
Avtale om forebygging av seksuell trakassering - AKKS Oslo

Jeg anerkjenner at seksuell trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep er problemer som

jeg ønsker å arbeide for å forebygge. 

Jeg anerkjenner at det finnes faktorer som gjør oss som bransje ekstra utsatt for seksuell trakassering

som: Tilstedeværelse av alkohol, nattarbeid, uklare grenser mellom jobb og privatliv, seksualisert kultur,

reiser, seminarer, jobbfester og alenearbeid, høy andel frilansarbeid. 

Jeg anerkjenner at jeg kan være en del av en gruppe som har fordeler basert på f.eks. kjønn, alder, status,

etnisitet, kulturell bakgrunn, klasse og andre forskjellsdimensjoner, og at disse fordelene bestemmes

utifra kontekst. 

Jeg anerkjenner at disse fordelene kan:

Jeg forplikter meg til å reflektere over og være bevisst på mine fordeler og handle med respekt i møte

med andre. 

Jeg forplikter meg til å Ikke selv trakassere 

Jeg forplikter meg til å bryte inn når jeg ser at andre opplever seksuell trakassering, eller kontakte noen

andre som kan bryte inn dersom jeg ikke føler meg komfortabel med å gjøre det selv. 

Jeg anerkjenner at det er mulig å gjøre feil men/og forplikter meg til å lytte og lære av mine feil.

Jeg forplikter meg til å ha som utgangspunkt å tro på de som forteller om seksuell trakassering, uønsket

seksuell oppmerksomhet og overgrep. 

Jeg anerkjenner at ofre for seksuell trakassering ikke har ansvar for å stå frem med sine opplevelser, eller

ta på seg rollen av å forhindre at trakasssering skjer/lære andre om seksuell trakassering, men at vi

sammen kan arbeide for et arbeidsmiljø der man skal være trygg til å gjøre det dersom ønskelig. 

Jeg forplikter meg til å å skape en sosial sfære som er inkluderende og trygg. 

 

Seksuell trakassering er et problem i musikkbransjen, og vi som kulturaktører er ekstra utsatt for uønsket

seksuell oppmerksomhet, seksuell trakassering og overgrep.

 

Seksuell trakassering defineres i lovverket som: 

“Uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende,

fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom“.

 

Avtalen er ikke ment å regulere fungerende og sunne relasjoner mellom gode kollegaer, venner eller andre.

Formålet med avtalen er å forhindre uønsket seksuell oppmerksomhet som er ubehagelig og skaper utrygghet

i musikkbransjen. 

 

Vi, som deltakere, aktører og kolleger i musikkbransjen er med på å forme vår egen arbeidsplass og vårt eget

miljø. 

 

Ved å signere denne avtalen anerkjenner jeg for meg selv og mine kolleger at jeg ønsker å være med å skape

et trygt og inkluderende miljø for alle, og sier meg enig i de følgende punktene:

 

- Gjøre det vanskelig å si nei til meg.

- Gjøre det utfordrende å tolke signaler.

- Gjøre det vanskelig å bryte inn når jeg ser noe jeg er uenig i med fare for å miste jobben/brenne

broer/ødelegge arbeidsforhold.

 

Jeg signerer denne avtalen med sikte på å skape en respektfull, trygg og inkluderende musikkbransje for alle.

 

Signatur: ___________________________________________________


