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Göta studentkårs
likabehandlingspolicy
Bakgrund
Göta studentkårs värdegrund vilar på alla människors lika värde och bör därför verka för
detta. Göta studentkår ska aktivt ta avstånd från alla former av diskriminering och aktivt
jobba för att motverka strukturellt förtryck. Göta studentkår ska jobba utifrån ett
normkritiskt perspektiv samt ha en förståelse inför alla människors olika levnadssätt,
bakgrund och förutsättningar.

Syfte
Syftet med likabehandlingspolicyn är att lägga en grund för arbetet med likabehandling
och jämlikhet inom Göta studentkår. Detta dokument ska vara ett levande dokument och
ska därför revideras med jämna mellanrum. Företrädare för Göta studentkår ska ha
förståelse för olika diskrimineringsgrunder, hur de samverkar och iaktta ett
problematiserande förhållningssätt inför dem. Detta för att vara en inkluderande kår som
verkar för alla studenter.

Omfattning
Likabehandlingspolicyn omfattar alla verksamma inom Göta studentkår. Dokumentet är
ett komplement till vår värdegrund, men ligger under värdegrund, stadga och andra
styrdokument. De som omfattas av policyn är därför Göta studentkårs arvoderade,
förtroendevalda, anställda, fullmäktigeledamöter, studentrepresentanter, kårföreningar,
studentgrupper och andra som representerar Göta studentkår.

Ansvarsfördelning
Likabehandlingspolicyn är ett dokument fastslaget av Göta studentkårs fullmäktige som är
Göta studentkårs högst beslutande organ. Likabehandlingspolicyn bör regelbundet
revideras av fullmäktige. För att dokumentet ska nå ut till verksamheten är det
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kårstyrelsens uppgift att fastslå en handlingsplan för likabehandling och löpande se över
handlingsplanen för att hålla handlingsplanen uppdaterad.

Centrala begrepp
Likabehandlingspolicyn utgår ifrån diskrimineringsgrunderna. Göta studentkår är
medvetna om att grunder på vilka en person kan diskrimineras är betydligt mer komplext
än vad lagtexten reglerar. Därför vill vi vara progressiva i vårt arbete med likabehandling
och ta in fler perspektiv.
>

Könsidentitet, könsöverskridande identitet och/eller uttryck

>

Etnisk tillhörighet och språk

>

Religion eller annan trosuppfattning

>

Funktionsnedsättning eller funktionsvariation

>

Sexuell läggning

>

Socioekonomisk bakgrund

>

Ålder

Inkludering
Termen inkludering innebär att alla ska kunna ta del av Göta studentkår och den
verksamhet som kåren bedriver. Alla människor har olika förutsättningar, upplevelser och
bakgrund och ska inte begränsas eller stängas ute från kårens verksamhet på grund av
det.

Könsidentitet, könsöverskridande identitet och/eller uttryck
Kön är ett spektrum av olika identiteter, upplevelser och definitioner. En person ska aldrig
diskrimineras utifrån sitt kön, sin könsidentitet och/eller uttryck. En person ska inte heller
diskrimineras utifrån könsöverskridande identitet och/eller uttryck.
Göta studentkår ska arbeta för att personer oavsett könsidentitet, könsöverskridande
identitet och/eller uttryck känner sig inkluderade i verksamheten.

Etnisk tillhörighet och språk
Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller
annat liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer har samma
nationstillhörighet, som till exempel finländare, polacker eller svenskar. Etniskt ursprung
innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster. Som exempel kan nämnas att
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en person tillhör någon av de nationella minoriteterna såsom samer och romer. En person
får aldrig diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet och språk"
Göta studentkår ska arbeta för att personer oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg eller
språk känner sig inkluderade i verksamheten.

Religion eller annan trosuppfattning
En person är fri att utöva sin religion i Sverige enligt Regeringsformen 2 kap §1.6 samt
allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna. En person får aldrig diskrimineras
utifrån religion eller annan trosuppfattning. Göta studentkår är en religiöst obunden kår
och skall därför iaktta respekt inför den enskilde personens religion eller trosuppfattning.
Göta studentkår ska arbeta för att personer oavsett religion eller trosuppfattning
känner sig inkluderade i verksamheten.

Funktionsnedsättning/Funktionsvariation
Göta studentkår skall verka för att dess medlemmar ska kunna delta i Göta studentkårs
olika aktiviteter, möten och sammankomster på lika villkor. En person ska inte bli utestängd
baserat på personens funktionsvariationer. Detta innefattar tillgänglighet i samband med
kårens aktiviteter, möten, handlingar och bemötande. En person får aldrig diskrimineras på
grund av funktionsnedsättning eller funktionsvariation.
Göta studentkår ska arbeta för att personer oavsett funktionsvariation känner sig
inkluderade i verksamheten.

Sexuell läggning
En person får aldrig diskrimineras utifrån dennes sexuella läggning. Göta studentkår
respekterar att det är upp till varje enskild individ att själv definiera sin sexuella läggning
eller avsaknad av densamma.
Sexuell läggning är en komplex kategori som kan handla om sexuell attraktion, kärlek osv.
Detta innefattar bland annat heterosexualitet, homosexualitet, bisexualitet, pansexualitet,
asexualitet och variationer däremellan. Sexualiteter kan vara flytande hos vissa personer,
det vill säga att en person kan definiera sig som en sexualitet vid ett tillfälle och en annan
sexualitet ett annat tillfälle. Det är upp till den enskilda personen att själv definiera sin
sexualitet och en person ska inte behöva bli ifrågasatt, misstrodd eller kränkt på grund av
sin sexualitet.
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Göta studentkår ska arbeta för att personer oavsett sexuell läggning känner sig
inkluderade i verksamheten.

Socioekonomisk bakgrund
En person får ej diskrimineras på grund av socioekonomiska bakgrund. Göta studentkår
behöver ha förståelse för att studenter kommer från olika bakgrunder och att de därför har
olika förutsättningar för sina studier.
Göta studentkår ska arbeta för att personer oavsett socioekonomisk bakgrund känner
sig inkluderade i verksamheten.

Ålder
En person får aldrig diskrimineras på grund av ålder. Göta studentkårs främsta ansvar
ligger inför dess studenter och vi vet att studenter finns i alla åldrar.
Göta studentkår ska aktivt arbeta för att personer i alla åldrar känner sig inkluderade i
verksamheten.
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