Studieförbundens
etiska förhållningssätt  
Studieförbundens etiska förhållningssätt gäller alla företrädare för studieförbunden. Varje studieförbund ska arbeta för att studieförbundens etiska
förhållningssätt ska genomsyra verksamheten och bäras av alla företrädare. Förhållningssättet tillämpas i all folkbildningsverksamhet som bedrivs
med samhällsstöd.  

1. Vår verksamhet ska vara trovärdig

Studieförbundens roll som anordnare av folkbildningsverksamhet bygger
på förtroende från allmänheten, bidragsgivarna, medlemsorganisationer
och stiftare samt deltagarna i verksamheten. Våra företrädare ska trovärdigt och öppet kunna redogöra för verksamhetens innehåll, ekonomi och
metoder för att bedriva god folkbildning.  

2. Vi diskuterar öppet och sakligt

Vi diskuterar etiska frågor öppet och sakligt med andra studieförbundsföreträdare och med respekt för varandra.

3. Vi tar snabbt itu med frågorna

Vi har hög beredskap för att ta itu med etiska frågor för att värna förtroendet för folkbildningen. Om verksamhet ifrågasätts, ska både den organisation som ifrågasätts och den som ifrågasätter argumentera utifrån sakliga
grunder. Vid oegentligheter ska vi agera direkt, redovisa argument öppet
och behandla frågorna utan dröjsmål. Vi ska använda våra granskningsverktyg för att snabbt kunna identifiera och åtgärda missförhållanden.  

4. Vi tar upp frågor i det sammanhang där de uppstår

Utgångspunkten är tydlig, vi hanterar etiska frågor i det sammanhang och
på den nivå där de uppstår. Om frågan i undantagsfall inte kan lösas på en
nivå lyfts frågan till nästa ansvarsnivå inom studieförbunden. Inom varje
organ för studieförbundens samarbete och inom varje studieförbund finns
former för detta. I varje studieförbund finns ansvariga på nationell nivå
som ytterst kan kopplas in i etiska frågor inom den egna organisationen
eller i relation till ett annat studieförbund.  

5. Vi ska följa överenskommelser och föreskrifter

Varje studieförbund ska följa gemensamma överenskommelser om vår
verksamhet som träffas inom ramen för branschorganisationen Studieförbunden och följa föreskrifter som utfärdas av Folkbildningsrådet, riksdag
och regering samt andra myndigheter och bidragsgivande instanser.  

6. Vi respekterar valet av studieförbund

Studieförbunden erbjuder olika kompetens, profil och idémässig särart
samt pedagogik och lärresurser. Vår ambition är att inom denna ram nå
nya deltagare och ny verksamhet – inte att ta över befintlig verksamhet
från annat studieförbund. Vi respekterar deltagares, gruppers, och organisationers val av studieförbund. Vi tar inte aktiv kontakt eller utformar lockande erbjudanden i syfte att uppnå ett byte av studieförbund.
Studieförbunden ska inte erbjuda ekonomiska eller andra ersättningar
som inte motsvaras av specifika kostnader som rör folkbildningsverksamheten.
Studieförbundet ska informera sig om en organisation redan har ett
samarbete med eller är medlem i ett annat studieförbund. Varje deltagare,

grupp eller organisation är dock suverän att besluta om deltagande i eller
samverkan med studieförbund.
När en samverkanspart går över från ett studieförbund till ett annat ska
inblandade studieförbund ha kontakt med varandra.
Organisationer eller verksamheter följer inte med medarbetare vid en
övergång mellan studieförbund såvida det inte rör sig om avveckling av
verksamhet eller följer av en överenskommelse studieförbunden emellan.

