Regler for deltagere i gruppen TRAIN
•

A) Gruppen TRAIN er åben for alle der definerer sig som transperson og/eller er født med
atypiske variationer i kønskarakteristika (interkøn) herunder mindreårige trans- og
interkønnede børn og unge, ifølge med forældrer / værge.

•

B) Såfremt der på sigt viser sig et behov for specialiserede grupper, vil disse kunne
oprettes separat, herunder grupper for mindreårige transpersoner og interkønnede,
pårørende til transpersoner og interkønnede, eller andre grupper.

•

Gruppen skal være et safespace, for alle der deltager, der er tavshedspligt omkring hvem
der deltager og indholdet af møderne, viden om andre deltagere, man er kommet i
besiddelse af under møderne, må ikke videreformidles eller omtales til personer, der
ikke var til stede ved det specifikke møde, hvor disse oplysninger blev delt.

•

Møderne må ikke optages og der må ikke tages billeder/ filmes under møderne.

•

Den enkelte deltager i gruppen, har som den eneste retten til at udtale sig om, hvor vidt
vedkommende er transperson og/eller interkøn, dette skal respekteres og må ikke
betvivles.

•

De informationer der deles på mødet, skal som udgangspunkt altid være ens egne,
refereres der undtagelsesvist til erfaringer fra 3. mand, skal disse anonymiseres, så
vedkommende ikke kan identificeres, ud fra de givne oplysninger.

•

Navne og pronomen deltagere præsenterer sig med, skal respekteres.

•

Der forventes en ordentlig, respektfuld og ikke fordømmende omgangstone i gruppen,
Trans- Interkøns- Homo- Bi fobiske udtalelser tolereres ikke, ligesom racistiske udtalelser
eller anden hadefuld tale ikke tolereres i gruppen.

•

Eventuelle interne stridigheder deltagerne imellem må ikke tages med i gruppen, da det
vil kunne påvirke stemningen, og skabe utryghed.

•

Anvisninger og henstillinger fra ordstyreren skal følges.

•

Mobiler skal være på lydløs og må ikke benyttes under mødet.

• Såfremt reglerne i gruppen ikke overholdes, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning, og
i så fald, vil man fremover være udelukket fra at deltage i gruppens møder.

