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Chalmers Studentkårs 
Likabehandlingspolicy  
Denna policy gäller Chalmers Studentkår, alla dess enheter och andra organisationer som 
via Chalmers Studentkår uppbär rätten att använda sig av Chalmers namn. Fortsättningsvis 
hänförs till dessa med beteckningen Chalmers Studentkår.  

Policyn omfattar alla arrangemang som ordnas av Chalmers Studentkår, personer som 
representerar Chalmers Studentkår¹, alla arrangemang som marknadsförs av personer som 
representerar Chalmers Studentkår, alla arrangemang som utförs i samarbete med personer 
som representerar Chalmers Studentkår samt verksamhet i Chalmers Studentkårs lokaler². 

För definitioner av begrepp som används i texten hänvisas till dokumentet Chalmers 
Studentkårs definitioner. 

Bakgrund 
Diskrimineringslagen har som ändamål att främja lika rättigheter och att motverka 
diskriminering. Denna lag gäller i högskolan. All verksamhet på Chalmers och Chalmers 
Studentkår skall genomsyras av värderingar som syftar till att uppnå såväl ett klimat där alla 
medlemmars lika villkor återspeglas. 

Allmänt 
Alla medlemmar av Chalmers Studentkår skall behandlas utifrån lika villkor och med 
respekt. Oavsett tillhörighet eller bakgrund skall alla ha samma reella rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter. Ingen diskriminering på grund av någon av 
diskrimineringsgrunderna får förekomma inom Chalmers Studentkår. 

Chalmers Studentkår ska vara en organisation där alla medlemmarna ska ha samma 
möjligheter att delta i Chalmers Studentkårs aktiviteter. Det innebär att Chalmers 
Studentkårs aktiviteter samt studie- och arbetsmiljön på campus ska vara utformade på ett 
sätt som gör att detta blir möjligt. 

Chalmers Studentkårs organisation ska eftersträva att spegla mångfalden på högskolan. 

Chalmers Studentkår ska tillse att nödvändig information förmedlas, så att dess medlemmar 
blir medvetna om möjligheten att påverka den sociala kulturen och de traditioner som de 
deltar i. Det är varje individs ansvar och rättighet att skapa den trygga miljön inom Chalmers 
Studentkår där alla trivs och kan vara dem de är.  

Chalmers Studentkår åtar sig att jobba med de fel och brister inom organisationen som har 
påpekats av dess medlemmar.  
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Chalmers Studentkår ska bedriva ett attitydförändrande likabehandlingsarbete för att 
motverka diskrimineringen inom den egna organisationen. Ingen ska känna sig 
ovälkommen, särbehandlad eller illa bemött p.g.a. någon av diskrimineringsgrunderna.  

Chalmers Studentkår har ett ansvar att arbeta med likabehandlingsfrågor inom den egna 
organisationen.  

Verksamhet 
Chalmers Studentkår stödjer grupperingar inom organisationen och aktiviteter som bidrar 
till skapandet av en ökad mångfald inom Chalmers Studentkårs organisation, förutsatt att 
dessa inte exkluderar någon annan grupp av människor.    

Chalmers Studentkår anser att verksamheten inte skall utesluta någon av Chalmers 
Studentkårs medlemmar. Alla föreningar, kommittéer och övriga aktiva medlemmar ska 
aktivt arbeta för att möjliggöra detta under alla arrangemang.  

Chalmers Studentkårs föreningar, kommittéer och övriga aktiva medlemmar skall bedriva en 
verksamhet som möjliggör medlemskap för alla Chalmers Studentkårs medlemmar, 
oberoende av diskrimineringsgrunderna. 

Policyn hindrar inte att Chalmers Studentkår deltar i arbetslivsrelaterade samarbeten med 
extern part som främst eller uteslutande riktar sig till en viss underrepresenterad grupp 
förutsatt att samarbetena har som ändamål att främja mångfald och jämlikhet samt stärka 
underrepresenterade grupper. Chalmers Studentkår värnar individens rätt att definiera sin 
identitet och ställer som krav att våra samarbetspartners också gör det. 

Lokaler 
Alla individer är olika och således även Chalmers Studentkårs medlemmar. Detta ska beaktas 
då nya lokaler byggs, eller under ombyggnationer. Chalmers Studentkårs lokaler är till för 
alla medlemmar och därför ska dessa kunna vistas där på lika villkor.  

Samordningsplan för Likabehandling 
För att bedriva ett proaktivt arbete kring likabehandling har Chalmers Studentkår antagit en 
likabehandlingsstrategi som konkretiseras av en Samordningsplan. Samordningsplanen 
revideras och fastställs varje verksamhetsår av Kårstyrelsen för att innehålla aktuella 
åtgärder och satsningar för likabehandling inom Chalmers Studentkår likväl som 
gemensamma satsningar tillsammans med högskolan. 

 

¹: Förenings- eller kommittéaktiva såväl centralt som inom teknologsektionerna 
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²: Lokaler som nyttjas av eller upplåts av eller via Chalmers Studentkår. Exempelvis 
kårhusen, förenings- och kommittélokaler i och utanför kårhuset Johanneberg, 
teknologsektionslokaler samt fritidsanläggningen i Härryda. 

 

Första versionen av denna policy antogs av FuM 2002-04-17. Policyn har sedan reviderats 2005-
05-11, 2009-05-14, 2010-09-15,  2012-05-09, 2013-09-18 och 2015-04-22. Den nuvarande 
versionen antogs av FuM 2016-03-02. 
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