Riktlinjer för publicering av
organisationsprofiler
Organisationsprofilerna syftar till att stödja organisationer i civilsamhället att nå ut
till privatpersoner som är intresserade av att engagerade och för privatpersoner att
hitta organisationer att engagera sig i.
Profilerna gör det enkelt för användarna att få en överblick över vilka organisationer
och grupper som finns som en kan engagera sig i eller bidra till. Genom profilerna
kan användaren få en snabb överblick över organisationen inklusive vilka frågor som
de jobbar med, deras mål och verksamhet samt hur en kan engagera sig eller bidra.

Vilka får ha en profil på agendajamlikhet.se?
1) Typ av organisation: Organisationer inom civilsamhället som är religiöst och
partipolitiskt obundna får ha en organisationsprofil på sidan. Med
organisationer inom civilsamhället menar vi organiseringsformer såsom
kampanjer och initiativ, grupper, ideella föreningar och
medlemsorganisationer.
2) Typ av verksamhet: Organisationer som jobbar med någon eller flera
jämlikhetsfrågor och bedriver verksamhet som privatpersoner kan engagera
sig i eller bidra till.
3) Värdegrund och syfte: För att få ha en organisationsprofil på sidan behöver ni
stå bakom Agenda: Jämlikhets värdegrund och ha aktiviteter som
överensstämmer med Agenda: Jämlikhets syfte.
4) Geografisk plats: Organisationer som har verksamhet i Sverige kan publicera
en organisationsprofil på agendajamlikhet.se. Även organisationer med helt
digital verksamhet får ha en organisationsprofil.

Företag får inte ha en organisationsprofil på sidan. De kan dock publicera events
som överensstämmer med Agenda: Jämlikhets syfte och riktlinjer.

Hur går det till?
Om din/er organisation uppfyller punkterna ovan kan ni skicka in en profil till oss
genom ett formulär på agendajamlikhet.se. Formuläret skickas till Agenda:
Jämlikhets redaktion som kvalitetsgranskar innehållet och bekräftar att
organisationen uppfyller Agenda: Jämlikhets riktlinjer för publicering av
organisationsprofiler. Därefter publicerar redaktionen profilen på
agendajamlikhet.se. Bekräftelse skickas via e-mail.

Vad är Agenda: jämlikhets ansvar?
Agenda: Jämlikhets uppdrag är att förmedla information genom att vara en kanal
mellan organisationer och privatpersoner och på så vis stödja såväl privatpersoner
som vill engagera sig och organisationer som behöver nå ut till dem.
Agenda: Jämlikhet ansvarar för att agendajamlikhet.se är driftsäker och
användarvänlig. Vi ansvarar också för att publicera innehåll i tjänsten och för att
innehållet överensstämmer med vår värdegrund och våra riktlinjer. Därför kommer
vi att kvalitetsgranska den information som organisationen anger före publicering av
organisationsprofilen. Vi kan också ompröva beslutet att publicera organisationsprofilen om organisationen inte längre lever upp till våra riktlinjer eller vår
värdegrund. Självfallet kan vi inte ta något ansvar för organisationernas eller dess
representanters egna förehavanden.

Vad är ert ansvar?
Ni som organisation ansvarar själva för att informationen om er och er verksamhet
är korrekt och aktuell. Därför ber vi om en kontaktperson som kan vara ägare av
informationen och som vi kan ha kontakt med vid behov.

Organisationen är ansvarig för sina egna förehavanden.

Kontakt
Om ni har frågor eller om något är oklart i riktlinjerna är ni välkomna att kontakta
oss på info@agendajamlikhet.se.
Vår verksamhet utvecklas hela tiden och vi diskuterar gärna vad våra riktlinjer
betyder för er organisation eller förändrar dem om det finns behov.

