Har du
parallella
engagemang
– tänk på
det här

”Röda Korset är en opartisk och
neutral organisation, men det hindrar inte att du som rödakorsare
kan vara ansluten till politisk,
religiös eller annan idéburen
organisation. Däremot ska du inte
vara aktiv i organisationer och
sammanhang som direkt motarbetar Röda Korsets verksamhet,
stadgar och grundprinciper.”
Ur Uppförandekoden, punkt nio
Denna skrift ger konkreta tips vad du behöver
tänka på när du har parallella engagemang.

Viktigt att tänka på
n Bär inga politiska, religiösa eller andra organisationers märken/symboler i ditt rödakorsuppdrag
n Använd en neutral e-postadress i ditt rödakorsuppdrag. Använd inte en e-postadress som är
kopplat till ett politiskt parti, samfund eller annan intresseorganisation.
n När du utför ditt andra engagemang, undvik att visa din rödakorstillhörighet. Om du exempelvis
kandiderar till ett partipolitiskt uppdrag avstår du från att använda din rödakorspin och din
redcross-adress eller att presentera dig utifrån ditt rödakorsuppdrag.
n Tänk på var möten läggs. Ha inte alltid möten i lokaler som har politisk, religiös eller annan
intressepolitisk koppling – om detta görs så alternera mellan flera olika lokaler.
n Tänk på när en jävsituation kan uppstå. Om engagemangen kolliderar, avstå från att medverka
vid beslut.
n En löpande diskussion och ett aktivt samtal kring grundprinciperna är ett sätt att lyfta eventuella
intressekonflikter som kan uppstå och hur det kan hanteras. Ta hjälp av en workshopledare
grundprinciper vid behov.

Våra sju grundprinciper
Humanitet
Opartiskhet
Neutralitet
Självständighet
Frivillighet
Enhet
Universalitet

Vårt mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande.
Röda Korset diskriminerar inte och behovet styr.
Röda Korset väljer aldrig sida i konflikter eller meningsskiljaktigheter.
Vi fattar våra egna beslut och styr vår egen verksamhet.
Röda Korset är en organisation som bygger på frivillighet.
En rödakors- eller rödahalvmåneförening per land som är öppen för alla.
Vi är världens största humanitära nätverk.

Har du frågor? Kontakta info@redcross.se

