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Uppförandekodens omfattning och 
 tillämpning 
Våra barns klimats uppförandekod omfattar 
dig som är medlem i Aktiva Föräldravrålet, den 
 ideella förening som driver Våra barns klimat. 
Härefter benämnd “föreningen”.

Stå bakom föreningens syfte och mål
Medlemmar får inte motarbeta föreningens syfte 
och mål, vara med i eller stötta andra organisa-
tioner och sammanhang som direkt motarbetar 
föreningens syfte och mål. Se föreningens stad-
gar och verksamhetsplan.

Behandla alla med respekt och värdighet 
∙ Föreningen accepterar inte någon form av 
 diskriminering eller trakasserier. Det innebär att 
vi behandlar varandra med respekt och inte 
särbehandlar eller diskriminerar någon enskild 
 person eller grupp på grund av kön, etniskt ur-

sprung eller nationalitet, religion eller annan tros-
uppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande 
identitet och uttryck, funktionsnedsättning eller 
ålder. Detta gäller i alla kanaler och samman-
hang, digitala som fysiska.
∙ Sexuella trakasserier, våld/hot om våld och 
kränkande särbehandling som till exempel 
mobbning, psykiskt våld och social utstötning får 
inte förekomma.
∙ Vi behandlar varandra med respekt och har en 
positiv ton i vår interaktion med varandra. Vi res-
pekterar att de flesta engagerar sig ideellt och 
lägger ner den tid och kraft de för tillfället har.

Kommunicera med media och politiker 
enligt uppdrag 
∙ Endast de av verksamhetsledningen ut sedda 
talespersonerna representerar föreningen i 
 mediala sammanhang, exempelvis i intervjuer 
med journalister och i övrig medverkan i nyhets-
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Uppförandekod Våra barns klimat
Våra barns klimat värnar om medlemmarna och våra med människor. 
Det är av yttersta vikt att vi behandlar varandra och vår förening på ett 
respektfullt sätt. Alla medlemmar i föreningen måste därför ställa sig 
bakom vår uppförandekod. 
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media. Frågor till föreningens medlemmar från 
media om de frågor vi driver som organisa-
tion hänvisas till någon av talespersonerna. Vid 
 behov av undantag från detta ska det bekräftas 
skriftligt på förhand via e-post från verksamhets-
ledningen till den enskilda medlemmen. 
( Observera att medlemmar gärna får medverka 
i nyhetsmedia som aktiv i Våra barns klimat, men 
då ur ett personligt perspektiv. Endast tales-
personerna talar för föreningen som helhet.)
∙ Det står medlemmar fritt att dela och inter-
agera med föreningens kommunikation i sociala 
medier, dock inte tillskriva föreningen åsikter eller 
ståndpunkter som föreningen inte har uttryckt. 
∙ Medlemmar som har uppdrag som redaktörer 
för föreningens sociala medier kommunicerar 
inte sina egna ståndpunkter i sakfrågor å före-
ningens vägnar, exempelvis kring politiska beslut 
och förslag om klimatåtgärder kring vilka det inte 
råder en bred enighet, utan att först stämma 
av ståndpunkten med någon i verksamhets-
ledningen eller någon av talespersonerna.
∙ I möten med politiker (nationella, regionala 
och kommunala) å föreningens vägnar  ansvarar 
medlemmar för att framföra och vara på-
lästa kring de frågor föreningen driver och som 
är  relevanta för respektive möte. Medlemmar 
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ansvarar för att på förhand informera verksam-
hetsledning om sådana möten. 
∙ Medlemmar får inte sprida intern information 
från våra kommunikationsplattformar och mail-
listor till externa parter, eller använda informatio-
nen i annat syfte än inom ramen för föreningen.

Följa vår antikorruptionspolicy
Medlemmar förbinder sig att följa föreningens 
antikorruptionspolicy (se separat dokument). 

Implementering och sanktioner
Medlemmar som bryter mot uppförandeko-
den kan komma att uteslutas ur föreningen. 
Föreningens verksamhetsledare ansvarar för 
att samtliga medlemmar informeras om upp-
förandekoden. Styrelsen ansvarar för att agera 
vid avvikelser mot uppförandekoden.


