Etiska riktlinjer
Be the Change verkar för att ge människor som överlevt sexuellt
våld nytt hopp, en framtidstro och hjälp att starta ett nytt liv. Vi
samlar in pengar till verksamheter som Maison Dorcas i Kongo,
genom att anordna fundraisingevent.
De event vi arrangerar eller samarbetar med ska ge inspiration,
energi, utveckling, glädje och gemenskap. Nyckelbegrepp är att
stärka och utveckla människor och skapa gemenskap; i
sammanhang som sprider glädje samt är seriösa och hållbara i
ett längre perspektiv.
Som en del av den globala organisationen Lions har Be The
Change insamlingsregler som innebär att alla insamlade medel
oavkortat går till bidragsmottagaren, utan avdrag för
administration. Förutom bidrag i form av deltagaravgifter och
liknande, bidrar deltagarna efter eventet till att sprida kunskap
och medvetenhet om situationen för kvinnor och barn som
utsätts för sexuellt våld.
Allas lika värde är en grundförutsättning för Be the Change.
Särskild betoning läggs på kvinnors och barns rättigheter
eftersom dessa grupper är de som främst utsätts för sexuellt
våld.

Be The Change vill stärka och utveckla människor
Be the Change verkar i sammanhang där glädje och kunskap
delas och sprids. Glädje och kunskap ger kraft och är bra för
både kropp och själ.
Vi vill inspirera och ge hopp både till offren för övergrepp som
får ta del av insamlingarna, och till dem som engagerar sig i Be
the Change, t.ex. som deltagare vid event eller som sponsor.

Vi står för aktivitetet som främjer hälsa och välbefinnande.
Be The Change vill inspirera människor att gå från tanke till
handling och göra skillnad i stort som smått i världen. Genom
att ta egna steg för att göra skillnad skapas empowerment som
motvikt till maktlöshet - hopp istället för uppgivenhet, och
engagemang som övervinner likgiltighet.
Be the Change vill skapa gemenskap
Be the Change verkar i sammanhang som ska vara inkluderande
och där tyngdpunkt ligger på att tillsammans göra skillnad.
Tillsammans kan vi göra större skillnad och dessutom starker
gemenskapen människor enligt principen delad glädje är dubbel
glädje.

Be the Change vill verka i hållbara sammanhang
Be the Change vill arbeta i sammanhang som är premierar god
kvalitet, funktionalitet och hållbarhet i ett längre perspektiv. Vi
står för värderingar som rättvisa, hänsyn och omtanke och
uppskattar event som understyker dessa värden.

Avståndtagande
Be The Change tar som organisation avstånd från all form av
diskriminering, våld, pornografi och droger samt är politiskt och
religöst obunden. Vi vill inte heller verka i sammanhang där
alcohol hanteras/intas på ett obalanserat sätt. Ifråga om alkohol i
samband med ett Be The Change-event är ett sunt
förhållningssätt och måttfullhet en förutsättning.

