Studentkåren Malmös värdegrund
Vår värdegrund består av tre värdeord som är kunskap, solidaritet och inkludering. Värdeorden
vägleder oss i allt vårt arbete. Värdegrunden beskriver våra gemensamma och grundläggande
värderingar och den berättar hur vi vill uppfattas. Organisationen är partipolitisk, fackligt och
religiöst obunden och demokratiskt uppbyggd.
Studentkåren Malmö följer diskrimineringslagen (2008:567)
Studentkåren Malmös kansli, förtroendevalda och föreningar har ett ansvar att följa denna
värdegrund på bästa sätt. Kårens fullmäktige har ett särskilt ansvar att se över att värdegrunden
följs samt revidera den om särskilda skäl kräver det.
Kunskap
Vi ska vara en progressiv organisation som kritiskt granskar den utbildning och forskning som
bedrivs på Malmö universitet, samt den studiesociala miljön.
Vi ska på bästa sätt representera våra studenter så att deras åsikter och idéer tas på allvar och
bidrar till bättre utbildning och forskning.
Vi arbetar professionellt, vilket innebär att vi är sakkunniga inom våra respektive uppdrag. Vi
visar också respekt och empati för de som är inom- och utom organisationen.
Solidaritet
För oss bygger solidaritet på gemenskap, glädje och en tro på att studenters delaktighet bidrar till
ny kunskap inom både utbildning och forskning.
Vi vill skapa goda förutsättningar för alla studenter att kunna engagera sig, oavsett
utbildningsbakgrund eller tidigare erfarenheter utav påverkansarbete. Detta gör vi möjligt genom
att utbilda våra förtroendevalda.
För oss är allt engagemang värdefullt, litet som stort.
Inkludering
Studentkåren Malmös verksamhet präglas av ett öppet och inkluderande klimat där mångfald,
jämställdhet och likvärdighet har en betydande roll. Vi ser olikheter som en tillgång som styrker
vår kår.
Vi vill skapa öppna mötesplatser som gör plats för dialog och intressanta diskussioner. Genom
att ha högt i tak låter vi människor växa som personer och ger dem utrymme att dela med sig
utav sin specifika kunskap.
Vi vill motverka och förebygga diskriminering, både på universitetet och i vår egen organisation.
Vi utvecklar oss ständigt för att alla ska känna sig välkomna och trygga i den kår vi verkar i- och
genom.
Antagen av Studentkårens fullmäktige den 14 december 2017
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