Uppförandekod
Antagen av styrelsen 22 mars 2013.

1. Behandla alla med respekt och värdighet
Amnesty accepterar inte några former av diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Som Amnestyrepresentant ska du behandla alla människor med respekt och
inte särbehandla eller diskriminera någon enskild person eller grupp på grund av kön,
etniskt ursprung eller nationalitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet och uttryck, funktionsnedsättning, ålder, politisk åskådning
eller ställning i övrigt. Inga former av sexuella trakasserier får förekomma. Ditt uppförande
mot andra ska vara baserat på respekt för deras integritet, kultur och levnadsmönster.
Detta är särskilt viktigt i mötet med människor i utsatta situationer.
2. Motverka inte Amnestys värderingar
Amnesty är en opartisk och oberoende organisation, men det hindrar inte att du som
medarbetare kan vara ansluten till en politisk, religiös eller annan idéburen organisation.
Däremot ska du inte vara aktiv i organisationer och sammanhang som direkt motarbetar
Amnestys verksamhet och värderingar.
3. Tänk på att du representerar Amnesty
Du har som privatperson rätt att fritt uttrycka dina åsikter i olika frågor. Men du får inte
uttala dig i media som representant för Amnesty i frågor som ligger utanför ditt
ansvarsområde. I frågor som rör Amnestys verksamhet på nationell eller internationell nivå
måste du kontakta sekretariatet som bedömer vem som ska uttala sig. Sektionens
ordförande och generalsekreteraren är officiella talespersoner för Amnesty och avgör
ytterst vem som ska framträda i aktuella frågor.
4. Hantera information med diskretion och gott omdöme
I ditt arbete inom Amnesty kommer du att komma i kontakt med Amnestyintern information
men, beroende på uppdrag, även sekretariats- och styrelseintern information. Det är viktigt
att du under arbetet och efter avslutat uppdrag inte sprider sådan information till obehöriga
och att du alltid iakttar full diskretion med konfidentiell information som rör enskilda
personer.
5. Förvalta resurserna på rätt sätt
Du ska använda Amnestys resurser – personella, ekonomiska och materiella – på ett
ansvarsfullt sätt och till de ändamål de är avsedda för. Om du är i en position där du kan
fatta beslut om verksamheten, ska du alltid bedöma om utgifterna är rimliga och
försvarbara. All utrustning som tillhandahållits av Amnesty ska användas enligt de riktlinjer
som finns och återlämnas efter avslutat uppdrag.
6. Missbruka inte din förtroendeställning
När du har uppdrag för Amnesty kan du komma i kontakt med människor som är eller
upplever sig vara i beroendeställning till dig. Du får aldrig utnyttja din position för egen
vinning. Du får inte heller utnyttja din position till att ge andra oriktiga fördelar.

7. Motverka alla former av korruption
Du får inte medverka till korruption genom att ge eller ta emot mutor i form av pengar,
gåvor, sexuella tjänster eller andra förmåner. Begreppet korruption omfattar även
bestickning, favorisering, nepotism, förskingring, utpressning, svindleri, jäv och liknande
(se definitioner i bilaga 2). Du får inte heller ge gåvor eller förmåner till enskilda eller
grupper i utbyte mot tjänster. Om personer eller grupper ändå vill visa dig sin uppskattning
i form av blommor, choklad eller andra mindre gåvor, kan de accepteras om de är rimliga
och avpassade efter omständigheterna.
8. Var alkohol- och drogfri i arbetet
Amnesty kräver alkohol- och drogfrihet i arbetet. Vid medlemsarrangemang får ingen
alkohol serveras under pågående programlagda aktiviteter. Du får inte bjuda på alkohol
med Amnestys medel vid fester, middagar eller representation. I undantagsfall och vid
särskilda arrangemang kan Amnesty dock stå för alkohol i måttlig omfattning. Som
Amnestyrepresentant på olika uppdrag förväntas du alltid uppträda måttfullt i sammanhang
där alkohol serveras.
9. Ta aktivt avstånd från sexuellt utnyttjande och exploatering
Alla former av sexuella övergrepp och köp av sexuella tjänster är förbjudna. Om du
representerar Amnesty utomlands så ska du vad gäller köp av sexuella tjänster agera i
enlighet med svensk lagstiftning, oavsett om lagarna i det land du vistas i ser annorlunda
ut. Du får inte ha sexuella kontakter med eller på något annat sätt agera med sexuella
avsikter mot människor som du i din egenskap av Amnestyrepresentant ska stödja och
som kan anses vara i beroendeställning till dig.
10. Ta hänsyn till miljön och gör medvetna inköp
Amnestys strävan är att minimera miljöpåverkan och bli en klimatmedveten organisation.
Som Amnestysektion ska vi föregå med gott exempel genom vårt sätt att bedriva
verksamheter. Du bör sträva efter att spara energi och lämna material till återvinning.
Telefonmöten och videokonferenser rekommenderas för att undvika onödigt resande.
Huvudregeln vid resor inom Sverige är att i största möjliga utsträckning åka kollektivt med
tåg eller buss. Vid inköp bör du välja alternativ som i sin produktion tagit hänsyn till miljö
och mänskliga rättigheter.

