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Conduksen turvallisemman tilan
periaatteet
Condus on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita. Näiden
periaatteiden tavoitteena on tehdä Conduksen toiminnasta ja tapahtumista sellaisia, että
jokaisella olisi mukava, hyväksytty ja tervetullut olo osallistua omana itsenään, sekä
madaltaa kynnystä kaikenlaiseen ikävään tai epäasialliseen käytökseen puuttumiseen.
Osallistumalla Conduksen toimintaan myös sinä sitoudut noudattamaan näitä periaatteita,
joten tutustuthan niihin huolella! Periaatteet ovat hyvin simppelit ja helpot ymmärtää;
pääpointti on, että kohtaamme toisemme kunnioittaen.
Iloisen fiiliksen ja hyvän ilmapiirin luomiseen vaikuttaa jokainen conduslainen, olet siis
tärkeä! Myös syrjintään, häirintään, ahdisteluun ja muuhun ikävään puuttuminen on ihan
kaikkien vastuulla.
1. Kunnioita jokaisen omaa tilaa ja koskemattomuutta
Meillä on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle ja syrjinnälle. Älä häiritse ketään
sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla.
Ethän hyväksy minkäänlaista seksististä, rasistista, homo- tai transfobista, loukkaavaa tai
väkivaltaista puhetta tai käytöstä ympärilläsi. Muista, että vaikka jokin on sinusta esimerkiksi
hauskaa tai vitsikästä, se voi jostain toisesta tuntua epämiellyttävältä tai ahdistavalta.
Puututhan epäröimättä kaikkeen epäasialliseen käytökseen mikäli pystyt, tai pyydä kaveria
tai järjestäjää auttamaan. Epäasiallisesti käyttäytyvä henkilö poistetaan tilasta. Jos sinulla
herää tunne siitä siitä, että tapahtuman järjestäjien tai turvahenkilöiden olisi hyvä tietää
jostain, mitä tilassa tapahtuu, menethän kertomaan.
2. Välitä ja pidä huolta
Pidä huolta itsestäsi ja toisista. Jos et jostain syystä pysty huolehtimaan itsestäsi, pyydäthän
rohkeasti apua. Mikäli joku pyytää sinulta apua, auta parhaasi mukaan. Mikäli et voi auttaa,
vie auttamispyyntö eteenpäin esimerkiksi järjestäjille - varmista ettei kukaan jää
ongelmatilanteensa kanssa yksin.
3. Tiedosta oletuksesi ja ennakkoluulosi
Ihminen tekee usein oletuksia toisista ihmisistä esimerkiksi ulkonäön tai muiden
ominaisuuksien perusteella, jos ei tarkoituksellisesti päätä haastaa näitä lukkiutuneita

ajatusratoja - joten haasta ne! Ethän siis oleta esimerkiksi toisten sukupuolta, seksuaalista
suuntautumista, terveydentilaa tai mistä toinen on kotoisin. Olemme kaikki erilaisia niin
identiteeteiltämme kuin taustoiltamme, muistathan tämän.
4. Kommunikoi
Olemalla avoin ja ystävällinen, luot ympäristöä, jossa kommunikoiminen on helpompaa. Jos
jokin ei ole mukavaa, sanothan siitä. Mikäli omasta käytöksestäsi huomautetaan, otathan
palautteen vastaan rakentavasti. Käytöksestäsi huomauttavat eivät loukkaa sinua ihmisenä,
vaan auttavat sinua kehittymään. Jokaisella on jotain opittavaa, vahingossa törppöilystä
selviää usein ymmärtäväisyydellä ja anteeksipyynnöllä.

