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GADENS BØRN

De 4 HUMANITÆRE PRINCIPPER
der ligger til grund for al
Gadens Børns arbejde:
Humanitet
Lidende mennesker skal hjælpes,
uanset hvor de befinder sig.
Formålet med humanitær hjælp
er at beskytte liv og helbred samt
etablere respekt for menneskeliv.
Retten til at afgive og modtage
humanitær hjælp, er et fundamentalt humanitært princip, som burde
nydes af alle mennesker uanset
land.
Uvildighed
Humanitær assistance og hjælp
ydes uanset modtagerens race,
trosbekendelse, socialklasse eller
nationalitet og uden forskelsbehandling af nogen art. Humanitær
hjælp skal udelukkende ydes på
basis af behov, med særlig fokus
på de mest sårbare.
Neutralitet
Humanitær hjælp må ikke begunstige nogen politisk, ideologisk
eller religiøs part, ej heller nogen
part i en væbnet konflikt eller
anden stridighed.
Uafhængighed
De humanitære mål er uafhængige af politiske, økonomiske,
militære eller andre interesser, og
bestræber sig på ikke at fungere
som et instrument i regeringers
udenrigspolitik.
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Udover disse principper bliver Gadens
Børns arbejde og medarbejdere guidet af
deres egne principper og kodeks. Overtræder en ansat eller frivillig disse regler,
vil det føre til øjeblikkelig afskedigelse og
hvis nødvendigt politianmeldelse.
1. Ansatte og frivillige hos Gadens Børn
skal alle respektere kulturen og skikkene, hos dem der drager nytte af deres
hjælp og arbejde.
2. Gadens Børn holder sig selv ansvarlig
overfor både dem de forsøger at hjælpe,
samt dem de accepterer ressourcer fra.
3. I al Gadens Børns information, publicering og marketingsrelateret aktivitet,
vil børn og unge blive anerkendt som
værende værdige mennesker og ikke
håbeløse objekter.
4. Børnenes interesse og beskyttelse
vil altid stå i første række i forbindelse
med en hvilken som helst handling eller
beslutning foretaget af Gadens Børns
administration, ansatte eller frivillige.
5. Ingen ansat eller frivillig hos Gadens
Børn må dømme et individ ud fra race,
etnicitet, nationalitet, alder, familiære
forbindelser, religiøse overbevisninger,
psykisk eller intellektuel kunnen eller
andre personlige karakteristika.
6. Gadens Børn vil altid involvere børn og
unge i alle aktiviteter og beslutninger, der
kan påvirke deres liv.

CODE OF CONDUCT FOR ANSATTE OG
FRIVILLIGE

anden voldelig adfærd for at disciplinere et
barn eller i nogen anden sammenhæng.

1. Ingen adfærd der kan anses som værende misbrug, vil blive tolereret fra frivillige og ansatte. Dette inkluderer verbalt
misbrug, fysisk og psykisk misbrug samt
følelsesmæssig misbrug.

Gadens Børn vil ikke favorisere et barn
under deres beskyttelse i modtagelsen af
ydelser og services fra dem.

2. Ingen ansat eller frivillig må indgå i et
intimt eller et på anden måde uprofessionelt forhold med børn eller unge, og
intet personale hos Gadens Børn må
besidde en seksuelt karakteriseret
adfærd.
3. Gadens Børn vil sikre, at deres ansatte
og frivillige er uddannede i love til beskyttelse af børn således, at de kan undgå at
begå nogen form for børnemisbrug i deres
personlige liv, så vel som inden for organisationens rammer.
4. Al Gadens Børns personale besidder
en tillidsposition overfor børnene og skal
til hver en tid handle i overensstemmelse
med og præservering af denne.
5. Ingen ansat eller frivillig hos Gadens
Børn må ty til fysisk afstraffelse eller

6. Gadens Børn vil opholde og praktisere
følgende principper i forbindelse med børnerelaterede sager: ærlighed, fortrolighed,
sandhed, integritet, mod og nøjagtighed.
7. Gadens Børn vil informere og oplyse
børn og unge om deres rettigheder under
Børne Konventionen.
8. Gadens Børn vil, når det er muligt,
deltage i international og lokal lobbyisme/
aktivisme for at beskytte børn, da global
solidaritet hjælper med at beskytte
børnene både lokalt og internationalt.
9. Ingen ansat eller frivillig hos Gadens
Børn vil tvinge et barn til at modtage
services udbudt af Gadens Børn, det være
måltider, helbredstjek, skolegang, rehabiliteringsprogram eller et permanent hjem.
Accept af et tilbud vil altid være barnets
individuelle frie valg, og med accept fra
forældre/værge hvis barnet er under 18 år.
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