Правила за сексуалното поведение на хуманитарните работници.
Хуманитарните работници могат да бъдат подведени под дисциплинарна
отговорност и даже подлежат на уволнение за неприемливо поведение
отнасящо се до сексуалните им отношения. Работниците трябва да се
придържат към следните правила:
● На хуманитарните работници не се разрешава да встъпват в сексуални
отношения с лица ненавършили 18 години, дори това да е разрешено
от закона в тяхната страна. Незнанието на действителната възраст на
човека не е допустимо оправдание.
● На хуманитарните работници не се разрешава да заплащат парично за
сексуални услуги, да предлагат трудова заетост, стоки или услуги в
замяна на секс, включително стоки и услуги, предназначени за оказване
на помощ на нуждаещи се хора. Не се разрешава да се дават обещания
във вид на гореизброените услуги в замяна на сексуални отношения, като
по този начин принуждават други хора да се съгласяват с унизително и
възползващо се от тях поведение. Заплащането или предложението на
парична комперсация за секс с проститутка е също такъв вид недопустимо
поведение.
● Лицата получаващи хуманитарна помощ са зависими от хуманитарните
работници. По тази причина, хуманитарните организации настоятелно
призовават сътрудниците си да не встъпват в сексуални отношения с
никого от пострадалите от хуманитарното бедствие. Такива отношения
създават впечатление, че методите за оказване на хуманитарна помощ не
са достатъчно честни и не заслужават доверие.
● Ако хуманитарен сътрудник е обезпокоен или подозира, че някой в
неговата и друга организация оказваща помощ нарушава правилата за
сексуалното поведение на хуманитарните работници, е длъжен да съобщи
за това в съотвествие с процедурите, установени в неговата организация.
● Хуманитарните работници са длъжни да създават и поддържат работна
среда, която предотвратява неприемливото сексуално поведение и
призовава всички сътрудници да се държат съгласно изложеното в техните
норми на поведение. Всички лица изпълняващи управленски
функции отговарят за поддръжката и разработването на механизми и
процедури за обезпечаване на средата.
Принципите на МПК относно сексуалната експлоатация и злоупотреби са
достъпни на следния линк:
http://www.pseataskforce.org/uploads/tools/sixcoreprinciplesrelatingtosea_iasc_english.doc.

