
Likabehandling på Kristianstads Nation

Kristianstads nation (Nationen) är en viktig mötesplats för våra medlemmar och övriga

studenter vid Lunds universitet. Nationen främjar jämlikhet och likabehandling, och

accepterar inte diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. Alla ska

känna sig trygga och välkomna i Nationen.

På nationen arbetar vi med att förebygga diskriminering och trakasserier genom att se över

och upprätthålla vår likabehandlingsplan samt ha en löpande dialog med aktiva medlemmar

om likabehandling.

Ifall en incident skulle inträffa - tveka inte på att höra av dig!

Det är aldrig ditt fel att du utsatts för diskriminering eller trakasserier. Om du upplever att du

blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier ber vi dig att ta kontakt med Nationen (se

kontaktuppgifter nedan). Kontakta den du känner dig mest bekväm med.

För att kunna förbättra likabehandlingsarbetet utreds av varje inrapporterad incident för att

kunna förebygga vidare diskriminering eller trakassering. För att hantera incidenter använder



 vi  oss  av  en  handlingsplan,  med  riktlinjer  för  utredningsprocessen  som  är  skrivna  för  att 

 kunna  anpassas  till  varje  specifikt  fall.  Handlingsplanen  ämnar  att  hjälpa  dig  som  utsatt  och 

 sätta  din  trygghet  i  första  rum.  Om  du  vill  ta  del  av  handlingsplanen,  använd 

 kontaktuppgifterna nedan. Våga prata med oss -  vi lyssnar på dig. 

 Ifall  du  upplever  att  det  är  något  som  inte  fungerar  i  Nationens  likabehandlingshantering  tar 

 vi  med  än  gärna  emot  dina  åsikter  för  att  ständigt  kunna  förbättra  oss.  Alla  synpunkter  är 

 välkomna  till  vilken  av  Nationens  kontakter  som  helst  nedan.  Kontakta  den  du  känner  dig 

 mest bekväm med. 

 Kontaktuppgifter till Nationen 

 ❖  Nationens expedition  :  expen@krnation.se 

 ❖  Qurator  , högst verkställande chef i dagligverksamheten, heltidare:  q@krnation.se 

 ❖  ProQurator Ekonomi  , heltidare:  pqe@krnation.se 

 ❖  ProQurator Social  , halvtidare:  pqs@krnation.se 

 ❖  Seniors  , styrelsen:  seniors@krnation.se 

 ❖  Seniors talesperson  , ordförande i styrelsen:  seniorstalesperson@krnation.se 

 ❖  Inspectoratet  , ordförande och vise ordförande, ej studenter: 

 ➢  Inspector  Charlotta.johnsson@control.lth.se  eller 070-640 87 89 

 ➢  Proinspector  olatroedsson@hotmail.com  eller 076-109 68 90 

 ➢  Proinspector  emma@jango.se  eller 070-760 06 26 

 Andra kontaktuppgifter 

 Det finns även andra instanser som du också kan kontakta när du vill ha hjälp och stöd. 

 För stöd  Studenthälsan  kontaktas 046 - 222 43 77. 

 Det  går  även  att  ta  kontakt  med  Studentprästerna  för  stöd.  De  nås  på  046  -  71  87  35  eller 

 på  studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se 
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