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Göta studentkårs värdegrund 

Vår värdegrund är våra gemensamma mest grundläggande värderingar. Dessa 
värderingar enar alla medlemmar. Personer eller organisationer som inte 
erkänner dessa värderingar kan inte tillhöra eller samarbeta med Göta 
studentkår. 
 

Göta studentkårs värdegrund är ett viktigt dokument som vägleder oss i vårt arbete. Det 
består av fem ledstjärnor som beskriver våra gemensamma och grundläggande 
värderingar och berättar hur vi vill uppfattas. 

Jämlikhet 
Göta studentkår vilar på en fast tilltro till demokrati och ser alla människor som lika mycket 
värda. Vi behandlar alla som medmänniskor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell 
läggning, ålder, språk och socioekonomisk bakgrund. Oavsett position eller ställning inom 
organisationen har medlemmar rätt att bli sedda och hörda. Göta studentkår respekterar 
olikheter och finner möjligheter i mångfald. 

Respekt 
Som en demokratisk organisation där alla ses som jämlika, behandlar vi alla med respekt. 
Vi förväntar oss att mötas med detsamma. Vi respekterar och följer svensk lag och 
Göteborgs universitets bestämmelser (även fast vi i vissa fall vill ändra dessa). 

Öppenhet 
Vi skapar mötesplatser för dialog och är öppna och inkluderade för alla studenter. Vi 
uppmuntrar nya idéer och samarbeten och välkomnar nya engagerade medlemmar som 
en tillgång. Organisationens beslut och arbete ska vara transparenta för medlemmar och 
aktiva. 
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Tillit 
Inom Göta studentkår har vi en tillit till varandra och litar på att alla inom organisationen 
alltid gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Göta studentkår är en organisation att lita 
på, vi håller våra löften och stöttar alltid våra medlemmar. 

Solidaritet 
Göta studentkår genomsyras av en känsla av solidaritet med de medlemmar och 
studenter vi representerar. Vi tar hand om varandra och ser alltid till att varandras 
välmående kommer i första hand. I organisationen står vi enade i övertygelsen om alla 
studenters rätt till att påverka sin utbildning och en trygg och bra studietid. 

 


