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Läkarmissionens värdegrund
Bakgrund
Läkarmissionen är en biståndsorganisation som verkar för hållbar fattigdomsbekämpning utifrån
ett rättighetsperspektiv. Vårt uppdrag är att genomföra detta utan någon åtskillnad på
mottagarna.
Läkarmissionen är religiöst och politiskt obunden.
Våra grundläggande värden vilar på den etik som förvaltas av kristen tradition, vilket innebär att
för oss är alla människor unika och har lika värde, oavsett tro, kön, etnicitet eller annat som
skulle kunna utgöra grund för diskriminering. Ambitionen är att våra insatser ska omfatta hela
människan, utifrån fysisk, psykisk, social och existentiell dimension. Läkarmissionens insatser
har utsatta kvinnor och barn som en primär målgrupp.
Den kristna värdegrunden har gett inspiration till Läkarmissionens uppförandekod. I den
fastställs den standard som våra partner förväntas leva upp till i relation till rättighetsinnehavare
i våra program, men även gentemot myndigheter och Läkarmissionen. Den kristna
värdegrunden utgör också basen för transparens, ansvarstagande samt ett etiskt och moraliskt
ledarskap.
Alla som arbetar inom Läkarmissionen, samt de partner som samarbetar med oss, förväntas agera
i enlighet med våra grundläggande värden. De vilar alltså inte på någons personliga tro eller
livsåskådning, utan ska vara en praktisk tillämpning av Läkarmissionens värdegrund.

Kristen värdegrund
För Läkarmissionen innebär en kristen värdegrund aktning och respekt för varje människas
egenvärde, människolivets okränkbarhet, personens frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor
och män samt solidaritet med svaga och utsatta människor. Allt genomsyrat av den Gyllene Regeln:
”Det du vill att andra ska göra för dig – det ska du också göra mot dem”.
Den kristna förvaltarskapstanken är central för Läkarmissionen och ger våra projektåtaganden tydligt
hållbarhetsfokus. Det som den kristna traditionen beskriver som hushållning, passar väl in i vår
ambition att arbeta för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Samarbeten och relationer
Läkarmissionen samverkar gärna med organisationer som bygger sin verksamhet på kristen
värdegrund, även de som främst lyfter fram människans andliga och själsliga behov. Läkarmissionen
tror att andlighet är något gott och är värd att uppmuntras. Läkarmissionen är dock själv inte en aktiv
part i missionerande eller evangeliserande insatser.
Den kristna värdegrunden exkluderar ingen, utan tydliggör att Läkarmissionen vill vara en röst för
de allra svagaste och mest utsatta. Våra relationer med såväl samarbetsorganisationer i Sverige som i
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våra biståndsländer, ska därför präglas av stor öppenhet, värme och förståelse.
Religion är ibland en central del av kulturen i ett land. Vår erfarenhet är att en god religionsförståelse
då är en förutsättning för att skapa hållbara projekt som ger långsiktiga effekter. Att en
samarbetspartner har en annan religionsbakgrund än den som Läkarmissionen beskriver i detta
dokument, diskvalificerar inte för gemensamma insatser. Det som avgör är att samsyn finns kring
människors rättigheter och på vilka sätt som organisationen vill komma tillrätta med
missförhållanden.

Slut på instruktion.

Hänvisningar
Läkarmissionens vision och uppdrag
Läkarmissionens uppförandekod
Övriga grundläggande policyer och styrdokument

Godkännande
Detta dokument godkändes av styrelsen vid styrelsemöte 2015-5, 2015-10-23
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