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Inledning 

Uppförandekodens syfte är att beskriva hur Kristna Fredsrörelsen förväntar sig att personer 

agerar när de företräder organisationen, verkar i dess namn eller på dess uppdrag. Syftet är 

dessutom att beskriva vad allmänheten kan förvänta sig när de möter en representant för 

Kristna Fredsrörelsen. 

Uppförandekoden är därmed tillämplig för, men inte begränsad till: styrelse och anställda, 

ickevåldstränare och föreläsare, lokalgrupper och medlemmar som offentligt företräder 

Kristna Fredsrörelsen. 

Representation bidrar till att synliggöra Kristna Fredsrörelsen i olika sammanhang, att delta i 

idédiskussion och inhämta information och kunskap till rörelsen samt delta i och påverka 

samarbeten och organisationer som Kristna Fredsrörelsen är med i.  

Uppförandekoden ska användas parallellt med kommunikationspolicyn samt riktlinjerna för 

representation i arbetsordningen. 

En uppförandekod kan inte täcka alla tänkbara situationer som kan uppstå därför är det viktigt 

att alltid rådgöra med uppdragsgivare eller närmaste ansvarig vid situationer som är oklara. 

Om någon bryter mot koden har Kristna Fredsrörelsen rätt att avsluta uppdraget eller 

representationen och att inte tillåta fler representationer i framtiden. I grova fall kan styrelsen 

begära att medlemskapet avslutas.  

 

1. Grundprinciper 

1.1. Ickevåld 

Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse och ickevåld är både medel och mål i vår vision 

om en fredlig och rättvis värld. Ickevåld betyder att aktivt arbeta mot våld -både strukturellt 

och direkt - och med metoder som inte innefattar våld. Kristna Fredsrörelsen stödjer fredlig 

konflikthantering och upprätthållandet av mänskliga rättigheter och humanitär rätt. 
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1.2. Ansvarstagande och öppenhet 

Kristna Fredsrörelsen strävar efter att vara öppna och transparenta i vårt arbete utan att utsätta 

andra eller oss själva för onödiga risker. Vi tar ansvar för våra handlingar enligt principerna 

för ickevåld. 

1.3. Jämställdhet, jämlikhet och icke-diskriminering 

Kristna Fredsrörelsen uppskattar mångfald och strävar efter att motverka all form av 

diskriminering på grund av ålder, etnicitet, hudfärg, funktion, sexuell läggning, 

samhällsställning, nationalitet, klass, kön eller religiös-, kulturell-, politisk- eller ideologisk 

uppfattning. Som representant förväntas du visa respekt för andras sätt att leva samt agera 

utifrån ett icke-diskriminerande och jämställt förhållningssätt. 

Kristna Fredsrörelsen accepterar inte några former av sexuella trakasserier. Sexuella 

trakasserier definieras som ett ”ovälkommet uppträdande grundat på kön eller av sexuell natur 

som kränker någons integritet”. 

Du förväntas agera och representera Kristna Fredsrörelsen i enlighet med dessa principer. 

 

2. Förhållningsregler 

2.1.  Ickeinblandning och självständighet 

Kristna Fredsrörelsen tar inte ställning för någon av parterna i en väpnad konflikt, men 

däremot för de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt.  

När du talar i Kristna Fredsrörelsens namn eller representerar rörelsen får du inte driva några 

egna partipolitiska eller ideologiska frågor.  

 

2.2. Vapen och nedrustning  

Kristna Fredsrörelsen tror på fred och nedrustning. Vi tror att minskade antal vapen i 

samhällen leder till större chanser för fredliga relationer. Som representant får du inte 

glorifiera vapen eller romantisera krig. 

2.3. Respektfullt bemötande 

Du förväntas agera respektfullt mot andra människor och organisationer. Var försiktig i dina 

uttalanden och visa respekt för andras åsikter, traditioner, vanor och levnadssätt. Motsatsen 

till respekt är till exempel att nedvärdera eller osynliggöra andra människor. 

I mötet med andra är det också viktigt att respektfullt bemöta även dem som har en avvikande 

syn på Kristna Fredsrörelsens åsikter eller arbete. 

2.4. Alkohol och droger 

Som representant för Kristna Fredsrörelsen ska du inte uppträda berusad eller påverkad under 

tiden du  representerar rörelsen. Strikt drogförbud gäller och all form av befattning med 
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narkotikaklassade preparat är förbjuden, såvida det inte är receptförskriven medicin för eget 

bruk.  

Kristna Fredsrörelsen bekostar i regel inte alkoholhaltiga drycker i några sammanhang, 

interna eller externa.  

2.5. Miljöpåverkan 

Vi är en rörelse med hög miljömedvetenhet. Som representant ska du agera på ett så 

miljömedvetet sätt som möjligt. För resor ska mest miljövänliga resesätt prioriteras, t ex tåg 

istället för flyg för inrikesresor. På arrangemang som Kristna Fredsrörelsen anordnar är 

vegetarisk mat norm och veganska alternativ bör förekomma. 

2.6. Säkerhet 

Kristna Fredsrörelsen arbetar aktivt med skydd och säkerhet. I samband med att vi anordnar 

arrangemang strävar vi efter att samtliga närvarande ska känna sig trygga.  Om du skulle 

känna dig otrygg eller hotad på något sätt i samband med att du närvarar vid ett av Kristna 

Fredsrörelsens arrangemang, alternativt representerar Kristna Fredsrörelsen i annat 

sammanhang, lämna personen/platsen och sök upp någon du litar på. Ta kontakt med 

närmaste ansvarig eller uppdragsgivare och kom överens om hur ni bör gå vidare. 

2.7. Utomlands 

UD:s och Sidas etiska riktlinjer för utlandstjänstgöring gäller i dess relevanta delar för alla 

som representerar Kristna Fredsrörelsen utanför Sverige. För anställda i utlandstjänst, 

exempelvis fredsobservatörer, finns en särskild uppförandekod. 

2.8. Rapportering av oegentligheter 

Om du upplever oegentligheter kring efterlevnad av Kristna Fredsrörelsens uppförandekod 

rapporterar du till närmaste chef eller personalansvarig. Berör överträdelsen 

korruptionsmisstankar rapporterar du till antikorruptionsansvariga, se antikorruptionspolicy 

och handlingsplan.  

 

 

Underskrift 

 

Namn…………………………………………. Datum……………………… 

 


