Svenska utskottets värdegrund
Hållbara relationer
Vår uppfattning är att bilaterala relationer är summan av de personliga relationerna mellan
människorna. Vår verksamhet ska därför skapa hållbara relationer mellan Sverige och Finland
på professionell och personlig nivå, både inom och mellan olika sektorer av samhället. Vi ska
bredda, fördjupa, föryngra och förnya de bilaterala relationerna genom våra projekt, vår
bidragsgivning och vår delaktighet i olika arrangemang.
Vi ska sträva efter att vara en av de mest betydelsefulla och vägledande aktörerna i det
bilaterala samarbetet. Vi ska kontinuerligt arbeta med att öka synligheten av vårt arbete och
av vår organisation för att öka synligheten av verksamheten hos en bredare målgrupp.
Tvärsektoriellt och inkluderande
Vi ska arbeta med att sammanföra personer från olika samhällssektorer och skapa nytta av de
mångskiftandekunskaper och erfarenheter som uppstår i mötet. Vi anser att bästa resultat
nås när olika människor från olika bakgrunder möts och är öppna för varandras erfarenheter
och åsikter. Vår verksamhet ska genomgående beakta jämställdhet och mångfald.
Vår verksamhet ska arbeta utifrån att spegla och bidra till att skapa ett samhälle där alla har
möjlighet att komma till tals. Vi är därför ödmjuka, lyhörda och redo att lära oss av nya
personer och nya perspektiv. Vår verksamhet ska genomsyras av en demokratisk värdegrund.
Vi ska arbeta proaktivt för att möta omvärldens behov och för att uppnå ett jämlikt och
demokratiskt samhälle.
Balans
Vår organisation ska sträva efter att utvecklas och ge plats till personlig utveckling. Vi ser
värdet i att utvecklas och utbildas kontinuerligt för att kunna uppnå bästa möjliga resultat. Vi
tror på att medarbetare som mår bra också presterar bra och att en balans mellan privatlivet
och arbetet är en nyckel till en framgångsrik organisation.
Vi ska utnyttja varandras kompetenser och kunskaper och dela med oss av erfarenheterna
från olika projekt och arrangemang i utvecklingen av verksamheten. Vi ska backa och stödja
varandra inom organisationen och vi ska möta medarbetarnas olika perspektiv med respekt.

