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Grundläggande riktlinjer 
StudOrg vill vara en föregångare i jämlikhets- och likabehandlingsfrågor. StudOrgs 
föreningsmedlemmar är jämlika och insikten att alla är olika men likvärdiga skapar 
förtroende. StudOrg vill bygga upp en atmosfär där mångfald respekteras. StudOrg utgår 
från att alla studenter – oavsett ålder, kön, studieår, sexualitet, övertygelse, hälsotillstånd, 
funktionsvariation, språk eller etniskt/nationellt ursprung – ska ha möjlighet att ta del av 
verksamheten. 
Dessa ovan nämnda faktorer får inte inverka vid val av personer till föreningens olika 
ansvarsuppgifter. 
StudOrg vill främja en fördomsfri och respektfull attityd gentemot andra människor. Vi 
tolererar inte diskriminering i någon form.  
StudOrg vill också främja en öppen och fördomsfri diskussion.  
StudOrg vill främja ett välbefinnande bland sina medlemmar. Studorg förutsätter att 
föreningen och alla dess medlemmar följer de principer som fastställs i jämlikhetsplanen, 
men föreningens styrelse är inte ensam ansvarig för enskilda medlemmars handlingar.  
I sin kommunikation till föreningsmedlemmarna är StudOrg noggrann med att använda ett 
inkluderande och icke-diskriminerande språk. 
StudOrg samarbetar med högskolans förtroendeperson i jämlikhetsfrågor. StudOrg vill även 
främja en likvärdig undervisning på högskolan, där kontaktundervisningen, arrangemangen, 
läromedlen och bedömningen av studieprestationer uppfyller högskolans jämlikhetskrav. 
  
Kön 
StudOrg respekterar sina föreningsmedlemmar. Var och en har rätt att uttrycka sin 
könsidentitet, utan att behöva utsättas för fördomar eller diskriminering. I StudOrg har alla 
kön en jämlik ställning. StudOrg ska inte påtvinga könsnormativitet på sina medlemmar. 
StudOrg tolererar inte könsdiskriminering.StudOrg uppmuntrar högskolan till att fortsätta 
erbjuda könsneutrala toaletter och informerar medlemmarna om möjligheten. 
 
 
Sexuell läggning 
StudOrg respekterar sina föreningsmedlemmar oavsett deras sexuella läggning. Vi gör inte 
skillnad på våra medlemmar utgående från deras sexuella läggning.  
Var och en har rätt att tala om sin sexualitet, sexuella läggning, sexuella preferenser och 
människorelationer, eller att hålla dem för sig själv, utan att behöva utsättas för fördomar 
eller diskriminering på grund av sitt val. 
 
Funktionsvariation och hälsotillstånd 
StudOrg strävar efter att göra det så enkelt som möjligt för personer med funktionsvariation 
att delta i evenemang. 
StudOrg eftersträvar att lokalerna där evenemang ordnas är rökfria. 
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Övertygelse och ekonomisk situation 
StudOrg respekterar olika livsstilar och övertygelser. I mån av möjlighet erbjuder vi mat och 
dryck för alla oberoende av deras diet. Våra evenemang beaktar alkoholfria 
föreningsmedlemmar och således erbjuder vi alltid alkoholfria alternativ. Alkoholfria 
evenemang ordnas också.  
StudOrg respekterar olika övertygelser och behandlar sina föreningsmedlemmar lika 
oberoende av religiös övertygelse eller livsåskådning. 
StudOrg försöker hålla kostnaderna för att delta i evenemang låga, så att så många som 
möjligt kan delta. 
  
Ålder 
StudOrg beaktar sina föreningsmedlemmars varierande åldrar i verksamheten. 
Verksamheten riktas inte till någon specifik åldersgrupp, utan till alla. I StudOrg beaktas alla 
föreningsmedlemmar oberoende av ålder jämlikt.  
  
Föreningsmedlemmar med familj 
StudOrg strävar efter en mångsidig verksamhet som ordnas under varierande tidpunkter för 
att underlätta deltagande för föreningsmedlemmar med familj. StudOrg antar inte att 
föreningsmedlemmar med familj inte har intresse att aktivera sig i föreningsverksamheten. 
  
Nationalitet och etnicitet 
StudOrg gör inte skillnad på sina föreningsmedlemmar utgående från deras nationella eller 
etniska ursprung. Vi ser en etnisk mångfald som en värdefull del av spektret av 
föreningsmedlemmar. Studorg tolererar inte diskriminering på basis av nationellt eller etniskt 
ursprung.  
StudOrg gör sitt bästa för att öka trivseln bland högskolans utbytesstudenter. 
Utbytesstudenterna erbjuds en möjlighet att delta i verksamheten. StudOrg skickar 
information om sina evenemang på engelska till utbytesstudenterna. 
 
Verksamhets- och möteskultur 
StudOrg skall aktivt ta i beaktande hur makten samt arbetsuppgifterna fördelar sig i styrelsen 
samt bland föreningsmedlemmarna. Jämlikhetsperspektivet samt det intersektionella 
perspektivet skall tas i beaktande redan i planeringsskedet. 
Nya föreningsaktiva skall ha lätt att delta, utan att de känner att de gamla bildar en egen 
klick det är svårt att komma med i. Termer, begrepp och förfaranden ska förklaras så att alla 
kan hänga med oberoende av tidigare kunskaper. Den som har kunskap är oftast aktivast 
och får därmed makt. Aktörerna skall ha en möjlighet att lära sig nytt och utveckla sig själva. 
Under mötet har ordförande ansvar för att alla får ordet och att man lyssnar på de andra.  
Beslutsfattandet skall vara demokratiskt samt transparent. Föreningsmedlemmarna skall ha 
möjlighet att delta i möten samt få tillgång till mötesprotokollen samt andra viktiga beslut. 
Informationen skall spridas via flera kanaler, och man skall ta i beaktande att alla 
föreningsmedlemmar exempelvis inte är medlemmar på Facebook. 
Uppgiftsfördelningen under evenemang skall inte vara baserad på stereotypa könsroller. 
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Uppföljning 
Alla föreningsmedlemmar är gemensamt ansvariga för att StudOrg skall vara en jämlik 
förening. StudOrg utser en jämlikhetsansvarig. Den jämlikhetsansvariga gör upp förslag för 
hur man kan göra föreningen mer jämlik. Föreningsmedlemmarna skall ha en möjlighet att 
anonymt kommentera verksamheten samt rapportera om exempelvis diskriminering eller 
sexuella trakasserier. Föreningsmedlemmar ska inte behöva vara rädda att bli dåligt bemötta 
efter att ha fört saken framåt. 
Jämlikhetsplanen skall finnas tillgänglig för föreningsmedlemmarna. Jämlikhetsplanen 
revideras varje år av den nya styrelsen, men kan också revideras under året på basis av 
kommentarer från föreningsmedlemmarna. 
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