Svenska Bilsportförbundet

Policy för sociala medier
Inom Svenska Bilsportförbundet så strävar vi efter att hålla en god ton mot våra
medmänniskor, både när vi möts och på alla sociala medier. Alla medlemmar inom bilsporten
behöver hjälpas åt att visa på ett trevligt bemötande på nätet och på så sätt motarbeta det hat
som drabbar alldeles för många.
Som medlem inom förbundet har du, tillsammans med övriga medlemmar, ett ansvar att efterfölja den
policy som Svenska Bilsportförbundet har tagit fram. Policyn är till för att skapa ett trevligare klimat
både på internet och på landets olika tävlingsplatser. Tillsammans jobbar vi alla för att förbättra
klimatet och motarbeta den mobbning som pågår på de sociala medierna. Detta gör vi genom att:






Respektera motståndare, team-kamrater, funktionärer, tekniker, domare och
tävlingsledare.
Respektera andras synpunkter och åsikter.
Behandla andra som du själv vill bli behandlad.
Granska kritiskt på ett positivt sätt.
Behandla alla lika oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning eller
funktionsnedsättningar.

Respektera medtävlande, team-kamrater, funktionärer, tekniker, domare och tävlingsledare
Alla medlemmar, oavsett roll eller position, är lika mycket värda och ska behandlas med lika mycket
värdighet och respekt. Detta gäller före, under och efter tävling. Det är inte acceptabelt att smutskasta
och hänga ut de som medverkat under tävling eller träning.
Respektera andras synpunkter och åsikter
Alla har rätt till en egen uppfattning och egna åsikter. Den kan skilja sig mellan olika individer. Det är
inget fel med detta och ingen människa är mindre värd än någon annan på grund av detta. Visa där
med andra respekt även om ni tänker olika. Det ger dig inte rätt att hänga ut någon annan.
Behandla andra som du själv vill behandlad
Behandla andra medlemmar med värdighet och respekt på det sätt som du själv vill att andra ska
behandla dig. Föregå med gott exempel.
Granska kritiskt på ett positivt sätt
För att vi alla ska utvecklas så behöver man få kritik dock ska kritiken vara positiva och man ska inte
hänga ut någon på något socialt media.
Behandla alla lika oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning eller
funktionsnedsättningar
Inom Svenska Bilsportförbundet värderas all människor lika mycket. Ingen ska känna sig utanför eller
bli uthängd på grund av kön, ålder, etniska ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättningar.
Kontakta din klubb, distrikt eller förbundet
Om du upptäcker något på nätet som du anser inte är lämpligt. Oavsett om det är bilder, inlägg eller
kommentarer, så uppmanas du att ta kontakt med den klubb du tillhör, distrikt eller förbundet.
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