Etiske retningslinjer for Palestinakomiteen i Norge
Vedtatt av Landsstyret 18. – 20. oktober 2013, oppdatert desember 2021 (ref. LM 2020)

Palestinakomiteens etiske retningslinjer gjelder for tillitsvalgte, de som til
enhver tid opptrer på vegne av Palestinakomiteen (heretter kalt tillitsvalgte)
og ansatte. På reise gjelder retningslinjene under hele reisen. I utlandet skal
en følge norske rettsregler der disse er strengere enn nasjonalt regelverk.

Adferd
1. Tillitsvalgte i Palestinakomiteen forventes å opptre respektfullt overfor
alle og enhver, uavhengig av sosial status, rase, etnisk bakgrunn,
hudfarge, religion, kjønn, seksuell legning, alder, samlivsform,
statsborgerskap, politisk tilhørighet eller funksjonshemming.
2. Tillitsvalgte har plikt til å behandle alle sensitive forhold som en blir
kjent med gjennom arbeidet sitt i Palestinakomiteen fortrolig.
3. Tillitsvalgte skal opptre lojalt overfor Palestinakomiteens beslutninger
og politikk. Dette er ikke til hinder for å ytre seg kritisk. ‘

Rusmidler
4. Tillitsvalgte skal følge de lover angående besittelse og bruk av
rusmidler som gjelder i det landet de befinner seg. I de tilfellene hvor
det er et særlig liberalt regelverk i vertslandet, skal norske normer
legges til grunn. Norske offentlige regler om rusmidler i tilknytning til
bruk av motorkjøretøy skal følges også i utlandet.
5. Tillitsvalgte skal unngå overdreven bruk av alkohol

Seksuelle forhold
6. Seksuell utnytting (tvang og manipulering) og upassende seksuell
adferd skal ikke forekomme.
7. Seksuelle tjenester skal ikke under noen omstendighet kjøpes.

Habilitet
8. Tillitsvalgte kan ikke på vegne av Palestinakomiteen ta del i aktiviteter
som genererer personlige fordeler for dem selv eller deres nærstående.

Oppfølging og rapportering
9. Tillitsvalgte plikter umiddelbart å rapportere vesentlige brudd, eller
mistanke om vesentlige brudd på disse retningslinjene til
sentralstyret.

Respons på brudd på retningslinjene
10. Brudd på de etiske retningslinjene behandles av sentralstyret.
Dersom den eller de som har forårsaket brudd på retningslinjene er
medlem av sentralstyret, erklæres denne/disse inhabil når saken
behandles. Vedtak i AU kan ankes til Landsstyret.

