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Finlands Jazzförbunds jämlikhetsplan 2021–2023

Sammanfattning

Målsättningen med Finlands Jazzförbunds jämlikhetsplan är att främja förverk
ligandet av jämlikhet i förbundets verksamhet. Planen strävar till att förhindra all 
slags diskriminering, baserad på till exempel, kön, ålder, ursprung, språk, religion, 

övertygelse, åsikt, sexuell inriktning, hälsotillstånd eller handikapp. Planen har även som mål 
att skapa tillgängliga och trygga rum i Finlands Jazzförbunds verksamhet. Planen beaktar även 
tillgänglighetens, mångfaldens, delaktighetens och inklusivitetens betydelse för föreningens 
verksamhet och för jazzmusiken.

Finlands Jazzförbunds jämlikhetsplan är utarbetad av en arbetsgrupp med medlemmar ur 
Jazzförbundets personal och styrelse. Inför planen har gjorts en kartläggning av läget gällande 
jämlikhets- och likabehandlingsfrågor inom föreningen för närvarande. I arbetet har vi dragit 
nytta av rapporter kring frågor gällande jämlikhet och likabehandling inom kulturbranschen. 
Planen fastställdes vid Finlands Jazzförbunds stadgeenliga höstmöte i oktober 2020.



2

FIN
LA

N
D

S JA
ZZFÖ

RBU
N

D
 

JÄ
M

LIK
H

ETSPLA
N

  – SA
M

M
A

N
FATTN

IN
G

Mål

Som arbetsgivare och centralorganisation för branschen befrämjar Finlands 
Jazzförbund förverkligandet av Finlands jämlikhets och likabehandlings
lagstiftning inom jazzbranschen. 

För att förverkliga målsättningen gör Finlands Jazzförbund följande

• Förvärvar information: Föreningens ledning och administration, tillsammans med den 
övriga personalen, deltar i aktuella utbildningar inom branschen för att stärka sitt kunnande 
inom frågor som rör likabehandling och diskriminering.

• Skapar information: Jazzförbundet följer med forskningen inom branschen och gör även 
själv utredningar för att kartlägga förverkligandet av jämlikhet och likabehandling inom 
jazzbranschen i Finland.

• Delar information: Föreningen arrangerar utbildningar i likabehandling för sina medlemmar, 
arrangerar diskussioner om frågan samt deltar i projekt och kampanjer för att befrämja 
jämlikhet.

• Befrämjar mångfald och delaktighet i arbetsvardagen: i rekryteringen uppmanar Jazz-
förbundet olika slags människor att söka lediga tjänster och tillämpar vid behov positiv 
särbehandling. Föreningen strävar förebyggande till att säkra arbetsmöjligheterna samt 
möjligheterna till att delta i verksamheten för personer med till exempel handikapp eller 
olika språk. 

Finlands Jazzförbund befrämjar tillgänglighet, mångfald och delaktighet i 
sitt konstnärliga beslutsfattande, sina produktioner och sin kommunikation.

För att förverkliga målsättningen gör Finlands Jazzförbund följande

• Identifierar och nedmonterar normer som förknippas med jazzbranschen (i anknytning till 
bl.a. framförande av jazzmusik, bilder, utbildning och beslutsfattande).

• Gör det möjligt för olika slags människor att delta i konstnärligt beslutsfattande (bl.a. 
genom att uppmuntra olika slags människor oberoende av bakgrund att delta i Jazzför-
bundets styrelsearbete, att bilda olika slags arbetsgrupper till exempel för nya konstnärliga 
öppningar och att pröva deltagande programplanering som inkluderar olika grupper)

• Fäster uppmärksamhet vid mångfald och icke-diskriminering i konstnärliga val.
• Fokuserar på produktioner med låg tröskel i sina egna produktioner och utvecklar deras 

tillgänglighet.
• Stärker samarbetet med andra organisationer och samfund inom kultursektorn i jämlik-

hets- och likabehandlingsarbetet.
• Kommunicerar öppet, förståeligt och genomskinligt om sin verksamhet (bl.a. digitala 

tjänster som tillämpar standarderna för tillgänglighet). 
• Kommunicerar på ett sätt som är tillgängligt, normkritiskt och högaktar mångfalden och 

utarbetar kommunikationsguider som stöd för sin verksamhet och att användas av sina 
medlemsorganisationer.
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• Erbjuder medlemstjänster opartiskt till alla sina medlemmar, med hänsyn till medlems-
organisationernas olika geografiska, ekonomiska och verksamhetsmässiga utgångslägen 
och behov. Medlemmarna ges möjlighet att delta på distans i bl.a. evenemang, möten och 
utbildningar. 

• Kommunicerar och verkar inom sin egen roll för att musikutbildningarna skall vara jäm
ställda, likvärdiga och mångfaldiga.

Finlands Jazzförbund är en säker arbetsmiljö. Evenemang som arrangeras 
av Jazzförbundet och dess medlemsorganisationer är tillgängliga och fria 
från trakasserier och diskriminering.

För att förverkliga målsättningen gör Finlands Jazzförbund följande

• Introducerar och utbildar arbetstagare (inkl. bl.a. uppträdande och frivilliga i mån av 
lämplighet) i jämlikhetsplanen och dess terminologi samt arbetarskydds- och säkerhets-
instruktioner och tjänster för välbefinnande på arbetsplatsen.

• Planerar sina evenemang så att de är tillgängliga och arrangeras i tillgängliga miljöer, samt 
utbildar arbetstagarna i vägledning för trygga rum och ingripande vid trakasserier.

• Utarbetar instruktioner som stöd för sin egen verksamhet och erbjuder dem att användas 
även av medlemmarna.

• Deltar i projekt som främjar en trygg arbetsmiljö och förbinder sig till föredömlig praxis 
och regler för interaktion.

• Säkerställer en tydlig arbetarskyddspraxis och erbjuder utbildning i riskhantering.
• Gör utredningar och kartläggningar till stöd för utvecklingsarbetet med tillgänglighet och 

som stöd för medlemmarnas verksamhet.
• Delar med sig av information och utbildar medlemmarna för att främja tillgänglighet och 

trygga rum.
• Främjar välbefinnande på arbetsplatsen bl.a. genom att erbjuda flexibla arbetstider, öka 

möjligheterna till distansarbete, ge personalen möjlighet till fortbildning och studieledighet 
samt underlätta samordning av arbetslivet, familjelivet och övrigt privatliv.

Uppföljning och utvärdering av jämlikhetsplanen
Förverkligandet av målsättningarna i planen följs upp i jämlikhetsarbetsgruppen. Gruppen 
ansvarar för förverkligandet av årsplanen och presenterar åtgärdernas effekter och resultat för 
styrelsen. De centrala resultaten och de kommande åtgärderna presenteras för medlemmarna i 
samband med föreningens stadgeenliga möten som en del av föreningens årliga verksamhets-
berättelse och kommande verksamhetsplan.
 


