Värdegrund och uppförandekod
1. Allmänt
Sveriges Schackförbund (SSF) är en medlemsorganisation med cirka 40 000 medlemmar.
Eftersom 36 000 av dessa är ungdomar, det vill säga 25 år eller yngre, är SSF ett utpräglat
ungdomsförbund. SSF står bakom FN:s barnkonvention. Det här dokumentet beskriver SSF:s
värdegrund.
2. Glädje och gemenskap
Verksamheten för alla som är medlemmar i SSF ska genomsyras av glädje. Medlemmar som har roligt
utvecklas och håller fast vid sitt intresse längre. Alla ska må bra och ha möjligheten att prestera mer.
Vi bryr oss om varandra och visar varandra respekt både i och utanför verksamheten.
3. Demokrati och delaktighet
SSF strävar alltid efter öppenhet och dialog. Vi har ett tillåtande klimat där alla får säga sin åsikt
oavsett ålder eller position. Alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för
verksamheten genom de olika forum som finns tillgängliga. Demokrati och delaktighet ska utövas
jämställt och oavsett bakgrund. SSF är ett fristående förbund som inte har några politiska eller
religiösa kopplingar.
4. I SSF är alla välkomna
Alla är välkomna i SSF och får möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Deltagande i all verksamhet inom ramen för SSF:s område innebär också ett avståndstagande från
kränkningar, diskriminering, droger, mobbning och fysiskt våld i alla dess former. Det finns en policy
som relaterar till alkohol, narkotika och tobak. Personlig hygien ska upprätthållas för allas trivsel.
Teknisk utveckling och digitalisering ska främjas och vara ett stöd för utvecklingen av verksamheten
men får inte bli ett hinder för medlemmar att ta del av eller medverka i verksamheten.
5. Rent spel
För att kunna tävla på lika villkor är rent spel och ärlighet ett självklart krav. Alla ska hålla sig till
uppsatta regler och ramar för överenskommelser och en god etik och moral. Alla tar ansvar för sig
själva och sina handlingar och hjälper andra att göra detsamma. Vi avstår från alla former av fusk och
doping. Sveriges Schackförbund och anslutna distrikt och klubbar ska också verka för en ekonomisk
verksamhet i balans utan påverkan av politiska, religiösa, individuella eller andra typer av
särintressen som står i konflikt med allas lika värde.
6. Kommunikation och media
Alla medlemmar i SSF representerar alltid förbundets verksamhet i det man gör och säger, såväl i tal
som i skrift, oavsett forum eller plattform.
7. Uppförandekod
7.1. Allmänt
Sveriges Schackförbund (SSF) uppförandekod är framtagen för att se till att schack blir så
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inkluderande som möjligt. Alla medlemmar i föreningar anslutna till SSF är förpliktade att följa
uppförandekoden.
Schack kan spelas av nästan alla och har därför förutsättning att inkludera väldigt många. Alla
behöver ta ett individuellt ansvar om hur vi beter oss mot andra. Observera att de reglerna uppsatta i
uppförandekoden gäller både på och utanför tävling. Uppförandekoden är baserad på Sveroks
”Svensk e-sports Code of Conduct”. Den kan läsas i sin helhet här: https://medlem.sverok.se/wpcontent/uploads/2019/10/Svensk-e-sports-Code-of-Conduct.pdf
7.2. Etiska regler för schackspelare
För att tydliggöra vad som gäller följer här regler. En schackspelare ska aldrig:
A. Uttrycka sig kränkande kring andra spelare och deras insats. Det gäller både med- och
motspelare.
B. Använda språk som kränker en spelares kön, könsidentitet, etnicitet, funktionsvariation,
sexuell läggning, ålder med mera.
C. Använda språk, utföra handlingar eller annat sätt som anspelar på sexuellt våld eller övrigt
våld.
D. Agera hotfullt eller våldsamt.
E. Fuska.
7.3. Etiska regler för arrangörer av evenemang
Arrangörer har ett synnerligen stort ansvar när evenemang hålls. Som arrangör har man en stor
möjlighet att påverka hur schackklimatet utvecklas. Genom att efterleva reglerna ovan och följande
regler så kommer schacket att bli så inkluderande som möjligt.
A. Följa uppförandekoden.
B. Ha en handlingsplan för när någon bryter mot uppförandekoden.
C. Arbeta förebyggande för att skapa en miljö där alla känner sig trygga, oavsett kön,
könsidentitet, etnicitet, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder med mera.
D. Ha nolltolerans mot språk, handlingar eller annat sätt som anspelar på sexuellt våld eller
övrigt våld.
E. Ha nolltolerans mot hotfullt eller våldsamt agerande.
F. Acceptera att personer kan känna sig kränkta över saker som du som arrangör inte hade
reagerat på.
G. Var konsekvent. För att alla ska veta vad som gäller är det viktigt att reglerna alltid efterföljs.
H. Skapa inkluderande lokaler. Lokalerna där schack spelas är viktiga i mångfaldsarbetet. Det
kan handla om att ha en ramp i entrén, städade könsneutrala toaletter samt damtoaletter i
den mån det är möjligt och rent i allmänhet.
7.4. Övrigt
Den här uppförandekoden är ett ramverk för hur de inom schacket ska bete sig. Den är skapad för att
schacket ska bli så inkluderande som möjligt. I situationer som inte täcks av uppförandekoden gäller
sunt förnuft. För mer information om jämställdhet inom SSF, se SSF:s jämställdhets- och
likabehandlingspolicy.
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