
Các quy tắc về hành vi tình dục đối với nhân viên cứu trợ  
 
Các nhân viên cứu trợ có thể bị kỷ luật, thậm chí bị sa thải, nếu có những hành vi liên quan 
đến tình dục không được chấp nhận. Sau đây là những quy tắc mà họ phải tuân thủ: 
 
● Các nhân viên cứu trợ không được quan hệ tình dục với bất kỳ người nào dưới 18 tuổi, 

ngay cả khi ở quốc gia của họ, điều này là hợp pháp . Lý do không biết tuổi thật của người 
đó không được chấp nhận. 

 
● Các nhân viên cứu trợ không được dùng tiền, việc làm, hàng hóa hoặc dịch vụ – bao gồm 

những hàng hóa và dịch vụ mang mục đích cứu trợ cho những người gặp nạn – để chi trả cho 
quan hệ tình dục. Các nhân viên cứu trợ không được hứa hẹn cung cấp những điều trên 
nhằm khiến người khác chấp nhận bất kỳ loại hành vi làm nhục hay lợi dụng nào đối với họ. 
Điều này bao gồm trả tiền hay đề nghị trả tiền để quan hệ tình dục với gái mại dâm. 

 
● Các nhân viên cứu trợ có quyền quyết định đối tượng nhận được hàng hóa và dịch vụ. Điều 

này đặt họ vào một vị trí có quyền lực so với những người cần giúp đỡ. Vì lý do này, các tổ 
chức nhân đạo đặc biệt lưu ý nhân viên không nên có quan hệ tình dục với bất kỳ người 
nào bị ảnh hưởng bởi đợt cứu trợ nhân đạo. Những quan hệ như vậy làm hành động cứu trợ 
mất đi độ trung thực và tin cậy.  

 
● Trong trường hợp một nhân viên cứu trợ lo ngại hoặc nghi ngờ rằng có người trong tổ chức 

hoặc một tổ chức cứu trợ khác đang vi phạm những quy tắc nhân đạo về quan hệ tình dục, họ 
phải báo cáo hành vi đó theo những quy định do tổ chức của họ đặt ra.  

 
● Các nhân viên cứu trợ phải tạo ra và duy trì một môi trường làm việc ngăn chặn những hành 

vi tình dục không được chấp nhận và khuyến khích nhân viên cư xử đúng theo bộ quy tắc 
ứng xử. Tất cả các quản lý phải chịu trách nhiệm hỗ trợ và phát triển các hệ thống nhằm duy 
trì môi trường này.  

 

Các nguyên tắc IASC về lợi dụng và xâm hại tình dục được đăng tải ở đây: 

http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/sixcoreprinciplesrelatingtosea_iasc_english.doc.  

Phiên bản ngôn ngữ đơn giản này được hợp tác phát triển bởi Nhóm Hành động IASC về Giải trình với Người 

dân bị Ảnh hưởng và Ngăn ngừa Lợi dụng và Xâm hại Tình dục cùng Translators without Borders. 

http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/sixcoreprinciplesrelatingtosea_iasc_english.doc

