Humanistklustrets principer för en
trygg lokal
De här listade principerna för en trygg lokal har utarbetats tillsammans med samtliga föreningar som
använder våra lokaler och de är i kraft vid all verksamhet som sker i Humanistklustret. Principerna har
utarbetats för att alla skall kunna njuta av att spendera tid i Klustret och för att vår samlevnad i lokalerna
skall vara fungerande och trevlig. Om en person eller förening inte följer principerna, kan personen eller
föreningen avlägsnas från lokalen samt i allvarligare eller upprepade fall få sanktioner av tilakonklaavi.
Principerna för en trygg lokal bör finnas framme så, att samtliga deltagare i evenemang kan se och läsa
dem. Principerna finns även på Humanisticums webbplats www.humansitcum.fi.

Bry dig om och tag hand om
Bry dig om och tag hand om människorna omkring dig. Bry dig om andras egendom, vad de gör, hur de känner
sig och hur det du gör och hur du beter dig inverkar på dem. Bry dig också om lokalen och lösöret i den. Tag
hand om såväl dig själv och andra som lokalen och föremålen i den.

Respektera andra
Respektera människors olikhet. Respektera deras olika åsikter, erfarenheter och bakgrund. Respektera också
andra människors val, identitet, personliga utrymme och gränser. Möt andra människor som de är. I
Humansitklustret tolereras inget rasistiskt, sexistiskt, trångsynt, kränkande, våldsamt eller hotfullt beteende,
liksom inte heller diskriminering eller mobbning. Det är absolut förbjudet att utsätta andras eller sin egen
säkerhet för fara. Trakassera ingen genom beröring, ord eller annat beteende. Förstå att en annan människas
kropp inte är din egendom. Om du gör bort dig, var geniunt ledsen, be om förlåtelse och lär dig av det.

Tänk och förutse
Förstå att du inte vet allting, inte om någon. Antag inte. Du känner inte allas egenskaper, förflutna och gränser.
Nej betyder nej. Sluta då den andra ber dig göra det. Tvinga ingen till någonting. Kom alltid ihåg att en sak som
du tycker att är rolig kan kännas obehaglig för en annan. Förutse situationer där någon kunde känna sig
obekväm, och sträva till att undvika dem.

Kommunicera och medverka för en positiv atmosfär
Hälsa på folk. Var vänlig, artig och öppen. Berätta vad du gör. Lyssna, diskutera, fråga. Om du inte vet eller
är säker, fråga. Om något stör dig, säg till. Kommunicera om positiva saker, men även om problem och
oklarheter. Hjälp till med att skapa en öppen och diskuterande atmosfär och en förtrolig gemenskap.

Följ instruktioner och agera vid behov
Bete dig sakligt och förvänta dig det även av andra. Följ gemensamma spelregler. Tveka inte att ingripa i
osakligt beteende. Tveka inte att be om hjälp om du känner att du behöver det. Tveka inte att ta kontakt
med ansvarspersionerna. Lyssna till och följ ansvarspersonernas instruktioner. Tveka inte att ringa efter
hjälp om det behövs. I situationer då någon orsakar störning, ring till Securitas. I nödsituationer, ring till
det allmänna nödnumret 112. Var inte likgiltig. Bär din del av ansvaret.

