Norsk Folkehjelp – etiske retningslinjer
De etiske retningslinjene skal forhindre alle former for overtredelser og tjenesteforsømmelse.
Dette omfatter korrupsjon, svindel, seksuell utnyttelse og trakassering, mobbing, vold og
utnyttelse av barn.

ANVENDELSE
Alle ansatte må underskrive de etiske retningslinjene før de innleder noe som helst engasjement for
Norsk Folkehjelp. Begrepet «ansatte» henviser til alle faste og midlertidige ansatte. Noen ganger kan
personer som ikke er ansatt likevel oppfattes som representanter for Norsk Folkehjelp, for eksempel
under turer i regi av Norsk Folkehjelp for å besøke Norsk Folkehjelps programmer og
samarbeidspartnere. I slike tilfeller kan slike personer bli bedt om å signere våre etiske retningslinjer.

FORMÅL
Formålet med disse etiske retningslinjene er å styrke ansattes sikkerhet og ansvarlighet. Vi må være
grundige for å sikre at handlingene våre ikke truer vår egen eller andres sikkerhet. Organisasjonens
integritet hviler på hver og en av oss.

BRUDD PÅ DE ETISKE RETNINGSLINJENE
Brudd på Norsk Folkehjelps etiske retningslinjer kan føre til disiplinærtiltak internt, og kan innebære alt
fra en advarsel til oppsigelse. Foreligger det grunn, kan det også rapporteres til politiet.

JEG VIL ALDRI TA DEL I, BIDRA TIL ELLER TOLERERE:
Korrupsjon: Forsøk på å påvirke en person eller prosess ved å tilby, gi, motta eller kreve fordeler av
noe slag (ref. NPA’s anti-corruption policy).
Svindel: Enhver forsettlig fordreining eller misvisende bruk av sannheten, bedrageri, juks eller
tillitsbrudd i forbindelse med økonomiske forhold, materialer, menneskelige ressurser, eiendeler,
tjenester og/eller transaksjoner med sikte på å oppnå vinning eller fordel for meg selv eller Norsk
Folkehjelp (ref. NPA’s anti-corruption policy).
Trakassering: Trakassering betyr handlinger, unnlatelser eller utsagn som har som formål eller som
virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Dette inkluderer
trakassering utført av eller mot medlemmer av lokalsamfunnet, samarbeidspartnere, Norsk
Folkehjelps ansatte, leverandører eller besøkende (ref. Norsk Folkehjelps policy for beskyttelse mot seksuell
utnyttelse, misbruk og trakassering).

Seksuell trakassering: Seksuell trakassering betyr enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet
som har til som formål eller som virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende,
ydmykende eller plagsom (ref. Norsk Folkehjelps policy for beskyttelse mot seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering).
Seksuell utnyttelse og seksuelt misbruk: Enhver form for tvungen eller uønsket seksuell aktivitet.
Det er seksuell utnyttelse eller misbruk når en person eller en gruppe utnytter en maktposisjon til å
manipulere eller tvinge en annen person til å delta i seksuell aktivitet på en måte som er til økonomisk,
seksuell eller politisk fordel for utnytteren. Seksuell utnyttelse og misbruk kan foregå fysisk, på nett
eller i en kombinasjon. Seksuell utnyttelse og misbruk omfatter bruk av fysisk makt, trusler eller
utnyttelse av en person som ikke er i stand til å samtykke. Seksuell utnyttelse og seksuelt misbruk
omfatter også uønsket seksuell oppmerksomhet som ikke involverer fysisk kontakt, som for eksempel
seksualiserte kommentarer og antydninger, og uønsket eksponering for pornografi. Seksuell
utnyttelse og seksuelt misbruk omfatter også kjøp av seksuelle tjenester fra en sexarbeider (ref. Norsk
Folkehjelps policy for beskyttelse mot seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering).
Utnyttelse og misbruk av barn:
Utnyttelse og misbruk av barn omfatter, men begrenser seg ikke til, bruk av upassende språk eller
adferd når barn omgås, mobbing og trakassering av et barn fysisk eller verbalt, fysisk mishandling,
utsette et barn for pornografi, grooming på nettet og menneskehandel. Forbruk, kjøp, salg, besittelse
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eller distribusjon av noen form for barnepornografi er også forbudt (ref. Norsk Folkehjelps policy for beskyttelse
mot seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering).
Seksuelle relasjoner med noen under 18 år: En person under 18 år defineres som et barn eller en
mindreårig (definert i FNs barnekonvensjon og i samsvar med krav fra donor). Å innlede noen form for
seksuelt forhold med en person under 18 år er uakseptabelt, uavhengig av lokal myndighetsalder eller
seksuell lavalder. Misoppfatning av et barns alder er ikke et tilstrekkelig eller akseptabelt forsvar (ref.
Norsk Folkehjelps policy for beskyttelse mot seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering).

JEG ERKLÆRER AT JEG:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vil respektere og fremme grunnleggende menneskerettigheter, uten diskriminering, og handle
med integritet.
Vil fremme respekt for vertslandets lover, kultur og religion, i den grad det ikke er i konflikt
med internasjonale menneskerettigheter.
Vil overholde Norsk Folkehjelps sikkerhetsretningslinjer og lokale sikkerhetsprosedyrer.
Vil overholde Norsk Folkehjelps avtale om taushetsplikt.
Verken vil gi inntrykk av å ha militærstatus eller bruke/bære våpen eller ammunisjon mens jeg
er på jobb, med unntak av håndtering av ammunisjon og eksplosiver som er nødvendig for å
utføre Norsk Folkehjelps program for mine- og eksplosivrydding.
Ikke vil kjøre motorkjøretøy under påvirkning av alkohol eller andre stoffer som kan påvirke
kjøringen.
Ikke vil drikke alkohol eller bruke andre stoffer på en måte som svekker min evne til å utføre
arbeidsoppgavene mine, eller påvirker Norsk Folkehjelps omdømme.
Ikke vil besitte, konsumere eller selge ulovlige stoffer.

Enhver medarbeider som har bekymringer om, får vite om eller mistenker at de etiske retningslinjene
har blitt brutt på en eller annen måte, må rapportere saken omgående. Unnlatelse av å gjøre dette er i
seg selv et brudd på disse retningslinjene. Du kan varsle via linjeleder eller HR-avdelingen lokalt eller
på hovedkontoret, eller varsle andre relevante personer, som for eksempel en
fagforeningsrepresentant/tillitsvalgt eller sikkerhetsansvarlig. Du kan også varsle bekymringer via
Norsk Folkehjelps varslingsskjema på www.npaid.org (ref. Norsk Folkehjelps rutiner for rapportering av
kritikkverdig forhold).
Jeg bekrefter herved at jeg har lest og forstått Norsk Folkehjelps etiske retningslinjer og er
klar over at et brudd kan medføre alvorlige sanksjoner.

Fullt navn (blokkbokstaver): ______________________________________________

Dato og sted:___________________________________________________________

Stilling/tittel:____________________________________________________________

Land:__________________________________________________________________

Underskrift: ____________________________________________________________
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