Senest revideret april 2022

Red Barnets etiske regelsæt (Code of Conduct)
Det 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 altid - 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. Alle former for intim og seksuel kontakt
med børn, digitalt såvel som fysisk, betragtes som seksuelt overgreb. (jf. Red Barnets
Børnebeskyttelsespolitik).
Jeg vil derfor:
• Overholde alle relevante politikker, regler og retningslinjer.
• Deltage i kurser og uddannelse, som Red Barnet kræver i forbindelse med mit arbejde.
• Rapportere eventuelle bekymringer vedrørende børns trivsel som kan give anledning til
underretning.
• Give mit samtykke til, at Red Barnet indhenter børne- og eller straffeattest på mig
• Til enhver tid informere Red Barnet om egne kriminelle forhold eller anklager, vedr.
mistrivsel og udnyttelse af børn så længe jeg repræsenterer Red Barnet
• Ikke indgå i private relationer med de børn, unge og familier, der er en del af aktiverne
• Ikke Indgå i nogen form for intim eller seksualiseret kontakt med de børn, unge og familier,
der er en del af aktiviteterne.
Jeg vil altid opretholde en høj standard både i forhold til min personlige og min professionelle
adfærd
Jeg vil derfor:
• Udvise en høj standard i mit arbejde og tage ansvar for mine handlinger.
• Agere således, at Red Barnet ikke bringes i miskredit.
• Undlade at tage del i nogen form for diskrimination, chikane eller form for udnyttelse af
andre
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Undlade at Indlede nogen form for relationer af seksuel art med nogen under 18 år
Udvise respekt og påtage mig den betroede funktion min rolle fordrer
Undlade at indtage alkohol eller nogen former for euforiserende stoffer i forbindelse med
mit arbejde for Red Barnet.
Undlade at indgå forretningsforbindelse på vegne af Red Barnet med familie, nære venner
og private kontakter uden skriftlig tilladelse fra Red Barnet.
Undlade at, direkte eller indirekte, give, anmode om eller modtage gaver eller andre fordele,
der kan opfattes som et forsøg på at påvirke udførelsen af vores funktioner, uafhængighed
eller dømmekraft. Medarbejderne vil fortsat kunne acceptere almindelig gæstfrihed og
mindre gaver
Undlade at anvende Red Barnets IT-udstyr til at se, distribuere eller downloade
overgrebsmateriale med børn eller andet pornografisk materiale.

Jeg vil rapportere hændelser eller bekymringer, som kan relateres til brud på Red Barnets etiske
regelsæt
• Jeg er vidende om, at Red Barnet har nul-tolerance over for samtlige ovennævnte former for
brud på det etiske regelsæt.
• Jeg vil til enhver tid selv gøre opmærksom på eventuelle brud på Red Barnets etiske
regelsæt gennem de relevante kanaler.
Jeg bekræfter hermed, at jeg har læst, forstået og vil efterleve Red Barnets etiske regelsæt. Jeg er
indforstået med, at brud på det etiske regelsæt kan for ansatte have ansættelsesretlige
konsekvenser, og for frivillige føre til bortvisning og i grovere tilfælde overdragelse af sagen til
myndighederne.

2

