
Riktlinjer för publicering av
evenemang

Syfte med evenemangen är att göra det enkelt för användarna att hitta sätt att
engagera sig i de jämlikhetsfrågor som de är intresserade av. De syftar också till att
göra det lättare för arrangörer av evenemang kopplade till jämlikhet att nå
deltagare.

Vilka evenemang publiceras på agendajamlikhet.se?

1) Syfte med evenemanget: Som evenemang räknas alla former av
engagemang som privatpersoner kan delta i, och som främjar jämlikhet eller
ökar kunskap om jämlikhet.

Vi publicerar inte evenemang som har som syfte att främja ett enskilt
företags, partis eller trossamfunds egna verksamhet. Detsamma gäller
direkta stödfester för, eller insamlingar till, specifika partier eller religiösa
samfund.

2) Geografisk plats: Fysiska evenemang i Sverige samt digitala evenemang i
Sverige eller i utlandet kan publiceras på agendajamlikhet.se

Vem får publicera evenemang på agendajamlikhet.se?

Samtliga organisationer som får publicera en organisationsprofil på
agendajamlikhet.se kan också publicera evenemang. Utöver det publicerar vi events
från såväl företag, offentliga organisationer som privatpersoner som planerar events
som överensstämmer med Agenda: Jämlikhets värdegrund och som främjar
jämlikhet eller ökar kunskap om jämlikhet.
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Events som samarrangeras med trossamfund och politiska partier publiceras så
länge de överensstämmer med Agenda: Jämlikhets värdegrund och
verksamhetssyfte.

Personer får publicera egna events som privatpersoner eller som representanter för
en organisation.

Hur går det till?

Arrangörer som vill publicera ett evenemang på agendajamlikhet.se fyller i ett
formulär på hemsidan. Formuläret skickas till Agenda: Jämlikhets redaktion som
kvalitetsgranskar innehållet och bekräftar att evenemanget uppfyller Agenda:
Jämlikhets riktlinjer för publicering av evenemang. Därefter publicerar redaktionen
evenemanget på agendajamlikhet.se. Bekräftelse skickas via e-mail.

Vad är Agenda: jämlikhets ansvar?

Agenda: Jämlikhet möjliggör för arrangörer att annonsera ut evenemang och
därigenom komma i kontakt med deltagare.

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 informationen om eventet före publicering. Vi kan också
ompröva beslutet att publicera evenemanget om det inte bedöms leva upp till våra
riktlinjer eller vår värdegrund.

Självfallet kan vi inte ta något ansvar för själva evenemanget eller dess
genomförande.

2



Vad är ert ansvar som arrangör?

Ni som arrangör ansvarar själva för att informationen i evenemanget är korrekt,
komplett och aktuell. Därför ber vi om en kontaktperson som kan vara ägare av
informationen och som vi kan ha kontakt med vid behov.

Om annonsen innehåller en intresseanmälan ansvara arrangören även för den
efterföljande kontakten.

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.
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