medmindre at der er en god grund 
for dette 

• Når der er deltagere med specielle køns- kulturelle og trosbehov, sikre at aktiviteterne 
er designet og/eller planlagt på sådan en måde at alle deltagerne er komfortable med 
aktiviteten samt at det er muligt at lave om den. For eksempel at en deltager ikke lide 
at andre røre ved vedkommen osv. 

• Hvis der opstår nogle problemer der omhandler køn, kultur og/eller tro bør dette tages 
op med alle deltagerne på en respektfuld måde. Sørg for at deltagerne har forstået 
alvoren af problemet samt at de igen føler sig trygge. 


