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Inledning 
Denna antikorruptionspolicy beskriver Evangeliska Frikyrkans förhållningssätt till korruption. Policyn utgår 
från att korruption finns i alla länder, både rika och fattiga, och påverkar hela samhället. Mest drabbas de allra 
fattigaste. Policyn baseras på Bibelns avståndstagande från all slags korruption och på den kristnes uppdrag att 
leva i Jesu efterföljelse. 
Denna policy ska styra och ge förutsättning för ett strukturerat och väl fungerande antikorruptionsarbete i hela 
organisationen Evangeliska Frikyrkan.  

Definition  
Korruption är utifrån en bred definition en form av maktmissbruk. Evangeliska Frikyrkan definierar korruption 
som missbruk av resurser, förtroende, makt eller position, som medför otillbörlig vinning för någon. Uttrycket 
”otillbörlig vinning” kan betyda ekonomiska fördelar, men även andra, såsom ökat inflytande, väljarröster eller 
annat. Korruption kan också ske passivt genom att någon underlåter att vidta en åtgärd inom sitt ansvarsom-
råde. Exempel på korruption är mutor och bestickning, favorisering och nepotism, sexuella trakasserier, för-
skingring, utpressning, svindleri, jäv, penningtvätt samt illegal finansiering av politiska partier. 

Förhållningssätt och principer 
Följande förhållningssätt och principer är bärande för Evangeliska Frikyrkan: 
1. Att arbeta förebyggande med ett systematiskt antikorruptionsarbete. 
2. Att alltid eftersträva öppenhet och transparens.  
3. Att verka för tydliga strukturer för ansvar och mandat.  
4. Att verka för delaktighet – att alla relevanta aktörer i verksamheten ska ha möjlighet till inflytande. 
5. Att verka för respektfull dialog – även i tider av kris. 
6. Att aldrig acceptera något som kan definieras som korruption. 
7. Att alltid agera vid misstanke om korruption enligt de handlingsplaner som utarbetats. 

Värdegrund 
Denna policy baseras på den teologi och de värderingar som ges uttryck för i Evangeliska Frikyrkans Tro och 
självförståelse och i Internationella Grunddokumentet.  

Guds Ord är tydligt när det gäller att ta avstånd från all slags korruption. Som exempel nämner Bibeln 
specifikt spridning av falska rykten, orättfärdig vinning, favorisering på andras bekostnad, mutor, utpressning, 
laglöshet, förskingring, oärlighet och maktmissbruk i form av utnyttjande av religiös ställning och ledarskap, av 
påtvingad sexuell handling eller av förtryck för att garantera sin position. 

Bibliska principer som styr ett sådant avståndstagande är:  

• Sanning - Sanningsbegreppet har sin utgångspunkt i Guds treeniga väsen, Gud är sann och trofast, Sonen 
Jesus Kristus är sanning, Den Helige Ande är sanningens ande. Som konsekvens av detta uppmanas den 
kristne att leva och vandra i ande och sanning.  

• Rättvisa - Rätt och rättfärdighet är ett kännetecken på Gud och hans rike. Kravet på ett rättvist handlande 
ställs på de styrande i samhället och de som besitter makt. Den Kristne uppmanas också att handla rättvist 
utifrån den rättfärdighet de fått i Kristus.  

• Människan Guds avbild – Att människan är skapad till Guds avbild och inte ska kränkas får konsekven-
ser för hur den kristne ska förhålla sig till andra människor i solidaritet, transparens och respekt. 

Skriften ger även förhållningssätt för att bemöta korruption genom att lyfta fram konsekvenserna av orätt-
färdigt beteende och behovet av upprättelse och förändring. Den kristne är uppmanad att leva i enlighet med 
det exempel och den undervisning som Jesus gav och kallad till att vara salt i förruttnelsen och ljus i mörkret.   


