
Inledning
Syftet med detta dokument är att beskriva vilka principer som vägleder 

elevrörelsen i det dagliga arbete som utförs. Principerna gäller för alla som är en 

del av elevrörelsen, alltså såväl Sveriges Elevkårer som elevkårerna i Sverige. De 

berättar om både organisatoriska grunder och moraliska ramar. Principerna skrivs 

inte i en hierarkisk ordning. Det är istället upp till var och en som använder dem att 

lyfta fram de som för stunden är viktigast att bli påmind om. Ingen princip är min-

dre viktig, men vissa principer kan komma att få större betydelse i olika samman-

hang. Principerna fungerar såväl som en ledstjärna att eftersträva men begränsar 

också hur elevrörelsens verksamhet får utföras. 

Demokrati
Elevrörelsen bygger på demokratiska grunder. Det är en förutsättning för att 

organiseringen ska kunna ske självständigt och ägas av medlemmarna. Öppna 

och tillgängliga årsmöten är därför ryggraden i såväl Sveriges Elevkårer som 

elevkårerna i Sverige. Det är på årsmötet medlemmarna fattar beslut om sin 

organisations framtid och vilka som ska leda den. Medlemskapet är ett aktivt och 

frivilligt val, för de som tror på vad organisationen gör. 

Jämlikhet
I elevrörelsen ses olikheter som en styrka. En förutsättning för det synsättet är att 

alla medlemmar, såväl elevkårer som individer, behandlas lika och med respekt. 

Elevkåren behandlar individer med olika bakgrunder, olika egenskaper eller med 

olika preferenser på samma sätt. Sveriges Elevkårer behandlar elevkårer från olika 

delar av landet, som verkar på olika skolor eller som arrangerar olika typer av 

aktiviteter på samma sätt. Jämlikheten är en förutsättning för att alla som är, och 

vill bli, engagerade ska känna sig som en del av elevrörelsen.

Medlemsfokus
Sveriges Elevkårer och elevkårerna i Sverige finns till för sina medlemmar – inga 

andra. Att som medlem få utrymme och hjälp att kanalisera sitt engagemang är 

centralt i elevrörelsen. Det är medlemsviljan som uttryckts på årsmöte som styr 

verksamheten. Därför är det viktigt att få många medlemmar dit, men också att 

företrädarna är lyhörda i den kontinuerliga kontakten med medlemmarna. Det är 

genom den dialogen som den bästa verksamheten kan uppnås. En verksamhet 

som är bred och balanserad för att tillfredsställa alla medlemmars intressen.
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Långsiktighet
Elevrörelsen har en lång historia och engagerar unga individer. Såväl Sveriges 

Elevkårer som elevkårerna i Sverige behöver ha respekt för historien och utveckla 

det som våra företrädare byggt upp, men också lägga grunden för kommande gen-

erationers engagemang. Den höga genomströmningen av unga medlemmar, förtro-

endevalda och medarbetare innebär dock att denna insikt och andra kompetenser 

lätt går förlorade. Det är därför viktigt att verksamheten och ekonomin planeras på 

lång sikt.

Sammanhållning
Elevrörelsen enas i ett engagemang för att ge alla gymnasieelever en mer givande 

skoltid. Vad det betyder kan vara olika för alla som är engagerade, det viktiga är att 

elevrörelsen arbetar för att alla intressen ska bli tillgodosedda. I elevrörelsen sam-

las många olika typer av individer, med olika bakgrunder, men som drivs av samma 

känsla av glädje att göra nytta för andra och sig själva. Här byggs broar som kanske 

annars inte hade byggts, men också viljan att återvända till elevrörelsen, oavsett när 

eller hur det är.

Öppenhet
Elevrörelsen är öppen gentemot sina medlemmar. Som medlem är det viktigt att 

kunna ta del av fattade beslut och den information som rör dem. Öppenhet bety-

der att ingen information är gömd, men inte att all information finns tillgänglig för 

alla. Elevrörelsens företrädare måste därför kunna redovisa för fattade beslut och 

vara tillgängliga för frågor från medlemmar. Öppenheten gäller även för Sveriges 

Elevkårers och elevkårernas verksamhet inom vilken alla medlemmar ska känna sig 

välkomna.

Tillgänglighet
En god relation mellan medlemmar och förtroendevalda är central för att rekrytera 

aktiva, väcka engagemang och stärka elevrörelsen. Enkla kontaktvägar mellan 

såväl Sveriges Elevkårer och elevkårerna i Sverige, som mellan elevkårerna och 

deras medlemmar är vitalt för att varje medlem ska kunna ges det stöd som deras 

specifika förutsättningar kräver. Företrädandet av medlemmarnas intressen kräver 

lyhördhet och att det är tydligt hur åsikter framförs samt hur ens rättigheter och 

skyldigheter utövas.


