ETISKA REGLER

KEO-30 / 25.9.2020

Även om utgångspunkterna för civilsamhällesorganisationernas verksamhet varierar och de kan bottna i
religion, politisk åskådning eller någon annan ideologi, bör organisationerna bedriva
utvecklingssamarbetet så att det stärker de demokratiska systemen och är förenligt med finländsk
lagstiftning, politik för de mänskliga rättigheterna, principer om mänskliga rättigheter och
ickediskriminering samt prioriteringarna i Finlands utvecklingspolitik och med de sektorsvisa riktlinjer.
Betydelsen av att reglerna iakttas betonas i arbetet med människor som representerar olika kulturer,
religioner och ideologier.
De etiska reglerna är av utrikesministeriet uppställda villkor för användningen av stöd.
Då en organisation tar emot utrikesministeriets stöd för utvecklingssamarbete åtar den sig att tillämpa
och iaktta dessa etiska regler i sin utvecklingssamarbetsverksamhet i utvecklingsländer. Om
organisationen inte följer utrikesministeriets villkor för användningen av stödet kan ministeriet ställa en
tidsfrist då villkoren ska uppfyllas, avbryta utbetalningen av stödet eller ålägga organisationen att
återbetala det stöd som redan betalats ut.
1. Alla som deltar i utvecklingssamarbetet ska garanteras respekt för sitt människovärde, sina mänskliga
rättigheter, sin kultur, religion och ideologi samt frihet från alla former av diskriminering.
Utvecklingssamarbete som bedrivs med stöd av staten bör vara fritt från all diskriminering. De vanligaste
formerna av diskriminering hänger samman med religion, politisk eller ideologisk åskådning/åsikt,
övertygelse, kön, etnisk bakgrund, kast, språk, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning,
könsidentitet, ålder eller någon annan egenskap hos en person.
2. Människor som diskrimineras i samhället eller i gemenskaper står i centrum för
utvecklingssamarbetet.
Samarbetet ingriper i orsakerna till fattigdom, orättvisa och diskriminering. Det strävar efter att förändra
rådande diskriminerande attityder och strukturer.
3. En ideologi, religion, politisk åsikt eller en förändring av dessa får inte ställas som villkor för hjälp eller
för att få delta i utvecklingssamarbete. Man bör fästa särskild vikt vid detta i arbetet med minderåriga
barn och unga. Det är inte tillåtet att med utvecklingssamarbetsmedel sprida en ideologi, religion eller
politisk ståndpunkt.
4. Utvecklingssamarbetet stöder en fredlig dialog och arbetar för fred och partnerskap i samhällena. I
arbetet skapar och använder man metoder för att främja alla människors likvärdiga deltagande.
5. God förvaltning främjar hållbar utveckling. Korruption och därmed relaterad dålig förvaltning
förstärker den ojämlika fördelningen av utveckling och undergräver på så sätt förverkligandet av de
mänskliga rättigheterna. Att bekämpa korruption och ingripa i korruptionsmisstankar är medvetna
insatser för att främja utvecklingsresultaten.
6. Utvecklingssamarbetet ska grunda sig på nolltolerans mot sexuellt utnyttjande och våld samt sexuella
trakasserier, och likaså mot diskriminering och maktmissbruk. Misstankar om dessa ska besvaras med
behöriga åtgärder.
I alla påstådda fall av oförenlighet med ovannämnda etiska regler måste ministeriet informeras utan
dröjsmål.

