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Partnerskapspolicy

Enligt KIC:s övergripande strategi ska organisationen ha partnerskap som bas för sitt arbete.
Följande policy specificerar vad som menas med partnerskap och vilka åtaganden och förväntningar som följer med ett partnerskap. Partnerskapspolicyn ska vägleda KIC när vi utformar
samarbeten, vår organisation och verksamhetssystem.

Definition av partnerskap
Ett partnerskap är en relation mellan två eller flera organisationer som kommit överens om att
arbeta tillsammans utifrån gemensamma målsättningar, åtaganden och villkor som följer
samarbetet. Partnerskapet grundar sig på jämlikhet, ömsesidig respekt och förtroende med en
tydlig ansvarsfördelning. Ett ömsesidigt och kontinuerligt lärande ingår också som en del i
partnerskapet. Det kräver att vi skapar tillfällen och forum för en öppen och ärlig dialog partners
emellan.

Typer av partnerskap
KIC samarbetar med partners utifrån olika syften. Dessa syften tydliggörs i avtal eller andra
överenskommelser. Exempel på typer av partnerskap:
• Långsiktiga partnerskap/partnersamarbeten, där vi arbetar nära tillsammans med en partner
under lång tid. Sådana partnerskap sträcker sig längre än en programperiod men bidrar till
måluppfyllelse i programmen.
• Tillfälliga/tidsbegränsade partnerskap/partnersamarbeten som ingås under en programperiod
för att bidra till en specifik måluppfyllelse under den perioden.
• Strategiska partnerskap som stärker KIC som organisation eller vår verksamhet.

KIC:s mervärde som partner
• Vi arbetar med långsiktighet och att göra medvetna val – även om vi ibland kan göra kortsiktiga
insatser eller ha tillfälliga samarbeten.
• KIC är vuxet ur svensk folkrörelse med demokratiska värderingar som grund. Att KIC
själv är sprunget ur en demokratisk folkrörelse gör att det finns en egen erfarenhet av att
jobba för demokrati i Sverige, vilket gör att KIC har en stark demokratisk förankring i sitt arbete
för demokrati i andra delar av världen.
• Vi respekterar principen om lokalt ägarskap.
• Det ska finnas en ömsesidig respekt även när vi inte tycker lika.
• KIC jobbar nära partners utan onödig byråkrati.
• Vi strävar efter att vara trovärdiga och öppna.
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• Vi vill vara där andra givare inte är.
• KIC är berett att ta risker i projekt, i syfte att kunna arbeta i svåra miljöer och med mycket utsatta partners.

KIC:s åtaganden i partnersamarbete
KIC åtar sig att inom ramen för sina samarbeten att:
• sträva efter att i samarbetet formulera en gemensam vision, strategi, syn på styrning,
öppenhet och ömsesidighet, delning av resurser och ägarskap.
• bidra till ett långsiktigt samarbete med partners
• respektera principen om lokalt ägarskap
• harmonisera och koordinera med andra aktörer
• respektera våra partners
• arbeta med partnerskapen så att vi stärker varandra, lär oss mer av varandra och blir mer
effektiva i vårt gemensamma arbete
• vara öppna genom att dela information som är relevant och genom att aktivt arbeta mot
korruption och maktmissbruk
• stärka vårt och partners arbete genom att bygga relationer och nätverk: där vi kan göra
våra röster hörda och påverka policyförändringar
• partnerskapsdialogen framför allt fokuserar på hur vi kan lära av varandra och stärka varandra.

Förväntningar på våra partner
Nedan beskrivs vilka förväntningar vi har på våra partner.
• Respektera KIC som organisation, arbetsfördelningen och rollerna på kontoret samt våra
anställda.
• Respektera överenskommelser, inklusive vad som kommuniceras till tredje part.
• Följa upp, utvärdera och rapportera hur resurser använts och vilka resultat som uppnåtts, samt
omsätta lärande från detta i praktiken. Uppföljning och utvärdering ska göras med ansvarstagande och kvalitetssäkring i fokus.
• Främja delaktighet genom att lyssna på målgrupperna/rättighetsbärarna och deras behov
samt kontinuerligt involvera målgrupper/rättighetsbärare i beslut som berör dem.
• Dela värderingar med KIC: allas lika värde, icke-diskriminering, ansvarsutkrävande samt
transparens och öppenhet.
• Alla samarbetspartner måste ha, utifrån kontexten, sunda finansiella och administrativa rutiner
dokumenterade.

