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Syftet med Elevernas riksförbunds grundprinciper är att fastställa vilka värden som ska

ligga till grund för hur vi arbetar, vad som ska genomsyra vårt tankesätt och hur vi ska

agera gentemot varandra. När vi tagit fram våra grundprinciper har vi utgått från vad vi

tror är nyckeln till att uppnå vårt syfte och våra mål som organisation. Vi tror att detta

görs genom att så många som möjligt kan och vill vara med och bidra genom

demokratiska processer. 

Förbundsstyrelsen har tagit fram ett förslag på fyra grundprinciper som vi tycker är

utmärkande likaväl som nödvändiga för vår organisation. Grundprinciperna ska kunna

genomsyra varje del av vår organisation, och är framtagna med det i åtanke. Vi tror att

grunden för en bra organisation skapas när alla kan vara med och arbeta tillsammans.

Förbundsstyrelsen föreslår Elevrådskongressen besluta

att      anta proposition för Elevernas riksförbunds Grundprinciper

Varför har vi grundprinciper?

Förbunstrylsens förslag:



Vi värnar om grundläggande demokratiska principer såsom alla människors lika

värde, rätten till fri organisering, rättssäkerhet och rätten till fri åsiktsbildning. I alla

beslutsprocesser arbetar vi för att alla som är med och fattar beslut förstår vad

beslutet innebär. 

Elevernas riksförbund är partipolitisk och religiöst obunden organisation av och för

elever på högstadiet och gymnasiet. Vi samarbetar inte med partier, organisationer

eller individer som inte står för demokratiska värden eller delar våra grundprinciper. 

Grundprinciper

Alla kan bidra till förändring oavsett ålder, bakgrund och färdigheter - om de får

chansen. Vi tror att man kan lära sig och utvecklas mycket och snabbt om man får

möjlighet att växa i sin uppgift och få hjälp vid behov. 

Vi ska vara en organisation som är tillgänglig för alla elever. Vi arbetar mot

diskriminering och för en inkluderande och trygg miljö präglad av respekt och

förståelse för varandras olikheter. Genom inkludering kan vi skapa en organisation

med bred mångfald där engagemang kan växa. 

Ingen kan göra allt, men alla kan bidra till en bättre och mer demokratisk skola.

När vi samarbetar, utbyter erfarenheter och lyfter varandra blir vi större och

starkare. 

ALLA VÄXER MED FÖRTROENDE

EN ORGANISATION FÖR ALLA

TILLSAMMANS ÄR VI STARKAST

DEMOKRATI PÅ RIKTIGT


