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Mångfaldspolicy 
	

Mål 
Målet med SCUFs mångfaldsarbete är att kunna ge alla medlemmar samma 
rättigheter och möjligheter i organisationen. Vi syftar till att: 

- Göra förbundet tillgängligt och välkomnande för alla barn och unga som vill 
engagera sig.  

- Förebygga diskriminering och utanförskap. 
- Arbeta för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom förbundet. 
- Förbundets medlemmar, förtroendevalda och anställda ska alla arbeta aktivt 

med att verka för inkludering och tillhörighet. 

Genomförande 
SCUFs mångfaldspolicy ska tillämpas under all verksamhet som bedrivs av 
förbundet.  

För att kunna välkomna alla människor som vill vara en del av SCUF måste SCUF 
skapa en miljö där diskriminering inte accepteras och där inkludering är huvudmålet. 
För att detta ska vara möjligt måste SCUFs förtroendevalda och personal föregå 
med gott exempel. Detta genom att alltid välkomna alla människor. Vid varje 
aktivitet måste detta tydliggöras samt vem som är ansvarig för att detta följs.  

Samtliga medlemmar förtroendevalda och anställda har ett ansvar att följa denna 
policy och samverka kring dessa frågor. Det finns därmed ett gemensamt ansvar att 
utveckla organisationens verksamhet och arbetsförhållande utifrån ett 
mångfaldsperspektiv.  

Samtidigt är mångfald ett chefsansvar, ett ansvar som generalsekreteraren och 
förbundsordföranden i SCUF har. SCUF ska också utse ett mångfaldsombud i 
styrelsen och ett på kansliet.  

Får aktivitetsansvarig, förtroendevald eller anställd kännedom om att diskriminering 
skett, anmäls detta till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen har sedan ansvar att 
utreda ärendet och relevanta åtgärder vidtas.  

Mångfaldsarbetet lyfts av förbundsstyrelsen varje förbundsstyrelsemöte. En 
handlingsplan kopplad till mångfaldspolicyn tas fram och fastställs årligen av 
förbundsstyrelsen i samråd med ansvarigt mångfaldsombud på kansliet. 
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Handlingsplanen börjar gälla 1 januari och sträcker sig tom 31 december. 
Handlingsplanen tas fram och fastställs av förbundsstyrelsen och tas sedan över av 
nästkommande förbundsstyrelse efter årsmötet. 

Undantag 
Skulle överträdelser beröra förbundsordförande ska detta rapporeras till vice 
ordförande. 


