
Med anledning av de senaste dagarnas medierapportering 

 

Efter de senaste dagarnas rapportering vill vi berätta för er att vi ser mycket allvarligt på att 

medlemmar har upplevt eller upplever trakasserier eller blivit utsatta för övergrepp. Det är av 

största vikt att vi får reda på om något har hänt så att förbundet kan reda ut det inträffade och 

agera. Det ligger i förbundets intresse att eventuella övergrepp utreds och hanteras korrekt.  

 

Vi tar uppgifterna om att medlemmar upplever att det finns en tystnadskultur inom förbundet 

på största allvar. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med vår internkultur och skulle det komma 

till vår kännedom att medlemmar eller företrädare försöker tysta ner de som upplevt 

trakasserier eller blivit utsatt för övergrepp kommer vi att vidta disciplinära åtgärder. Ett sådant 

beteende är helt oacceptabelt.  

 

Det ligger, som sagt, i förbundets intresse att eventuella övergrepp utreds och hanteras korrekt. 

Av respekt för den som upplevt trakasserier eller blivit utsatt för övergrepp och då situationen 

ofta är komplex, försöker vi dessutom hantera sådana här frågor så fort som möjligt så att det 

inte ska ge upphov till ryktesspridning. Det handlar om unga personer som inte sällan kan må 

väldigt dåligt av att svåra personliga upplevelser blir föremål för allmän diskussion och 

spekulation. 

 

Vi vill också förklara hur förbundet agerar när vi nås av information att någon har upplevt 

trakasserier eller blivit utsatt för övergrepp. Vår generalsekreterare är ansvarig för att utreda och 

hantera de uppgifter om brott som inte får förekomma i vårt förbund.  

 

Generalsekreteraren tar först kontakt med den som upplevt trakasserier eller blivit utsatt för 

övergrepp och försöker vara till så mycket stöd som möjligt, exempelvis erbjuder förbundet att 

förmedla kontakt med tjej- och kvinnojour och dessutom erbjuder förbundet möjligheten till 

samtalsstöd med en psykolog. Generalsekreteraren uppmanar dessutom alltid till en 

polisanmälan. Därefter kontaktas den utpekade och eventuella andra som kan vara av intresse. 

Vilka åtgärder det landar i skiljer sig från fall till fall efter bedömning av den enskilda 

situationen. De gånger den som upplevt trakasserier eller blivit utsatt för övergrepp inte känner 

sig bekväm att samtala med generalsekreteraren, erbjuder vi att någon annan från förbundet 

kontaktar dem.  

 

Det är viktigt med två tankar i huvudet samtidigt. Å ena sidan vill vi fatta snabba och tydliga 

beslut, å andra sidan måste det vara en så rättssäker process som möjligt. Vi kan inte utesluta 

medlemmar för att de blivit utpekade, utan en noggrann utredning är en central del av 

förbundets tillvägagångssätt. Sedan denna förbundsstyrelse tillträdde i oktober 2016 har 

generalsekreteraren fått tre personer att lämna förbundet efter att ha ställts mot uteslutning, fyra 

utredningar har lett till andra åtgärder som exempelvis att samtliga uppdrag ska lämnas, tre 

utredningar är ännu inte avslutade vilket antingen beror på att de är pågående eller saknar 

nödvändig information. Totalt har generalsekreteraren hanterat 13 personer misstänkta för 

sexuella övergrepp, där vi haft kontakt med den som utsatts och att denne velat att vi ska gå 

vidare med fallet. Vi ser inte att det varit några större förändringar i antal sett utifrån ett 

historiskt perspektiv, men att anmälningsbenägenheten gick upp något under metoo-

diskussionen i november.  

 

Ungdomsförbundet arbetar långsiktigt för att se över vår internkultur och motverka alla former 

av trakasserier eller övergrepp, det är ett arbete som initierades under maj 2017. Efter metoo 

har det arbetet intensifierats och har nu kommit en bit på vägen. Vi har i detta arbetet 

identifierat vissa brister i våra rutiner, som att ha närmare samarbete med de regionala 



länsförbunden i Moderaterna. MUF deltar även i partiets arbetsgrupp kring dessa frågor, vi har 

startat ett tjejnätverk och inlett en bredare diskussion. I diskussionen om det arbetet har 

representanter för distrikten varit delaktiga för att se till att hela organisationen arbetar åt samma 

håll. Det är ett arbete som tar tid men måste fortsätta. 

 

Det är av största vikt att vi får reda på om någon har blivit utsatt så att vi kan reda ut det 

inträffade och agera mot gärningsmannen. För att medlemmar ska känna sig trygga med att 

berätta saker för oss om något som hänt kommenterar eller avslöjar vi aldrig detaljer i enskilda 

fall om vad som sagts i förtroende.  

 

Har du frågor kring hur vi agerar eller har du själv upplevt trakasserier, övergrepp eller andra 

missförhållanden som att någon försöker tysta dig vill vi att du omgående tar kontakt med 

någon av oss eller MUF:s generalsekreterare. 
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