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Etisk instruktion

Instruktion för den här presentationen
• I den här instruktionen gås de viktigaste punkterna igenom för Kajos etiska instruktion
• Presentationen innehåller också exempel för olika tillfällen. Meningen med dem är att
forma den etiska instruktionen samt att väcka upp för tankar för olika tillfällen där etiska
instruktioner behövs
• Instruktionen gäller alla kajoiter, dvs just dig oberoende om du är värvad, värvare,
deltagare, donare, bas, mästare, chef. Om du deltar på Kajo så gäller den etiska
instruktionen dig
• Gå igenom instruktionen och den här presentationen tillsammans med någon annan
• Om du har värvat personer så gå igenom presentationen med dem
• Om du har blivit värvad så gå igenom presentationen med den som värvat dig
• Försäkra dig om att du har gått igenom den här presentationen och instruktionen

Var hittar man den etiska instruktionen?
• På Kajos nätsidor --> För deltagare --> utbildning för
Kajoiter: https://kajo2022.fi/sv/for-deltagare/utbildning-for-kajoiter/
• Kajos samlade–Sharepoint, ansvar och partnerskap (på
finska): https://partio.sharepoint.com/sites/Kajo/SitePages/Kajon-kootut.aspx
• Ansvar och partnerskap (på finska): nätsidorna https://kajo2022.fi/vastuullisuus/

Vad menar man med en etisk instruktion?
• Alla behandlas jämlikt
• Vi strävar inte efter egna fördelar
• Vi följer lagen och regler
• Vi fungerar ansvarsfullt
• Vi respekterar mänskliga rättigheter

Varför gäller det just mig?
• För att du är en kajoit och för egen del ansvarar du för att uppnå en lyckad
lägerupplevelse.
• För att då kan vi försäkra oss att Kajo är ansvarsfullt av det vi vet genom den etiska
instruktionen och den följer vi så brett plan som möjligt.
• Alla bär ett ansvar för ett bättre Kajo.
• Med Kajoiter menas alla som på något sätt är länkade med Kajo, antingen som donare
eller som deltagare.

Vad om någon inte följer instruktionerna?
• Om du märker att något inte går enligt instruktionerna eller om någon bryter mot den så
kontakta din värvare eller lägerkårchefen.
• Även jämställdhetsexperten Henkka hjälper till.
• Man kan också alltid fråga om det är något man funderar över eller inte är säker på.

Vad annat bör man observera?
Finns det andra regler?
• Som i all scoutverksamhet är scoutingens principer, utbildningsmål, ideal och värderingar
i kraft under Kajo.
• Kajos etiska instruktion är en instruktion som följs på Kajo.
• Kajos egentliga regler finns i KajoLex.
• Dessutom kan det finnas egna regler i olika dalar eller punkter som har t.ex. med
säkerheten att göra.

Fallen
• I de följande diorna finns det totalt 8 olika fall som på ett eller annat sätt har anknytning
till den etiska instruktionen.
• Fallen är olika och något av dom kanske inte riktar sig just till ditt uppdrag eller
delområde.
• Det lönar sig i alla fall att fundera på varenda fall för de hjälper till att forma de etiska
instruktionerna bättre.

• Efter fallen kommer ett kort sammandrag av vad som skulle ha varit bra att ta i
beaktande.
• Läs först fallet och diskutera sedan saken med en eller flera kajoiter. Efter det kan ni titta
på hur vi ansvarsmässigt hade tänkt det.

• Eventuellt finns det inte enbart ett rätt svar till fallen.

Fall 1
• Scout x behöver en massa pennor och papper till
lägret. Hens familj råkar ha en pappertillbehörs affär.
Därifrån får hen materialen och affären fakturerar
Kajo.

Fall 1
• Fast det hur skulle vara kul att stöda egna föräldrar
och eventuellt skulle få materialet billigare är det
viktigt att behandla alla som erbjuder service eller
material lika.
• Att försöka uppnå egna fördelar är heller inte
acceptabelt.
• Vi rekommenderar inte egna eller i närkretsen ägda
företag då vi gör samarbete i Kajo projektets namn.
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Fall 2
• Er lägerkår får ett erbjudande om samarbete. Om ni
gör reklam för Huuhaa Ab:s produkter som utlovar
att man med ett piller förblir mätt hela lägret så
betalar Huuhaa Ab deltagaravgiften för alla i kåren.

Fall 2
• Samarbetsföretagens bakgrund skall kollas noggrant.
• På Kajo används trafikljusmodellen med vilken man kan
kolla företagens ansvar.
• Därutöver lönar det sig att använda bondförnuft.
• Sällan är allt för bra sant.
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Fall 3
• Inkvarteringsservice Stugaoskorsten Ab erbjuder er
ett fantastiskt veckoslut i Levi som en del av
ledarvården om ni samtidigt kommer överens om att
det till bastubyn, ledarvården och er kår kommer
Stugaoskorsten AB:s fullt utrustade tält.

Fall 3
• Vi godkänner inte någon som helst korruption från den
privata eller offentliga sektorn. Med detta sagt ger vi,
kräver vi, tar emot eller godkänner vi inte gåvor,
betalningar, service eller andra förmåner där den ena
parten är samarbetspartner eller eventuell
samarbetspartner som man kan se att måttligt inverkar
på beslutsförmågan i affärsförhållandet där den
allmänna gästfrihetens gränser översiger.
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Fall 4
• Du får under lägret använda försvarsmaktens cykel.
Det väcker en tanke i dig från armé tiden, du inte har
fast ett penni i den och beslutar dig för att testa
cykelns off-road egenskaper.

Fall 4
• Armé tider och annat förgånget tider är säkert kul att
minnas och att berätta bland med kompisarna men vi tar
väl hand om Kajos materiella och immateriella
egendomar och minns att de inte är vår egendom. Det
här gäller också den av Kajo lånade materiella eller
immateriella egendomen.
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Fall 5
• Glasskön är olidligt lång. Du märker att din kompis är
i kön och vinkar hen till bakdörren. Samtidigt ger du
hen en större softis än vad andra får och så lite
strössel på.

Fall 5
• Etiken ses i den alldagliga verksamheten, handlingen och
valen under hela lägerprojektet. Det bygger på hur vi
bemöter andra människor och hur vi sköter om hur
principer uppfylls i vårt egna handlande och hela
organisationens handlande.
• Alla kajoiter såväl donare som deltagare är likvärdiga.
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Fall 6
• Ni skall göra en stor anskaffning.
Konkurensutsättningen är gjord och ni funderar på
vilket ni skall välja. Två företag är med på slutrakan.
Det ena företaget, vars offert är förmånligare, har i
trafikljusmodellen fått gult ljus och du minns att du
har läst om att företaget har varit inblandat i ett
brott mot mänskliga rättigheter. Det andra företaget
har fått grönt ljus men funderar på offertens pris då
det går över budgeten.

Fall 6
• Vi respekterar och främjar i all vår verksamhet FN:s
stadgar om mänskliga rättigheter och strävar till att
försäkra oss om att de efterföljs i vår verksamhet.

• Vi respekterar universella, grundläggande, odelbara och
omistliga mänskliga rättigheter. Vi godkänner inte
olagliga eller omänskliga arbetsförhållanden.
• Fred och en bättre värld är också ett av principerna.
Med det här önskar vi att samarbetsparterna stöder
mänskliga arbetsförhållanden samt arbetar för en
hållbar framtid.
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Fall 7
• Du ser att butiksförsäljaren får en fin munkjacka av
företagsrepresentanten. Efter det här sätter
försäljaren ut representantens varor mer synligt och
rekomenderar dessa åt alla.

Fall 7
•

•

•
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Frivilliga och anställda inom Kajos organisation förbinder sig
till att följa denna etiska instruktion i sin uppgift samt att
följa eventuellt andra viktiga instruktioner som gäller
uppgiften.
Etiken syns i den alldagliga verksamheten, i handlingen och
valen under hela lägerprojektet. Det bygger på hur
ansvarsfullt vi sköter våra uppgifter, hur vi möter andra
människor och hur vi sköter att principerna uppfylls i vår
egna verksamhet och i hela organisationens verskamhet.
Vidare godkänner vi inte hurdan som hellst korruption från
den privata eller offentliga sektorn. Sålunda ger vi inte,
kräver inte, tar inte emot eller accepterar gåvor,
betalningar, service eller andra förmåner där den andra
parten är samarbetspartner eller eventuell
samarbetspartner där man kan se att de försöker påverka
besluten genom sina affärsförhållanden och som överträder
vanliga gästfrihetens gränser.

Fall 8
• Samarbetspartnern besöker lägret på besöksdagen
och vill bjuda dig på kaffe och munk som tack för
samarbetet och samtidigt höra sig för hur det har
gått på lägret.

Fall 8
• Vad är det vidare så länge saken hålls på den här nivån.
• Det är viktigt att samarbetspartnerna tackar men det
bör hållas på en lovlig nivå, dvs inte allt för stora gåvor
får tas emot. Om du funderar på presentens storlek är
den sannoligt för stor.
• Fråga efter hjälp av jämställdhetsexperten.
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Frågor
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1.

Varför finns det en etisk instruktion på Kajo?

2.

Berör den etiska instruktionen dig?

3.

Vad menas med att föra Kajos intresse?

4.

Får man ta emot gåvor?

5.

Vilka andra dokument stärker den etiska
instruktionen?

6.

Vad gör du om du märker att någon bryter mot
instruktionen?

7.

Av vem får du mera hjälp?

Svar
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1.

På Kajo finns en etisk instruktion så att vi tillsammans
med våra samarbetspartners kan fungera ansvarsfullt
och jämlikt inom och utanför scoutingen.

2.

Ja, det gäller alla kajoiter.

3.

Med att föra Kajos intresse menas att ingen deltar i en
verksamhet som står i strid med Kajos eller scouternas
intressen. T.ex. favoriserar vi inte närgemenskapen, vi
tar väl omhand sakerna vi har fått, vi söker inte
personliga förmåner och konfidentiella uppgifter

4.

Du får ta emot gåvor men dom får inte vara stora eller
påverka dig i din verksamhet.

Svar 2
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5.

Övriga dokument är t.ex. KajoLex, Scouternas
grundstadga samt partnerskapverksamhetens etiska
principer. Vidare många andra styrdokument för
scoutverksamheten om de försäkrar lika verksamhet för
alla.

6.

Om du märker att någon bryter mot den etiska
instruktionen, kan du informera din värvare eller direkt
till jämlikhetsexperten.

7.

Mera hjälp får du av gruppen för ansvar- och
samarbetspartners på Kajo. Och speciellt av
jämlikhetsexperten Henri ”Henkka” Backman.

MINNESLISTA:
• Bekanta dig omsorgsfullt med den etiska
instruktionen
• Gå gärna igenom den tillsammans med någon annan
• Gå tillbaka till den vid behov
• Be lätt om hjälp
• Kom ihåg att följa instruktionen

Ha ett ljuvligt Kajo!

