
KAJOS ETISKA INSTRUKTION   

   

Allmänt  
   
Det här är Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) åttonde finnjamboree Kajos etiska instruktion. Instruktionen 
gäller för alla frivilliga och anställda donare och deltagare samt samarbetspartners oberoende av organisationsnivå eller 
kontakter.  
   
Instruktionen berättar hur vi behåller förtroendet genom att fungera etiskt, ansvarsfullt och enligt våra värderingar mellan 
intressegrupper och Kajo, och på en bredare front även mellan scouterna samt mellan Kajo och scoutens interna 
organisationsnivåer och grupper. Den här instruktionen kompletterar scouternas grundstadga, uppfostringsmål, ideal, 
partnerskapsverksamhetens etiska principer och andra grundläggande instruktioner samt god praxis.  
   

Material om scoutidealen finns under https://www.scout.fi/fissc/scoutfakta/vardegrund/  
   

Partnerskapfunktionens etiska principer finns här (på finska) https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-
johtaminen/sidosryhmat-ja-vaikuttaminen/kumppanuudet-ja-yritysyhteistyo/kumppanuustoiminnan-eettiset-periaatteet/   
   

Mera om socialpolitik finns här (på finska) https://www.partio.fi/suomen-
partiolaiset/yhteistyo/vaikuttamistyo/yhteiskunnallisen-toiminnan-linjaukset/   
   
   
Målet med den etiska instruktionen är att visa scoutverksamhetens värdegrund, ansvar och attityden jämtemot vårt arbete 
samt verksamhet på Kajo. Vi hoppas också att instruktionen väcker upp för tankar och utvärdering av verksamheten för alla 
i projektet. Med instruktionen vill vi också stärka scoutingens sammanhållning och identiteten för alla som är med i 
projektet som en del av ett unikt Kajo.  
   
De bästa etiska instruktionerna löser inte alla situationer. I sista hand bär var och en ansvaret för sina handlingar.   

   

Kajos donare och deltagare  
   
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.  
   
I Finland är scoutverksamheten öppen för alla. Man kan delta i verksamheten oberoende av etisk eller kulturell bakgrund, 
språk, religion eller övertygelse, prestanda, könsidentitet, könsutryck eller sexuell riktning.  
   
Alla kajoiter är jämlika. Vi accepterar inte någon som helst mobbning, olämpligt bemötande eller trakasseri. Alla kajoiter är 
skyldiga att lägga sig i om man märker att trakasserier pågår. Vi erkänner människors individualitet och värdesätter allas 
åsikter och insatser för att uppnå de gemensamma målen. Vi behandlar varandra med respekt.  
   
På Kajo följer vi tobakslagen (549/2016). I övrigt är lägret helt rusmedelsfritt. Mer detaljerat om rusmedel finns berättat i 
Kajos regler.  
   
Allt vad vi gör i scouterna som frivilliga, anställda eller som förtroendevalda inverkar på hurdan organisation Scoutingen är 
och hur den ser ut för andra. Varenda en av oss bär ansvar för etiken.  
   
Etiken märks i den alldagliga verksamheten, handlingarna och valen under hela lägerprojektet. Den bygger på hur 
ansvarsfullt vi sköter om våra uppgifter, hur vi behandlar andra människor och hur vi sköter principernas förverkligande i 
vår egna verksamhet och inom hela organisationens verksamhet.  
   
Vår verksamhet styrs av grundstadgan, vilken bestämmer scoutrörelsens syfte och värdegrund. Scouterna är pedagogiska 
och har som mål att stöda barns och ungdomars uppväxt med hänsyn till deras personliga egenskaper. Målet och 
värdegrunden tas även i beaktande i all verksamhet på Kajo. Vidare förverkligas scoutmetoden i verksamheten och 
scoutidealen efterföljs.  

   
   

Framförande av Kajos intressen   
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Kajoiterna är lojala jämtemot organisationen och deltar inte i verksamhet som är i konflikt med Kajos eller scouternas 
inressen.    
   

• Vi rekommenderar inte egna eller de i närkretsen ägda företag då vi gör samarbete i Kajoprojektets 
namn.  

• Vi tar väl hand om Kajos materiella och immateriella egendom och minns att det inte är vår personliga 
egendom. Det här gäller även lånad materiell eller immateriell egendom.  

• Vi behandlar konfidentiella uppgifter försiktigt och vidarebefordrar inte information utan behörigt 
tillstånd.  

• Vi använder inte information vi fått för att uppnå egen vinning.  

• I kommunikationen följer vi Kajos och Scouternas kommunikation- och informationsanvisningar.  

• Vi använder eller avslöjar inte för andra väsentlig eller opublicerad information som gäller Kajo.  

• Vi fungerar initiativrikt och aktivt om vi märker fel och risker frambringar vi dem genast till berörda 
parter.   

   

Samarbete och partnerskap   
   
Inom Finlands Scouter finns det etiska principer vad gäller partnerskapsverksamheten. Dessa är uppgjorda för att stöda 
scouternas förhandlingar vid scouternas olika projekt där man bildar partnerskap. Vi tar principerna i beaktande vid all 
verksamhet som har med samarbete och partnerskap att göra.   
   
I principerna lyfts fram de ungas aktivitet som har som mening att främja ungas deltagarmöjligheter och anställningar.  
   
Som andra princip är naturen och levnadsmiljön. Av samarbetspartnerna förväntas det att deras verksamhet och principer 
är att stödja bevarandet av naturens mångfald och bidra till kampen mot klimatkrisen.  
   
Fred och en bättre värld är också en av principerna. Med det här önskar vi att samarbetspartnerna stöder mänskliga 
arbetsvillkor samt arbetar för en fungerande hållbar framtid.  
   
Mångfald som princip betyder att samarbetspartnerna har likvärdig och jämställd verksamhet jämtemot arbetstagarna och 
intressenterna.  
   
Därutöver godkänner vi inte någon som helst korruption i 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 överstiger.  
   
Vi respekterar upphovsrätter, kopieringsskydd, patent, produktmärken och affärshemligheter samt sekretessen för vårt 
samarbete.  

   
   

Lagarnas, förordningarnas och instruktionernas efterlevnad   
   
Vi följer i all verksamhet lagstiftningen och förordningar samt de instruktioner och principer som stöder eller berör 
scoutingen.  

   
   

Scouterna i samhället   
   
Vi fungerar ansvarsfullt för att uppfylla scouternas mål, syfte, värdegrund samt att stöda scoutmetoden och idealen. På det 
här viset kan vi fungera aktivt och konfidentiellt samt ansvarsfullt som en del av samhället.  
   
Vi respekterar universella, grundläggande, odelbara och oförytterliga mänskliga rättigheter. Vi godkänner inte illegala eller 
omänskliga arbetsförhållanden.  
   
Vi uppmärksammar miljön i alla våra beslut och i vår verksamhet håller vi utsläppen så låga som möjligt och för att 
efterlämna världen som en bättre plats än hur den var då vi hittade den.   



   
   

Förbindning till Kajos etiska instruktion  
   
De frivilliga och anstälda i Kajos organisation förbinder sig till att följa denna etiska instruktion i sina uppdrag. De skall också 
följa eventuellt andra instruktioner som gäller uppdragen.   
   
Vi förväntar oss att våra samarbetspartners fungerar ansvarsfullt. Vi eftersträvar att på ett lämpligt sätt försäkra oss att de 
efterföljer till väsentliga delar denna instruktion.  
   
Eventuella brott emot denna instruktion skall anmälas till den egna värvaren, som anmäler saken vidare till Kajos 
jämställdhetsexpert. Vid behov meddelas brottet till lägerledningen samt till Finlands Scouters styrelse.  
   
Anmälan kan göras på det egna modersmålet och de behandlas konfidentiellt. Inga som helst hämndaktioner jämtemot 
anmälaren, som fungerat godtroget, tillåts.  
   
Den etiska instruktionen finns till hands för alla kajoiter på Kajos nätsidor. Varje värvare ser till att denna instruktion finns 
till hands för den värvade och vid behov går de tillsammans igenom instruktionen. Vid eventuella oklara saker i 
instruktionen skall den värvade personen i första hand vända sig till värvaren.  

 


