Folkbildningsförbundet

Studieförbundens eƟska förhållningssäƩ
Studieförbundens e ska förhållningssä gäller alla företrädare för studieförbunden. Varje studieförbund ska arbeta för a studieförbundens e ska förhållningssä ska genomsyra verksamheten
och anammas av alla företrädare. Förhållningssä et llämpas i all folkbildningsverksamhet som
bedrivs med samhällsstöd. Vår ambi on är a nå nya deltagare och ny verksamhet – inte a ta
över befintlig verksamhet från annat studieförbund.
1. Vår verksamhet ska vara trovärdig
Studieförbundens roll som anordnare av folkbildningsverksamhet bygger på förtroende från allmänheten, bidragsgivarna, medlemsorganisa oner och s are samt deltagarna i verksamheten.
Våra företrädare ska trovärdigt kunna redogöra för verksamhetens innehåll, ekonomi och metoder
för a bedriva god folkbildning. Alla frågor ska kunna prövas mot trovärdigheten, som är det e ska förhållningsä ets överordnade princip.
2. Vi diskuterar öppet och sakligt
Vi har hög beredskap för a ta itu med frågor som riskerar a skada förtroendet för folkbildningen
som helhet. Vi är redo a diskutera sådana frågor öppet och sakligt med andra studieförbundsföreträdare och med respekt för andra studieförbunds profil.
3. Vi tar snabbt itu med frågorna
När verksamhet inom e eller flera studieförbund ifrågasä s, ska både den organisa on som
ifrågasä s och den som ifrågasä er argumentera u från sakliga grunder. Vi redovisar argument
öppet och behandlar frågorna utan dröjsmål.
4. Vi tar upp frågor i det sammanhang där de uppstår
Vi tar upp e ska frågor för diskussion i det sammanhang och på den nivå där de uppstår. Inom
varje organ för studieförbundens samarbete och inom varje studieförbund finns därför former
för de a.
5. Vi står fast vid överenskommelser och följer föreskriŌer
Studieförbunden står fast vid de gemensamma överenskommelser om vår verksamhet som träﬀas
inom Folkbildningsförbundets ram och följer föreskri er som u ärdas av Folkbildningsrådet samt
av riksdag och regering och andra bidragsgivande instanser. Vi agerar i enlighet med de a.
6. Vi respekterar valet av studieförbund
Vi respekterar deltagares och gruppers val av studieförbund. Vi använder inte metoder för a
genom direktkontakter med deltagare få dem a bryta kontakten med e annat studieförbund.
Vi respekterar organisa oners medlemskap i och samarbetsavtal med studieförbund. Vi försöker
inte övertyga organisa oner a bryta medlemskap eller avtal med e annat studieförbund. Våra
företrädare underrä ar sig om huruvida en organisa on redan har e samarbete med annat
studieförbund. Varje organisa on är dock suverän i valet av medlemskap i si samarbete med
studieförbund.

2014-05-06

