
HANDLINGSPLAN VM 2023 FÖR RAPPORTERING VID 
FÖREKOMST AV KRÄNKNINGAR, TRAKASSERIER  
ELLER ANDRA OSUNDA BETEENDEN
Inom svensk handboll råder nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling.

Blir du, eller känner du dig, utsatt dig för kränkning, diskrimineringar, trasserier eller andra ovälkomna  
osunda beteenden har du möjligheter till följande åtgärder:
1. Om du kan, försök att säga ifrån till den/de som utsätter dig för kränkningen och tala om att du  
 känner dig kränkt, även om det är svårt. 

2. Om kränkningarna inte slutar – vänd dig genast till din teamledare eller utpekad ansvarig för din  
 funktion. Du ska skyndsamt få hjälp att hantera den upplevda kränkning som du har påtalat.  

3. Om du av någon anledning känner att du inte kan prata med din teamledare eller utsedd ansvarig  
 för din funktion kan du vända dig till den som är lokalt säkerhetsansvarig (för den spelort där du  
 medverkar för VM2023) som skyndsamt ska hantera din incident. 

4. Du kan även vända dig till Svenska Handbollförbundets arbetsråd Trygga miljöer via e-post till  
 tryggamiljoer@handboll.rf.se. Ditt mejl behandlas där skyndsamt och konfidentiellt och du kan få råd 
 och stöd. Se också Svenska Handbollförbundets webbplats svenskhandboll.se/Trygghandboll/ 
 arbetsradettryggamiljoer. 

5. Eller välja att använda Riksidrottsförbundets visselblåsarfunktion report.whistleb.com/sv/ 
 riksidrottsforbundet (svar inom 10 dagar). 

6. Personal som ingått i oönskade eller allvarliga händelser ska ges möjlighet till avlastningssamtal. 

7. Det finns en krisplan och en upprättad krisstab för varje spelort som ska informeras och involveras. 

8. I vår elektroniska utbildning som alla involverade i VM 2023 ska genomgå finns all information om vart 
 och till vem de ska vända sig om någon blir utsatt för kränkande särbehandling.

Säkerhet:
9. I Säkerhets- och krismanualen för VM 2023 finns instruktioner till nyckelfunktioner om vad och hur och  
 vilka områden som ska hanteras gällande säkerhet på respektive arena. 

10. I den gemensamma elektroniska utbildningen som alla involverade i VM 2023 ska genomföra ingår, 
 information och kunskap gällande säkerhet samt hur olika beteenden och händelser ska hanteras och 
 kommuniceras. 

11.  De lokalt funktionärsansvariga informerar och tränar sina volontärer vid minst ett fysiskt möte i  
 respektive arena inför VM 2023
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