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

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.   
 
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.  

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 negativ 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.   

Implementering 

Alle medlemmer, frivillige projektmedarbejdere og partnere forventes at kende og overholde 

DLN’s PSEAH-politik. DLN indgår kontraktlige forpligtelser fra partnere med det sigte og formål at 

overholde lovgivningen om seksuel chikane, udnyttelse og misbrug samt DLN’s PSEAH-politik.  



DLN tager alle indberetninger om seksuel udnyttelse og magtmisbrug seriøst og undersøger dem 

grundigt. 

Indberetning 

Hvis nogen i DLN oplever eller observerer forhold i foreningen, der åbenlyst støder mod vores 

PSEAH-politik, skal de således indberette det. Indberetninger om seksuel udnyttelse og 

magtmisbrug i DLN kan altid indberettes ved henvendelse til ethvert medlem af DLNs bestyrelse. 

Det kan gøres anonymt, hvis det ønskes.  

Indberetning af seksuel krænkelse, udnyttelse eller magtmisbrug i DLNs partnerorganisationer 

eller i forbindelse med deres arbejde kan ske til et medlem af projektgruppen eller direkte til DLNs 

bestyrelse. Det kan være med kendt afsender eller anonymt, og altid fortroligt.  

Foreningens email: dln@lumela.dk   

De enkelte bestyrelsesmedlemmers email kan ses på http://lumela.dk/ under ’WHO WE ARE’ og 

’VIEW THE DLN COMMITTEE’.  

Konsekvenser  

Der reageres på alle begrundede mistanker om seksuel chikane, udnyttelse og misbrug i DLN eller 

hos partnere. Hele DLNs bestyrelse vil forholde sig til en indberetning og samlet tage en beslutning 

om, hvilke tiltag der skal iværksættes overfor krænkeren. Dette skal ske senest en måned efter 

indberetningen. 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 i 

partnerorganisationen. DLNs bestyrelse skal informere donor om hændelsen, hvis den medfører 

afbrydelse af samarbejdet med en partner, og hvis den medfører eksklusion af et 

bestyrelsesmedlem.  

 

Når Denmark Lesotho Network indgår aftaler og kontrakter med samarbejdspartnere skal 

nedenstående PSEAH-klausul desuden anvendes:  

”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.” 

  
 
Vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 17-11-2020.  
 
Skal opdateres senest d. 17-11-2025.  

mailto:dln@lumela.dk
http://lumela.dk/

