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Red Barnets etiske regelsæt (Code of Conduct)
Dette etiske regelsæt retter sig mod alle ansatte i Red Barnet, bestyrelsesmedlemmer, frivillige,
praktikanter, konsulenter og andre, der repræsenterer organisationen. Red Barnets etiske regelsæt
udspringer af det globale Save the Children Code of Conduct, som gælder for alle medlemsorganisationer
under Save the Children, også Red Barnet.
Det etiske regelsæt gælder for hele døgnet - såvel i det private - som for det professionelle liv. Alle, der
repræsenterer Red Barnet, skal underskrive denne erklæring om, at de har læst og forstået vores etiske
regelsæt og er indstillet på at følge det til enhver tid.
Jeg vil arbejde for børns beskyttelse
Jeg anerkender, at Red Barnet har en særlig forpligtigelse til at tale børnenes sag, beskytte børnene, og
være en børnesikker organisation. Det betyder, at alle børn, der er i kontakt med Red Barnet, skal føle sig
sikre og i trygge hænder, skal trives og udvikle sig og ikke udsættes for nogen former for omsorgssvigt eller
overgreb, hverken fysisk eller psykisk (jf. Red Barnets Børnebeskyttelsespolitik).
Jeg vil:
•
•
•
•

Overholde alle relevante politikker, instrukser og retningslinjer.
Deltage i den træning, som Red Barnet kræver i forbindelse med mit arbejde.
Rapportere eventuelle bekymringer vedr. børns trivsel.
Tillade, at Red Barnet indhenter børneattest på mig.

Jeg vil ikke:
•
•

Agere på nogen måde, der bryder med Red Barnets Børnebeskyttelsespolitik eller indebærer nogen
risiko for børn.
På noget tidspunkt tilbage holde information om kriminelle forhold eller anklager, vedr. mistrivsel
og udnyttelse af børn, hverken i forbindelse med min ansættelse, i løbet af min ansættelsesperiode
eller, når jeg repræsenterer Red Barnet.

Jeg vil altid opretholde en høj standard både i forhold til min personlige og min professionelle adfærd
Jeg vil stræbe efter at udvise en høj standard i mit arbejde og tage ansvar for mine handlinger.
Jeg vil ikke:
• Agere på måder, der kan forhindre mig i at udføre mit arbejde eller bringe Red Barnet i miskredit.
• Deltage i nogen form for diskrimination, chikane eller overgreb (fysisk, psykisk eller verbal), der kan
krænke andres rettigheder.
• Have seksuelt samvær med personer under 18 år eller krænke eller udnytte et barn på nogen
måde.
• Udveksle penge, job eller varer for seksuelle ydelser eller deltage i nogen form for ulovlig seksuel
aktivitet/udnyttelse i forbindelse med alle tjenesterejser og ved udstationering.

•
•
•
•
•
•
•

Forlange, forvente eller invitere til betaling eller tjenester fra andre, uden undtagelser, som
anerkendelse eller tak for vores hjælp, støtte, varer eller anden form for bidrag.
Indtage alkohol eller andre former for stoffer således, at jeg forhindres i at udføre mit arbejde eller
optræder på en måde, som kan påvirke organisationens troværdighed.
Være i besiddelse af eller tjene på salg af illegale varer.
Modtage gaver eller tjenester, der kunne ses som bestikkelse, fra donorer, myndigheder eller andre
i forbindelse med mit arbejde eller min rolle som repræsentant for Red Barnet.
Indgå forretningsforbindelser på vegne af Red Barnet med familie, venner og professionelle eller
private kontakter uden skriftlig tilladelse fra Red Barnet.
Anvende Red Barnets IT-udstyr til at se, distribuere eller downloade pornografisk materiale.
Anvende Red Barnets eller andet, såvel privat som offentligt, IT-udstyr til at se, distribuere eller
downloade seksuelt overgrebsmateriale med børn.

Jeg vil rapportere hændelser eller bekymringer, som kan relateres til brud på Red Barnets etiske
regelsæt
•
•
•
•

Jeg er vidende om, at Red Barnets ledelse har nul-tolerance over for samtlige ovennævnte former
for adfærd.
Jeg er opmærksom på nødvendigheden af, at Red Barnet skal kunne reagere på og rapportere
enhver mistanke om svindel eller uredelig adfærd for at sikre, at vi kan nå vores mål for børn.
Samtlige medarbejdere eller andre repræsentanter for Red Barnet skal derfor altid gøre
opmærksom på en eventuel bekymring i forhold til andres adfærd der involverer børn.
Jeg vil til enhver tid selv gøre opmærksom på eventuelle brud på Red Barnets etiske regelsæt
gennem de relevante kanaler.

Personlig erklæring
Jeg bekræfter hermed, at jeg har læst, forstået og vil efterleve Red Barnets etiske regelsæt. Det er en
skærpende omstændighed, at Red Barnet arbejder for at beskytte svage borgere i samfundet, og jeg
anerkender, at overtrædelse af Red Barnets etiske regelsæt kan have ansættelsesretlige konsekvenser i
form af opsigelse, ikke-ansættelsesforanstaltninger og i grovere tilfælde bortvisning og overdragelse af
sagen til efterforskning af politi.
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