ANMÄLAN OM OETISKT HANDLANDE - SATYANANDA YOGA SVERIGE (SYS)
Om du anser att du blivit illa behandlad, diskriminerad eller trakasserad av affilierade lärare inom
Satyananda Yoga Sverige, kan du anmäla händelsen till SYS’ Etiska Råd (se nedan).
SYS rekommenderar att i första hand klagomål framförs direkt till läraren så snart som möjligt. I de
fall detta inte är möjligt eller inte leder till önskat resultat, bör skriftlig anmälan göras till SYS’ Etiska
råd. Klagomålet delges den aktuella läraren, som ges möjlighet att yttra sig i ärendet. Rådet kan
därefter föreslå medling, d v s att en opartisk person deltar i ett samtal kring händelsen med berörda
parter. I de fall detta inte är lämpligt eller möjligt att genomföra, gör rådet en utredning av händelsen
och föreslår SYS’s styrelse lämplig åtgärd. SYS’s beslut i ärendet meddelas bägge parter.
Du kan anmäla själva händelsen eller en enskild yogalärare. Det etiska rådet är skyldigt att utreda
vad som hänt och kan, efter utredningen, rikta kritik mot yogaskolan eller den enskilda personen. Vid
utredningen ligger fokus på att hitta orsakerna och vad som bör göras för att samma händelse inte
ska upprepas. Polisanmälan sker om kränkningen bedöms som brottslig.
Diskriminering
Diskriminering är förbjudet enligt lag. Att bli diskriminerad innebär att man blir behandlad sämre än
någon annan i en jämförbar situation och det har samband med de så kallade skyddade
diskrimineringsgrunderna:
·
kön
·
könsidentitet eller könsuttryck
·
etnisk tillhörighet
·
religion eller annan trosuppfattning
·
funktionsnedsättning
·
sexuell läggning
·
ålder
Trakasserier
Även trakasserier är förbjudna om de har ett samband med de skyddade grunder som anges ovan.
Trakasserier är ett uppträdande som kränker en persons värdighet. Det kan leda till att den som
söker yogaundervisning känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad, och inte får ett
korrekt bemötande. Det är Du som är utsatt för trakasserier som avgör vad Du upplever som
kränkande. Samma beteende kan alltså uppfattas olika av olika personer. Det är viktigt att Du
dokumenterar händelserna och gör anmälan så fort som möjligt. Går det för lång tid mellan
händelsen och anmälan finns risk att ärendet blir alltför svårt att utreda.
Din anmälan ska vara skriftlig och innehålla:
·

namn på yogaskolan eller yogalärare som klagomålet gäller

·

information om den händelse som klagomålet gäller

·

uppgift om när händelsen inträffade

·

Din uppfattning om varför det hände

·

Ditt namn, telefonnummer, adress och e-postadress

·

anmälan ska vara undertecknad

Anmälan bör ske skriftligt och undertecknas av klaganden till:
Mariann Malmström
Sångarevägen 10 D
224 71 Lund

