
Vedtatt av SM06-18/19 

 

Etiske retningslinjer for SAIH 

 

SAIH er en solidaritetsorganisasjon drevet av studenter og akademikere. SAIH jobber nasjonalt og 

internasjonalt med utviklingssamarbeid, politisk påvirkning og informasjonsarbeid, med særlig fokus på 

høyere utdanning. Våre kjerneverdier er solidaritet, likestilling, ikke-diskriminering og demokratisk 

deltakelse. SAIH er en livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig organisasjon, og FNs 

menneskerettighetserklæring ligger til grunn for vårt arbeid. 

 

SAIHs etiske retningslinjer bygger på SAIH sine vedtekter, prinsipprogram og andre 

retningslinjer, og er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å 

overholde disse. De etiske retningslinjene gjelder for alle aktivister, tillitsvalgte og ansatte i 

SAIH og skal klargjøre forventinger til personlig atferd, samhandling og legge til rette for en 

trygg organisasjonskultur. 

 

Alle aktivister, tillitsvalgte og ansatte skal signere på retningslinjene når de tiltrer sine stillinger 

eller verv. Styret har ansvar for å gå gjennom de etiske retningslinjene hvert år og oppdatere 

dem ved behov. 

 

Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes ifra til styreleder, daglig leder, verneombudet 

eller SAIHs varslingsutvalg. Daglig leder har ansvaret for sakshåndtering av varselet og å følge 

opp den som varsler. 

 

Reaksjoner ved brudd på etiske retningslinjer 

Brudd på etiske retningslinjer og andre vedtatte retningslinjer kan medføre sanksjoner etter 

vurdering av alvorlighetsgrad. 

 

Dersom aktivister og tillitsvalgte bryter SAIHs etiske retningslinjer har varslingsutvalget 

myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak i tråd med SAIHs vedtekter § 16. Slike vedtak 

kan ankes til styret. Dersom ansatte bryter SAIHs etiske retningslinjer, følges dette opp av 

daglig leder i tråd med SAIHs personalpolitikk og gjeldende lover og regler.  

 

Reaksjoner kan være, men er ikke begrenset til: 

 Muntlig eller skriftlig advarsel, krav om unnskyldning, beskjed om å endre atferd eller 

restriksjon i kommunikasjon i alle former.  

 Utestengelse fra arrangementer og møter, eller andre relevante felles arenaer. 

 Midlertidig suspensjon eller permanent eksklusjon fra tillitsverv. 

 Politianmeldelse. 

  

1. Solidaritet 

For SAIH betyr solidaritet medmenneskelighet, likeverd, felles mål og gjensidig respekt på 

tvers av identitet, kulturer og landegrenser. Aktivister, tillitsvalgte og ansatte skal vise gjensidig 

respekt med våre partnere, samt bidra til nyansert kunnskap og bevissthet om egen og andres 

situasjon.  
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2. Likeverd, mangfold og inkludering  

Aktivister, tillitsvalgte og ansatte skal vise respekt for alle mennesker, uavhengig av kjønn og 

kjønnsidentitet, seksuell orientering, alder, funksjonsevne, sosial status, religion, kulturell 

bakgrunn, etnisk tilhørighet og politisk ståsted. SAIH tar avstand fra alle former for 

diskriminering, trakassering og rasisme. Alle aktivister, tillitsvalgte og ansatte skal jobbe for at 

organisasjonen er inkluderende og at det er aksept for mangfold. 

 

3. Respekt for andres integritet og grenser 

SAIH skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. 

Seksuell trakassering, seksuell overskridende adferd og seksuelle overgrep aksepteres ikke. Alle 

aktivister, tillitsvalgte og ansatte må til enhver tid følge regler og prosedyrer for forebygging og 

håndtering av seksuell trakassering i SAIH, og kjenne til organisasjonenes varslingsplakat og -

rutiner. 

 

4. Representasjon og ansvar på reiser 

Aktivister, tillitsvalgte og ansatte som representerer SAIH er ansvarlige gjennom sin opptreden 

å opprettholde tilliten og omdømmet til SAIH. Dette inkluderer å kommunisere nyansert om 

våre partnere og hendelser i det globale sør. Det er forventet at alle på reise i regi av SAIH 

følger organisasjonens retningslinjer for reise, utviser kulturell sensitivitet og følger 

internasjonale menneskerettigheter. 

 

5. Forvalteransvar og økonomisk ansvarlighet 

Alt arbeid skal utføres med personlig integritet, uten uærlighet, uredelige hensikter eller 

korrupsjon. Det skal utvises ansvarlighet ved forvaltning av organisasjonen, forvaltning av 

offentlige midler og administrasjon av økonomiske midler. Alle aktivister, tillitsvalgte og 

ansatte plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldene økonomiske retningslinjer 

tilknyttet sitt arbeidsområde og verv. Aktivister, tillitsvalgte og ansatte forplikter seg til å 

tilstrebe bærekraftige valg ved innkjøp og reiser. 

 

6. Åpenhet og gjennomsiktighet 

SAIH skal utvise åpenhet i vedtak og prosesser. Sakspapirer til og protokoll fra styremøter, 

landsrådsmøter og årsmøte skal være tilgjengelig på SAIHs nettsider. I de tilfeller der saker 

inneholder sensitiv informasjon kan det vedtas taushetsplikt og saker kan lukkes for innsyn. 

 

7. Habilitet 

Aktivister, tillitsvalgte og ansatte som deltar i behandlingen av en sak sentralt eller lokalt, enten 

det er i styret, sekretariatet eller andre organer, skal selv vurdere sin habilitet i saken. Dersom 

man enten selv har egeninteresse eller har et nært slektskap eller forhold til noen av partene 

med egeninteresse i utfallet av saken, er man inhabil og skal ikke delta i behandling av saken. 

Hvis du er i tvil om egen habilitet i en sak, bør gjeldene organ gjøre en vurdering.  

 

8. Rolleforståelse 
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Alle aktivister, tillitsvalgte og ansatte skal være bevisst den makt og påvirkningskraft de har i 

relasjon til andre både i og utenfor organisasjonen, og ikke misbruke den tilliten de har blitt gitt 

i kraft av sitt verv eller stilling. 

 

Bekreftelse 

 

Jeg …………………………………………………… bekrefter med dette å ha lest og forstått 

innholdet i SAIHs etiske retningslinjer for aktivister, tillitsvalgte og ansatte. 

 

Jeg er kjent med min plikt til å sette meg inn i og følge de bestemmelser og instrukser som til 

enhver tid gjelder for mitt verv eller stilling. Jeg har et personlig ansvar for å følge 

organisasjonens vedtekter og de etiske retningslinjene på en best mulig måte. Jeg skal tilstrebe 

en oppførsel som holder en høy etisk standard. 

 

Jeg er kjent med min plikt til å varsle om kritikkverdig forhold og til ikke å dele fortrolig 

informasjon. 

 

………………………………….                 ………………………………………………………. 

Sted og dato     Signatur 

 


