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Turvallisen tilan periaatteet
Turvallisen tilan periaatteet ovat laadittu ylläpitämään ja vahvistamaan kaikille turvallista, mieluista,
kannustavaa ja yhdenvertaista toimintakulttuuria. Turvallisen tilan periaatteet ovat voimassa kaikessa JEF
Helsingin toiminnassa ajasta, paikasta tai tapahtuman luonteesta riippumatta. Tämä asiakirja on suuntaa
antava ohjeistus, jonka mukaan haluamme toimintamme tapahtuvan. Periaatteiden vastainen toiminta ei
ole toivottua ja JEF Helsingin hallitus on velvoitettu reagoimaan tällaiseen toimintaan ja voi pyytää
periaatteita tietoisesti rikkovaa henkilöä poistumaan tapahtumasta. Vakavissa rikkomuksissa henkilölle
voidaan antaa määräaikaisen porttikiellon JEF Helsingin tapahtumiin ja pahimmassa tapauksessa erottaa
henkilö yhdistyksestä.

JEF Helsingin toiminta on suunnattu 15-29 -vuotiaille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita federalismista,
Euroopan unionista ja Eurooppanuorten toiminnasta. Pyritään pitämään keskustelu aiheessa ja
ymmärrettävällä tasolla.

Turvallisessa tilassa kaikkia kunnioitetaan. Jokaisella osallistujalla on oikeus mielipiteisiinsä, näkemyksiinsä,
identiteettiinsä ja tunteisiinsa. Rakentava keskustelu eroavista näkemyksistä on aina sallittua, ja
tervehenkistä dialogia moniäänisessä ryhmässä on vaalittava. Ethän kuitenkaan provosoi ketään
tarkoituksella ja otathan huomioon, että jokainen keskustelija on oma yksilönsä ja osallistuu keskusteluun
omista lähtökohdistaan.

Kunnioita jokaisen ihmisen kokemuksia, taustaa, heidän itse asettamia rajoja ja osallistumista. Jokaisella on
oikeus osallistua tai olla osallistumatta niin paljon kuin tuntuu hyvältä ja jokaisen panos tapahtumaan on
yhtä arvokas. Huomioi, että osallistujat luovat tapahtuman osallistumisellaan.

Luothan toiminnallasi tilan, jossa jokaisen on turvallista ja helppoa pitää puheenvuoro ja osallistua.
Kuuntele, kysy, keskustele ja anna kaikille tilaa tehdä samoin. Käsittele vaikeita ja arkoja aiheita
kunnioittavasti. Asiat, jotka ovat toisille helppoja, voivat toisesta olla epämiellyttäviä, ahdistavia tai
loukkaavia.

JEF Helsingin toiminnassa ei sallita rasistista, seksististä, ableistista eli vammaan, terveydentilaan tai
toimintakykyyn perustuvaa syrjivää, homofobista, transfobista, loukkaavaa, väkivaltaista tai uhkaavaa
käytöstä tai puhetta. Jokaisella on oikeus henkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen. JEF Helsingin
toiminnassa on nollatoleranssi kiusaamiselle ja syrjinnälle ja hallitus valvoo tämän toteutumista.

Tunnistathan etuoikeutesi, ennakko-oletuksesi ja -asenteesi, ja pyrithän mahdollistamaan turvallisen ja
mieluisan tapahtuman kaikille. Älä oleta kenenkään sukupuolta, seksuaalista suuntausta, ikää,
terveydentilaa, toimintakykyä, taustaa tai uskontoa. Ethän myöskään kysy keneltäkään julkisesti
henkilökohtaisia kysymyksiä hänen taustasta, sukupuolesta, uskonnosta, terveydestä, alkoholinkäytöstä,
perhesuhteista tai muusta asiattomasta.

Turvallisen tilan periaatteet ovat luettavissa jokaisessa tapahtumassa ja niistä tiedotetaan
tapahtumakutsujen yhteydessä. Tästä huolimatta virheitä sattuu. Otathan esille epäkohdat omassa ja
muiden toiminnassa, jotta voimme kaikki oppia, miten paremmin noudattaa yhteisiä pelisääntöjä. Ole
pahoillasi ja pyydä anteeksi, kun olet toiminut periaatteiden vastaisesti. Mokaaminen on inhimillistä, eikä
kenenkään tule joutua pilkatuksi tietämättömyyden tai inhimillisen virheen takia. Muistathan kuitenkin, että
olet vastuussa sanoista ja teoistasi. Jokaisella on opittavaa, joten annathan kaikille siihen mahdollisuuden.

Käyttäydy asiallisesti ja edellytä sitä myös muilta. Noudata yhteisiä pelisääntöjä. Ongelmatilanteen
ilmaantuessa tai jonkin asian mietityttäessä otathan yhteyttä ongelmatilanneyhteyshenkilöön tai toiseen
hallituksen jäseneen, jotta tilanne saadaan ratkaistua.

Internet Y-tunnus www.eurooppanuoret.fi/paakaupunkiseudun-eurooppanuoret/ 3058516-9


