Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka
barnfattigdomen i Sverige. Genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka beslut och finansiera
forskning ger vi barn i Sverige det de har rätt till.

Uppförandekoden utgår ifrån Majblommans ändamål, vision, verksamhetsidé och
värdegrund. Uppförandekoden är en vägledning för styrelse, anställda, volontärer,
medlemmar och andra som engagerar sig i Majblommans arbete gällande hur organisationen
förväntar sig att man agerar när man representerar Majblomman internt och externt.
Dokumentet fastställs årligen av styrelsen.

Majblommans främsta målgrupp är barn och familjer som lever i ekonomisk utsatthet.
Majblomman ska aldrig agera eller kommunicera på ett sätt som äventyrar deras integritet.
Deras intresse ska alltid komma i första rummet. Allt vi säger och gör måste utgå från vad
som är bäst för dem.

Vår vision är ett Sverige där inga barn lever i fattigdom.

Vårt syfte är att ge alla barn i Sverige möjlighet att drömma fritt och tro på sin framtid
oavsett familjens ekonomiska förutsättningar.

Majblomman är en barnrättsorganisation som alltid står på barnens sida.



Gör skillnad för barn i utsatta levnads-situationer



Ersätter fördomar med kunskap i frågor som handlar om barnfattigdom



Är plattformen för barns sociala engagemang



Ge ekonomiskt stöd till barn i ekonomisk utsatthet med barnets bästa i fokus



Bilda opinion och påverka beslutsfattare i frågor som gör skillnad för barn som lever i
ekonomisk utsatthet



Ge stöd till forskningsprojekt om barn i utsatta levnadssituationer



Vi tror på alla barns lika värde



Vi tror på att barn ska få vara barn och inte behöva oroa sig för familjens ekonomi



Vi tror att ökad kunskap är viktigt för att ersätta fördomar och bryta tabun



Vi tror på barns förmåga att förändra samhället



Vi tycker det är viktigt att lyssna på barnen och ta tillvara på deras perspektiv



Vi tycker det är viktigt att givarnas medel alltid behandlas med omsorg och respekt

Majblommans värdegrund baseras på kunskap, respekt och engagemang. Detta innebär
bland annat att all Majblommans verksamhet genomförs med respekt för allas lika värde och
att vi arbetar för att ha en mångfald i hela organisationen.

Vi sprider kunskap om barnfattigdom på alla nivåer i samhället. Vi lär oss hela tiden mer om
villkoren och verkligheten för barn som lever i ekonomisk utsatthet. Vi anpassar oss efter de
förändringar som sker i samhället. Vårt arbete utgår alltid från fakta. Vi tolkar inte vad andra
tycker utan baserar ståndpunkter och kommunikation på vad vi har fått reda på genom att
prata med berörd grupp eller tagit del av aktuell forskning.



Har kunskap och håller oss uppdaterade och vet vad som händer inom vårt område



Tycker det är viktigt att sprida kunskap



Kontrollerar fakta och sprider inget som vi inte vet stämmer

Vi har respekt för människors olikheter, perspektiv och förutsättningar är en förutsättning
för att driva en verksamhet som vår. Vi bemöter alla med respekt i alla lägen – oavsett hur vi
själva blir bemötta. Vi arbetar inkluderande och ser till att lyfta många olika perspektiv. Vi
har även respekt för att vi inte alltid vet hur familjer med utsatt ekonomi upplever sina
förutsättningar.



Allt vårt arbete präglas av respekt för alla människors olikheter och förutsättningar



Vi lyssnar på varandra



Inom Majblomman får man vara den man är – vi tror på mångfald och inkludering

Vårt arbete bygger på äkta engagemang och en genuin känsla att vilja göra skillnad. Vi står
alltid på barnens sida. Engagemang för oss är att ständigt utvecklas och ifrågasätta det vi gör
och vet idag, för att kunna göra det ännu bättre imorgon.



Tar egna initiativ och arbetar förebyggande



Utvecklar verksamheten hela tiden

