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ETISKA RIKTLINJER FÖR UMEÅ STUDENTKÅR 

Dessa etiska riktlinjer är ett uttryck för Umeå studentkårs vilja att främja och bidra till ett gott 
samhälle. Med etiska riktlinjer avses här de grundläggande uppfattningar om vad som är önskvärt 
respektive icke önskvärt med avseende på Umeå studentkårs handlingar och ställningstaganden 
samt deras effekter på samhället. Syftet med de etiska riktlinjerna är att vägleda Umeå studentkår 
vid beslut gällande ekonomiska investeringar, samarbeten och köp av varor och tjänster. 

Riktlinjer för samarbeten med företag och organisationer 

samt för placeringar av kapital 

Grundfilosofi 

Umeå studentkår skall eftersträva att vara en organisation som är såväl socialt som klimatmässigt 
ansvarstagande. Organisationen ska placera sitt kapital i och samarbeta med företag vars verksamhet 
ger ett positivt bidrag till samhällsutvecklingen och undvika företag vars verksamhet, produkter och 
tjänster uppenbart skadar människa och miljö. Umeå studentkår vill bidra till en bättre framtid för 
människan och hennes omvärld, därför tillämpar vi förutom den finansiella bedömningen vid 
placeringar också etiska överväganden enligt nedanstående. 

Mänskliga rättigheter 

Umeå studentkår skall inte investera i eller på något sätt ha samröre med företag vars omsättning 
har sitt ursprung i pornografi, prostitution, barnarbete, tvångsarbete eller liknande. Utgångspunkten 
för kriteriet är FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter samt FN:s barnkonvention. 

Klimat 

Umeå studentkår skall sträva efter att samarbeta med och/eller göra kapitalplaceringar i företag som 
tar ansvar för att reducera sin negativa klimatpåverkan. Umeå studentkår skall inte investera i 
företag vars omsättning härrör från sådant som uppenbart vållar skada i vår natur som exempelvis 
köttindustrin samt icke förnybara energikällor. 

Vapen 

Umeå studentkår skall inte investera i eller på något sätt ha samröre med företag som producerar 
vapen eller annan materiel som används i syfte att skada eller ödelägga. Detta gäller såväl vapen för 
militära som civila ändamål. 
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Tobak 

Umeå studentkår skall inte investera i och/eller samarbeta med företag eller företagsgrupper som 
sysslar med produktion av tobak. 

Arbetsvillkor 

Umeå studentkår skall inte samarbeta eller utbyta tjänster med företag som inte erbjuder goda 
arbetsvillkor för sina anställda. Detta innebär krav på kollektivavtal samt inbegriper även företag 
som rekryterar studenter i samarbete med Umeå studentkår. 

Efterlevnad 

Om ekonomisk placering har skett i en verksamhet, eller ett samarbete inletts, där ovan angivna 
etiska riktlinjer inte efterlevs skall engagemanget upphöra så snart som möjligt. 

Riktlinjer för den egna verksamheten 

Grundfilosofi 

Umeå studentkår är en medlemsorganisation. Grundläggande är därför att all verksamhet utgår från 
medlemmarna och deras krav samt förväntningar. Medlemmarnas behov och nytta skall vara 
utgångspunkt då prioriteringar görs. Alla medlemmar skall vidare behandlas med största respekt, 
utan hänseende till kön eller könsidentitet, sexualitet, klassbakgrund, etnisk eller religiös tillhörighet. 

Integritet 

Allas rätt till personlig integritet skall respekteras. Uppgift av personlig art som inhämtats som ett 
led i arbetet får inte spridas såvida spridandet inte följer av åliggande i arbetet eller efter berörd 
persons medgivande. 

Klimat 

Umeå studentkår skall bedriva sin verksamhet på ett sådant vis att den negativa klimatpåverkan 
minimeras i den mån det är möjligt. Detta innefattar källsortering av förbrukningsmaterial samt ett 
aktivt främjande av dokumenthantering i digital form. Detta gäller även möteshandlingar. 

Tobak 

Umeå studentkår skall inte uppmuntra till tobaksanvändning eller bedriva försäljning av 
tobaksprodukter. 

Arbetsmiljö 

Umeå studentkår skall verka för en god arbetsmiljö i de egna lokalerna. 
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Jämställdhet 

Umeå studentkår skall verka för och jobba aktivt med att främja jämställdhet inom den egna 
organisationen samt Umeå universitet. 

Övrigt 

Inom Umeå studentkår skall det hållas ett klimat för öppna, sakfulla och respektfulla samtal. 
Konflikter inom organisationen skall alltid lösas tillsammans med den som berörs och i första hand 
internt. 

Jävsituationer och skyldigheten att självmant anmäla jäv skall beaktas. I arbetet med medlemmarna 
skall sakskäl beaktas. Lika ärenden skall behandlas lika. I arbetet skall iakttas ett korrekt 
uppträdande, visad hänsyn och tolerans. 
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