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ETISKA RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLDA OCH 
FÖRTROENDEVALDA I LIBERALA UNGDOMSFÖRBUNDET 
Liberala ungdomsförbundet har en bra politik och goda företrädare. I förbundets arbete är 
det dock viktigt att ha grundläggande etiska riktlinjer. Dessa riktlinjer kan tjäna som stöd i 
det vardagliga arbete och vara till hjälp i eventuella krissituationer. Dokumentet ska ses som 
en vägledning i etiska, moraliska och praktiska avgöranden som förbundets anställda, 
förtroendevalda och medlemmar kan ställas inför.  
 
Även Folkpartiet liberalerna arbetar enligt etiska riktlinjer. Liberala ungdomsförbundet 
arbetar nära med Folkpartiet liberalerna och följer även partiets riktlinjer i dessa frågor. 
 
För anställda eller förtroendevalda för Liberala ungdomsförbundet: 
 
1. Anställda och förtroendevalda ska följa Liberala ungdomsförbundets stadgar och 
ställa sig bakom den liberala samhällsåskådning som uttrycks i förbundets 
handlingsprogram. 
 
2. Alla anställda och förtroendevalda har ett ansvar att vårda och utveckla den liberala 
idétradition som förknippas med Liberala ungdomsförbundet. 
 
3. Liberala ungdomsförbundets förtroendevalda har att förvalta medlemmarnas förtroende 
och kommunicera politiska budskap på ett ansvarsfullt sätt. Som anställd 
eller förtroendevald för Liberala ungdomsförbundet bör man tänka på att man ses som 
representant för förbundet i alla sammanhang. 
 
4. Hanteringen av offentliga medel kräver stor aktsamhet och ska göras med ansvar. Det får 
aldrig misstänkas att man agerar för sin egen vinnings skull. 
 
5. Alla anställda i Liberala ungdomsförbundet ska skriva så kallade etikkontrakt med sin 
arbetsgivare där etiska regler och åtagande fastslås. Anställda som har tillgång till känsliga 
personuppgifter följer särskilda riktlinjer. 
 
6. En god stämning och ett trivsamt arbetsklimat är centrala för en välfungerande 
organisation. Liberala ungdomsförbundets företrädare ska därför aldrig: 

• Sprida falska rykten som rör andra personers handel eller vandel 
• Utföra handlingar som kränker andra personers integritet 
• Sprida politisk desinformation om andra partier eller opinionsbildare 
• Använda kampanjmetoder som hindrar andra partier från att föra ut sitt budskap. 


