
	

Etisk värdegrund 
 
Sveriges Arkitekter Studenternas etiska 
värdegrund 
 
Sveriges Arkitekter Studenterna är en organisation som värnar om sina medlemmars 
intressen. För att vi alla ska kunna delta i gemensamma aktiviteter på ett tryggt och trevligt 
sätt följer här ett antal ”kom ihåg” till oss som medlemmar.  
 
Syftet med den etiska värdegrunden är att ge stöd och riktlinjer i arbetet som bedrivs av 
presidiet, styrelsen och lokalstyrelserna på de nio medlemsskolorna samt för representanter i 
Akademier, Nämnder och Utskott. Riktlinjerna gäller vid alla Sveriges Arkitekter 
Studenternas evenemang och när medlemmarna representerar Sveriges Arkitekter 
Studenterna i olika sammanhang. Alla medlemmar hjälps åt att följa denna etiska värdegrund 
och styrelsen har ett ansvar att verka för att riktlinjerna följs.   
 
Sveriges Arkitekter Studenternas etiska värdegrund är ett levande dokument som kan 
komma att ändras efter behov och synpunkter, allteftersom organisationen utvecklas. 
 
BEMÖTANDE 
Vi bemöter andra medlemmar i Sveriges Arkitekter Studenterna på det sätt vilket vi själva vill 
bli bemötta. Tänk på att vi studenter är kollegor och inte konkurrenter. Vi peppar och 
uppmuntrar varandra vid motgångar och gläds åt varandra vid framgångar.  
 
RESPEKT  
I Sveriges Arkitekter Studenterna känner sig alla välkomna. Vi respekterar varandra och 
tillåts vara olika individer. Detta innebär nolltolerans mot diskriminering och kränkande 
behandling. Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
 
POLITISKT ENGAGEMANG  
Sveriges Arkitekter Studenterna är en partipolitiskt obunden organisation i vilken alla ska 
känna sig trygga och välkomna. Vi tar inte ställning i partipolitiska frågor i organisationens 
namn men uppmuntrar till aktivt engagemang i samhällsdebatten så länge det går i linje med 
vår värdegrund.  
 
ALKOHOL- OCH DROGPOLICY 
Starkare drycker än vin och starköl inte ska förekomma och Sveriges Arkitekter Studenterna 
bjuder på högst två glas vin eller öl per person och tillfälle. Alkoholfri dryck ska alltid erbjudas 
som ett självklart alternativ. Sveriges Arkitekter Studenternas möten och sammankomster är 
helt drogfria.  
 


