Fastställd vid förbundsstyrelsens sammanträde 2018-05-25

Värdegrund för RBU
RBU:s vision lyder: Ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga
med rörelsehinder.
En vision är något vi ska sträva mot, en riktning för verksamheten.
Visionen rymmer många olika ställningstaganden och berör många intressesfärer i
samhället men det överordnade är barnens och de ungas bästa och medlen är många
gånger att stärka föräldrarna, skolan, vården, fritiden och övergången till vuxenlivet.
Varumärket
RBU är och ska vara en öppen organisation som tar väl hand om nya medlemmar,
som inkluderar istället för att exkludera och som gärna söker samarbeten utanför vår
egen organisation. RBU ska vara en kompetent och snabb organisation, som agerar
intressepolitiskt i de frågor som är väsentliga för medlemmarna och med visionen
som utgångspunkt. RBU ska alltid uppfattas som en saklig, påläst, drivande och aktiv
organisation som agerar med hög integritet, trovärdigt och på ett partipolitiskt
neutralt sätt.
Policy och etiska riktlinjer
RBU är en partipolitiskt obunden organisation. Det betyder att vi inte tar partipolitisk
ställning, men däremot agerar vi ofta i politiska sammanhang och med ett starkt
engagemang i politiska frågor. Att vara förtroendevald i RBU innebär att man inte
blandar in ett eventuellt partipolitiskt engagemang i sitt RBU-uppdrag. Roller måste
ovillkorligen hållas isär. I RBU är vi noga med att inte ställa grupper mot varandra i
vår kommunikation. Vi representerar grupper med omfattande behov av samhällets
stöd. Det betyder också att vi ska vara medvetna så att vi agerar ansvarsfullt och
aldrig driver frågor på ett sätt som kan innebära försämringar för andra grupper.
RBU ska alltid ta hänsyn till tillgänglighets- och delaktighetsaspekter när aktiviteter
ordnas.
Varumärket RBU ska uppfattas som öppet för samarbeten med såväl det offentliga,
näringslivet och andra organisationer. Dock måste alla former av samarbeten (direkt
ekonomiska och indirekt ekonomiska) alltid prövas noggrant så att RBU:s integritet
och trovärdighet inte på något sätt undermineras. Sponsring kan i många fall vara
värdefullt och viktigt men måste alltid noga kontrolleras så att det sker med
motparter som själva iakttar högt ställda etiska riktlinjer och principer och som inte
på något sätt ställer krav på motprestation som står i kontrast med RBU:s
värdegrund, varumärke och etiska riktlinjer. Företagssamarbeten är viktiga för RBU:s
utveckling men extra varsamhet är påkallat när det gäller verksamheter som på något

sätt verkar kommersiellt med varor och tjänster inom funktionshinderområdet som
exempelvis assistansbolag och hjälpmedelstillverkare. RBU får aldrig låna ut vårt eget
namn så att det kan uppfattas som en kvalitetsstämpel på företag som har
kommersiella intressen i de intresseområden RBU verkar.
I syfte att kontinuerligt vidareutveckla dessa etiska riktlinjer har Förbundsstyrelsen
beslutat inrätta ett etiskt råd som arbetar direkt under FS. Ledamöterna i detta råd är
XYZ och deras mandat är att rekommendera FS och lokala föreningsstyrelser i
enskilda beslutsfrågor samt att kontinuerligt vidareutveckla de etiska riktlinjerna.

