Svenska Ju-jutsuförbundet
Ju-jutsu Kai

Trygg Ju-jutsu Kai
En trygg idrott är en verksamhet fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp.
En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina
egna förutsättningar.
För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som
idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:
•
•
•
•

Glädje och gemenskap
Demokrati och delaktighet
Allas rätt att vara med
Rent spel

Svenska Ju-jutsuförbundet (SJJF) har nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier,
hot, våld och övergrepp. SJJF har en likabehandlingspolicy som finns i dokumentbanken
på hemsidan. Där framgår bl.a. att så många som möjligt ska kunna utöva Ju-jutsu Kai och
vi ska verka för en jämställd idrott. Där framgår också övergripande principer kring vår syn
på diskriminering och likabehandling.

Om värdegrunden bryts
Det finns flera sätt du kan agera på om du eller någon annan har blivit dåligt behandlad.
Om du är orolig för någonting i din klubb ska du i första hand vända dig till klubbens
styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en
instruktör.
Om det finns hinder att vända sig till klubbens styrelse, såsom personkopplingar eller att
oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till SJJF, via e-post till info@ju-jutsu.se
eller genom att använda kontaktformuläret på hemsidan.
Om ett ärende inte kan hanteras av klubben eller SJJF kan du kontakta
Idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se.
Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.
Om du inte vill eller vågar vända dig till Idrottsombudsmannen direkt kan du använda den
anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot
ärenden.
Visselblåsaren
Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som
bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det
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orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper
idrottsombudsmannen dig med råd.

Registerutdrag
Riksidrottsförbundet har beslutat att idrottsföreningar ska begära begränsat
registerutdrag ur Polisens belastningsregister för den som är anställd, har uppdrag i
förening och har regelbunden kontakt med barn. Beslutet gäller från den 1 januari 2020.
SJJF:s styrelse har beslutat att motsvarande bestämmelse ska gälla inom vårt förbund,
med den justeringen att den ska omfatta alla instruktörer, oavsett vilka åldersgrupper
man kommer i kontakt med.
Varje klubb är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är den enskilde ledaren som
begär utdrag från Polisen och lämnar detta till av klubben utsedd mottagare. Klubben
dokumenterar att kontroll utförs men sparar inte utdraget. Detta gäller lika för alla och
bör göras årligen. Klubbarna bör alltså upprätta en rutin för detta.
Här finns en länk till Polisens information om aktuell ansökningsblankett.
Utdrag från belastningsregistret
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