Jämlikhetspolicy
Marthaförbundet är en svenskspråkig rådgivnings- och medlemsorganisation i Finland. Vi arbetar
aktivt för jämlikhet och inkludering. Förbundet strävar efter att i verksamheten vara medveten om
medlemmarnas, de anställdas, målgruppernas och allmänhetens olika behov och intressen.
Förbundet arbetar för att jämlikhet ska genomsyra verksamheten på alla plan, inom förbund och
föreningsverksamhet, inom rådgivning och projekt. Oberoende av kön, ursprung, nationalitet, religion,
språk, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation, politisk verksamhet eller någon annan
omständighet, arbetar Marthaförbundet för att alla ska ha en stabil och hållbar vardag.
Jämlikhetspolicyn är gemensam för alla som tillhör förbundet: marthamedlemmarna, föreningarna,
distrikten och de anställda.
Marthaförbundet arbetar för jämlikhet och inkludering genom fyra fokusområden:
Bemötande av medlemmar och kursdeltagare
Marthaförbundet arbetar för att i sin verksamhet välkomna befintliga medlemmar och nya
intresserade lika villkor. Målet är att medlemmarna och kursdeltagarna känner sig värdefulla och
upplever att de kan bidra till verksamheten. Medlemmarnas och kursdeltagarnas behov och intressen
bör beaktas i planeringen av verksamheten. Vägen till den lokala Marthaföreningen skall vara tydligt
utstakad och lätt att nå. I den enskilda föreningen ska nya medlemmar känna sig välkomna och få ta
del av gemenskapen.
Personalfrågor
Marthaförbundets anställda behandlas jämlikt och med respekt för allas olikheter och intressen. I
frågor om arbetsfördelning och kompensation ska alla bemötas rättvist och på lika grunder.
Extern och intern kommunikation
I Marthaförbundets externa kommunikation är målet att såväl föreningsaktiva, medlemmar som
allmänheten och samarbetspartners känner sig sedda och delaktiga. Kommunikationen ska ske
ändamålsenligt, tillgängligt och baserat på såväl fältets som förbundets önskemål och behov. I den
externa kommunikationen vill vi bredda bilden av en martha, och uppmuntrar alla att delta i
verksamheten enligt egna förutsättningar.
Den interna kommunikationen till medlemmar, föreningar, distrikt, organisationsanställda sker via
ändamålsenliga kanaler och är lätt tillgänglig, aktuell och distribuerad på ett sätt som når alla.
Uttalanden och samhällsfrågor
Marthaförbundet är en aktiv samhällsaktör som deltar i diskussioner och ger uttalanden kring de
kompetensområden den och expertis som finns inom personalen och medlemskåren. Vi samarbetar
gärna med andra organisationer som stöder våra mål och visioner, för att kunna diskutera ämnen ur
ett bredare perspektiv. Uttalanden och diskussioner bör stå i linje med de frågor som är aktuella och
som kännetecknar Marthaförbundets grundvision.

