
Denmark Lesotho Network – PSEAH-politik 
(prevent sexual exploitation, abuse and harassment) 
 

DLN accepterer ikke nogen form for seksuel chikane, udnyttelse og misbrug.  
 
DLN vil forebygge seksuel udnyttelse, misbrug og chikane (PSEAH) med henblik på bedst muligt at 
sikre, at forenings- og projektarbejdet gennemføres i et miljø fri for alle former for udnyttelse, 
misbrug og chikane, seksuelt eller på anden måde, især i tilfælde af særligt sårbare grupper som 
f.eks. minoriteter og personer med handicap. 
 
Definition 

Seksuel chikane er forstået som enhver form for uønsket verbal, nonverbal eller fysisk adfærd af 
seksuel art med det formål eller den virkning, at en persons værdighed krænkes, især hvis det sker 
i et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller stødende miljø. Seksuel udnyttelse er 
forstået som forsøg på eller faktisk misbrug af magtposition ved at udnytte en persons sårbarhed 
og tillid til at opnå seksuelle formål. Det gælder også i forhold, hvor der drages økonomisk, social 
eller politisk fordel af en anden på baggrund af seksuel udnyttelse. Seksuelt misbrug kan både 
være en trussel om eller et faktisk fysisk overgreb af seksuel karakter.   
 
Implementering 

Alle medlemmer, frivillige projektmedarbejdere og partnere forventes at kende og overholde 
DLN’s adfærdskodeks (Code of Conduct), inklusiv PSEAH-politik. DLN indgår kontraktlige 
forpligtelser fra partnere med det sigte og formål at overholde lovgivningen om sexsuel chikane, 
udnyttelse og misbrug samt DLN’s Code of Conduct.  
 
Risiko 

Seksuel chikane, udnyttelse og misbrug kan kompromittere DLN’s integritet og omdømme. Et 
beskadiget omdømme kan føre til tab af støttemuligheder og få økonomiske konsekvenser. DLN er 
desuden forpligtet til at være et godt eksempel overfor partnere i Lesotho. Konsekvenserne af 
seksuel chikane, udnyttelse og misbrug kan være alvorlige og kan i sidste ende reducere eller 
ligefrem modvirke udviklingen der, hvor det foregår. På den måde kan det have betydning for 
økonomisk vækst, forbedring af levevilkår, social lighed mm. Et beskadiget omdømme kan også 
gøre det vanskeligt at tiltrække og fastholde medlemmer af foreningen.   
 
Konsekvenser  

Der reageres på alle begrundede mistanker om seksuel chikane, udnyttelse og misbrug i DLN eller 
hos partnere. Et medlem af DLN kan ekskluderes, hvis vedkommende konstateres skyldig i seksuel 
chikane, udnyttelse og misbrug. Alle kontrakter med partnere kan afbrydes, hvis det konstateres, 
at der har været tale om seksuel chikane, udnyttelse og misbrug.  
 
Baggrund for politikken 



Seksuel chikane, udnyttelse og misbrug er undertrykkende og en væsentlig forhindring for at opnå 
positive resultater i udviklingsarbejde. Seksuel chikane, udnyttelse og misbrug undergraver tilliden 
til et samfunds institutioner og ødelægger opbakning til udviklingssamarbejdet. DLN er af den 
opfattelse, at seksuel chikane, udnyttelse og misbrug er uforligelig med god foreningsførelse og 
skadelig for udviklingsrettede aktiviteter.  

 
I partnerskabskontrakter bør følgende inkluderes:  
  
PSEAH-klausul:  
 

” The parties agree to actively prevent sexual exploitation, abuse and harassment (PSEAH), and 
to ensure, in the best possible way, that the intervention is carried out in an environment free of all 
kinds of exploitation, abuse and harassment, sexually or otherwise, especially in the case 
of particularly vulnerable groups.”  
 

Sexual harassment is understood as any kind of unwanted verbal, non-verbal or physical behavior of 
a sexual nature with the aim or impact that a person’s dignity is violated, especially if it happens in 
a threatening, hostile, degrading, humiliating or 
offensive environment. Sexual exploitation is understood as attempts or actual abuse of position of 
power to exploit a person’s vulnerability for sexual gain. 
This also applies to relationships where economic, social 
or political advantage is gained from another person on the basis 
of sexual exploitation. Sexual abuse can consist of either a threat of or actual physical abuse of 
a sexual nature.   
 


