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Gemensamt uttalande från Svensk Friidrotts ordförandekonferens 
 

Svensk Friidrotts förbundsstyrelse, distriktsordföranden och ett urval elitklubbsordföranden – har 
vid möte i Växjö idag fattat beslut avseende friidrottens handlingsplan och fortsatta arbete 
inom området kränkningar och trakasserier. 
 
Svensk Friidrotts samlade ledning ser allvarligt på händelserna i vår verksamhet och deklarerar 
enhälligt att vi inte tolererar att någon som deltar i friidrottslig verksamhet utsätts för någon 
form av kränkningar. Det är helt emot friidrottens värdegrund och vi har inget annat än 
nolltolerans i den här frågan. 
 
Vi vill samtidigt understryka att det är viktigt att misstankar om brott inom området polisanmäls 
så att en utredning kan avgöra skuldfrågan. 
 
Vi vill med dessa åtgärder säkerställa kvaliteten i vår verksamhet och förebygga förekomst av 
alla slags avarter. 
 
 

Den handlingsplan och de åtgärder vi nu kommer att vidta är: 
 

• I den fortsatta utbildningen av tränare speciellt för åldrarna 10-17 och i 
organisationsledarutbildningar kommer särskild vikt att läggas vid värdegrund i 
föreningsverksamheten där olika avvikande beteenden skall diskuteras. 
 

• Vi intensifierar och fortsätter arbeta för att man i träningsverksamheten jobbar med 
tränarråd och tränarteam med minst två ledare per grupp för att på det sättet skapa en 
trygg miljö.  
 

• I samarbete med forskare vid Linköping Universitet kommer en vetenskaplig studie att 
med beprövad metod göras riktad mot framför allt yngre idrottare i syfte att utreda 
kränkningar och trakasserier i friidrotten. 
 

• Vi uppmanar våra föreningar och medlemmar att använda extern experthjälp i form av 
BRIS och den av RF i samarbete med Rädda Barnen upprättade jourtelefonen, om man 
har frågor i ämnet och/eller misstänker att något inte står rätt till i en verksamhet. 
 

• Vi kommer att förse våra föreningar med stödmaterial som bland annat kommer att 
innehålla hjälp för att föra diskussioner om värdegrund, respekt och förhållningssätt i 
föreningsverksamhet. 
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