Antikorruptionspolicy KFUM Sverige
POLICYN
KFUM Sverige är en ungdomsorganisation som arbetar för att utveckla unga människor till deras
fulla potential. Jämlikhet, jämställdhet, humanitet och respekt är viktiga värderingar för oss som
organisation. Korruption går emot dessa värderingar som ligger till grund för KFUM Sveriges
arbete. KFUM Sverige har utvecklat denna anti-korruptionspolicy som skall omfatta allt arbete
inom KFUM Sverige rörelsen, samt tillsammans med partnerorganisationer till KFUM Sverige.
Korruption är missbrukande av ställning eller förtroende och en överträdelse av lagen och
KFUM Sverige accepterar ej någon form av korruption inom organisationen eller i projekt som
stöds av KFUM Sverige.
Det övergripande syftet med det nationella och internationella arbetet är att stärka KFUKKFUM
rörelserna i Sverige såväl som globalt med fokus på demokrati, opinionsbildning och stöd till
unga människor. Korruption kan uppstå nationellt som internationellt och policyn skapar
riktlinjer att följa inom rörelsen. Länder i behov av utvecklingsarbete lider ofta av svag
demokratisk styrning, vilket skapar en grund för korruption. Med vårt utvecklingsarbete ämnar vi
att motverka korruption och förebygga demokratisk styrning tillsammans med våra partners.
Denna policy förebygger korruption och guidar oss om korruption upptäcks. Genom att stödja
våra partners organisationsutveckling kan riskerna för korruption förebyggas och stärka
öppenhet, ansvar och delaktighet.
Denna policy strävar efter att vägleda organisation och upprätthålla grundläggande värden som
rättvisa, demokrati, jämlikhet, värdighet, integritet, öppenhet och ge möjlighet att utkräva ansvar.
Korruption är ett stort hinder för utveckling av samhället och således i vårt arbete med att stärka
unga människor.

OMFATTNING AV POLICYN
Denna policy omfattar allt arbete inom KFUM Sverige, inklusive projekt och samarbeten med
partnerorganisationer. Uppförandekoden gäller för alla som agerar på uppdrag av eller
tillsammans med KFUM Sverige. Policyn kompletteras med ett antal dokument som utgör en
ram för att förebygga och hantera misstankar om korruption. KFUM Sverige
antikorruptionspolicy är samstämmig med Svenska Missionsrådet samt SIDAs policys.
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DEFINITION AV KORRUPTION
Korruption kan definieras på flera sätt och omfattar ett antal olika beteenden. Korruption ses
som missbruk av resurser, tillit, makt för att uppnå otillbörliga fördelar för sig själv, för
närstående person eller grupp. Fördelen kan vara av finansiell karaktär och/eller andra fördelar
såsom ökat inflytande, bättre rykte, politiskt erkännande, röster samt sexuella och andra tjänster.

Sådana fördelar kan erhållas i utbyte mot mat, husrum, och skydd etc. Korruption kan också
bestå av underlåtenhet att vidta åtgärder, exempelvis genom att underlåta att rapportera en
misstänkt person.
De beteende som ingår i begreppet korruption är: favorisering, nepotism, mutor, förskingring,
utpressning, att undanhålla information eller förfalska dokument, intressekonflikter, penningtvätt,
olaglig finansiering av politiska partier.

UPPFÖRANDEKOD
Alla medarbetare, förtroendevalda, ideella och övriga som arbetar inom eller tillsammans med
KFUM ska följa KFUM Sverige uppförandekod och ha god kunskap om uppförandekod och
korruptionspolicyn:
• Aldrig utnyttja sin ställning inom KFUM Sverige i relation till personer, personal,
partnerorganisation, för sin egen eller annan person fördel.
• Ej ta emot gåvor, om ej av litet ekonomiskt värde och som tecken på uppskattning på rimlig
nivå.
• Aldrig betala eller erhålla mutor
• Ej mottaga orimlig ersättning för deltagande i aktiviteter
• Alltid hantera pengar och utrustning med omsorg samt hantera kvitton med varsamhet för
senare rapportering
• Fatta beslut baserade på objektiva grunder och ej på personliga relationer
• Alltid rapportera misstankar om korruption

ANSVAR OCH FÖRPLIKTELSER
Generalsekreteraren för KFUM Sverige är ytterst ansvarig för anti-korruptionspolicyn. Detta
inkluderar att hålla policyn uppdaterad och tillgänglig för föreningar, anställda och ideella samt se
till att den efterlevs.

KONTAKTA
Om du utsätts för eller upptäcker korruption inom organisationen eller i projekt som stöds av
KFUM Sverige ska detta rapporteras. Du kan anonymt anmäla misstänka oegentligheter utan att
drabbas negativt. Eventuella misstankar om korruption skall rapporteras till generalsekreteraren
eller närmaste chef/ledare som i sin tur rapporterar till generalsekreteraren.
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