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Kuratorskonventets Jämlikhetspolicy 

 
Bakgrund  
Nationerna är en viktig mötesplats för studenter vid Uppsala universitet. Nationerna bör sträva efter att besökare 
och medlemmar känner sig välkomna och trygga på nationen och i dess verksamhet. För att uppnå detta bör 
nationerna ha ett aktivt förhållningssätt mot de attityder som skapar och upprätthåller diskriminering och 
trakasserier. I nationernas verksamhet bör målen finnas att främja jämlikhet samt att vara fri från 
diskriminering och trakasserier. Nationerna uppmuntras att under terminerna hålla utbildningar för sina 
funktionärer kring jämlikhetsfrågor och nationens jämlikhetsarbete. 
 
Uppsalas studentnationer arbetar därför med gemensamma åtgärder för att tillsammans skapa en grund för ett 
jämlikt och välkomnande nationsliv. 
 
Detta dokument syftar till att vara stöd i nationerna och Kuratorskonventet jämlikhetsarbete. 
 
Definitioner  
 
Med jämlikhet avses att alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter samt bemöts 
likvärdigt.  
 
Med diskrimineringsgrunderna avses kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.  
 
Med diskriminering avses negativ särbehandling eller missgynnande av en annan person som 
grundar sig i någon av diskrimineringsgrunderna.  
 
Med trakasserier avses sådant uppträdande som kränker en persons integritet och grundar sig i 
någon av diskrimineringsgrunderna.  
 
Nationernas jämlikhetsarbete  
 
Nationerna åligger att:  
- Ha en jämlikhetsplan  
- Ha en jämlikhetsansvarig. Med jämlikhetsansvarig menas en eller flera personer som har som 
uppgift att driva jämlikhetsfrågor på respektive nation och bör ha inflytande på nationens 
verksamhet.  
- Ha en ansvarig för hantering och utredning vid eventuella anmälningar av diskriminering eller 
trakasserier  
- Se till att information om nationens och Kuratorskonventets jämlikhetsarbete finns tillgängligt 
för nationens medlemmar  
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- Se till att information finns tillgängligt om vem man vänder sig till på nationen om man blivit 
utsatt för diskriminering eller trakasserier  
- Hantera samt utreda eventuella fall av diskriminering eller trakasserier, om inte annat meddelas 
från den utsatte.  
 
Kuratorskonventets jämlikhetsarbete  
 
Kuratorskonventet åligger att:  
- Ha en jämlikhetsansvarig  
- Hantera samt utreda eventuella fall av diskriminering eller trakasserier utifrån 
Kuratorskonventets Arbetsordning vid diskriminering eller trakasserier.  

 


