
  1 (1) 

 

U N I T E D  N A T I O N S  A S S O C I A T I O N  O F  S W E D E N  

Postadress Svenska FN-förbundet, Box 15115, 104 65 Stockholm  Besöksadress Skolgränd 2  Telefon 08-462 25 40  Fax 08-641 88 76  E-post info@fn.se  Webb www.fn.se 

Address United Nations Association of Sweden, P.O. Box 15115, SE-104 65 Stockholm, Sweden  Phone +46-8-462 25 40  Fax +46-8-641 88 76  E-mail info@fn.se 

  

  

Riktlinjer fastställda av FN-förbundet  
våren 2019  
 
 

 

 

Svenska FN-förbundets etiska riktlinjer 

FN-elevföreningar 

 
Svenska FN-förbundet arbetar för en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, där 
väpnade konflikter förebyggs, där det råder social och ekonomisk rättvisa och där utvecklingen 
är hållbar. FN-förbundet är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation vars 
verksamhet utgår från FN:s tre huvudpelare: fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Alla 
som verkar på uppdrag av FN-förbundet har ett ansvar att förvalta organisationens värdegrund 
såsom den beskrivs i förbundets måldokument.  
 
Syftet med dessa etiska riktlinjer är att tydliggöra de förväntningar som ställs på anställda, 
förbundsstyrelseledamöter, volontärer och andra som i olika sammanhang representerar FN-
förbundet, t.ex. FN-elevföreningar på FN-skolor. Uppförandekoden bidrar till ett gott 
arbetsklimat samt skapar förtroende för FN-förbundet som aktör inom det civila samhället.  
 

Vägledande principer  

- Icke-diskriminering  
FN-förbundet värnar om allas lika värde oavsett etnisk tillhörighet, kön, 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell orientering, politisk åskådning eller ålder. FN-
förbundet accepterar inga former av trakasserier eller mobbing.  

- Förtroende  
FN-förbundet präglas av öppenhet och transparens. Representanter för förbundet, t.ex. i 
en FN-elevförening, ska ge en rättvisande information om förbundet och dess 
verksamhet och genom sitt sätt att uppträda se till att förtroendet för FN-förbundet 
bibehålls.  

- Respekt  
FN-förbundet eftersträvar ett gott, välkomnande, arbetsklimat som kännetecknas av 
samarbete, omsorg och ömsesidig respekt, såväl inom organisationen (i FN-
elevföreningen) som i möten med andra. 

- Anti-korruption  
FN-förbundets anti-korruptionspolicy gäller för all verksamhet. Den som representerar 
förbundet, t.ex. i en FN-elevförening, ska inte fatta beslut som medför personlig nytta 
för sig själv eller närstående. Förbundet har som princip att alltid agera vid misstanke 
om korruption och oegentligheter. 

- Ansvar  
FN-förbundets ekonomiska resurser kommer i huvudsak från statliga anslag men även 
från exempelvis medlemmar och företagspartners. Alla som representerar förbundet, 
t.ex. i en FN-elevförening, har ett ansvar för att medlen (t.ex. material eller ekonomiska 
bidrag) används till de ändamål de är avsedda för och på mest effektivt möjliga sätt.  

 

Information om riktlinjerna inom FN-elevföreningen  

Personer som representerar FN-elevföreningen eller utför uppgifter för FN-elevföreningens 
räkning ska informeras om de etiska riktlinjerna. Stöd för detta ges av FN-förbundet.  
 

Efterlevnad  

De etiska riktlinjerna ska ingå som en integrerad del i FN-förbundets verksamhet. Om brister i 
riktlinjerna eller dess efterlevnad upptäcks ska FN-förbundets ledning informeras. Ledningen 
ansvarar därefter för eventuell åtgärd. Ledningen ansvarar också för uppdatering av riktlinjerna.  
 


