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Jämställdhet i 4H:s verksamhet 
 
Samhället blir allt mer multikulturellt. Förutom att familjer reser allt mer och 
barn och ungdomar den vägen kommer i kontakt med främmande kulturer, får 
vi ett allt ökat inslag av olika nationaliteter i vårt land.  

Detta är en rikedom som vi inom 4H bör ta vara på. Vi erbjuder alla, oavsett 
kultur eller nationalitet en verksamhet baserad på likvärdighet.  

I vår verksamhet behandlas den enskilda individen som en helhet vilket också 
representeras av vår symbol, fyrklövern med de 4H:na.                                                 

Huvud – självständigt tänkande eller kunskap 

I 4H vill vi främja ett aktivt lärande genom hela livet samt ett ärligt och rättvist 
förhållningssätt. Kunskap och förståelse för vår omvärld, främmande kulturer och 
miljö ger möjlighet till engagemang och mod till att ifrågasätta.  

Hand – praktiska färdigheter 

I 4H utvecklas medlemmens praktiska färdigheter genom att lära genom att göra. På 
detta sätt väcks nyfikenhet för att söka mer kunskap. Vi tror att lärandet av praktiska 
färdigheter skapar en positiv inställning till företagsamhet och flit. 

Hjärta – medmänsklighet 

Medmänsklighet representerar respekt för och omtanke om andra och miljön. Andra 
attribut som vi gärna kopplar till hjärtat är god samarbetsförmåga och ett gott 
uppförande. 

Hälsa - ett sunt liv i en sund miljö  

Den som visar respekt för omvärlden är medveten om samspelet i och mellan djur, 
natur och människa och kan se sig själv som en del av helheten. Till ett sunt liv 
kopplas mänskans fysiska och psykiska balans samt en tillräcklig materiell nivå. 

I mars 2014 antog styrelsen för Finlands svenska 4H en antimobbningsplan. Planen 
är ett konkret verktyg för förebyggande verksamhet och för att garantera att 
verksamheten är jämlik oavsett kön, etniskt ursprung osv. Målet med 
antimobbningsplanen är att ”medlemmar, frivilliga och anställda skall känna sig 
trygga och accepterade i 4H verksamheten”. Målet uppnås genom att ”alla ansvarar 
tillsammans för trivseln och är uppmärksamma och reagerar på kränkande och 
nedvärderande uppförande och tilltal”.  Planen omfattar såväl förebyggande som 
korrigerande åtgärder. Planen finns i sin helhet på FS4H:s webbsida 
http://www.fs4h.fi/om_oss/ 
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Under 2017 är Finlands svenska 4H en testgrupp för Jord- och skogsbruksministeriet  
försök att analysera jämställdhet i verksamheten dvs utarbeta en jämställdhetsplan 
för verksamheten. 

Ett av de Finlands svenska 4H:s mainstreamade teman i 2018 är global 
medvetenhet, som fokuserar på jämlikhet. 

mailto:INFO@4H.AX

