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Adoptionscentrums policy mot korruption
Detta är en korruptionspolicy tillämplig för Adoptionscentrums samtliga verksamheter;
adoptionsförmedling, medlemsarbete, informationsarbete och internationellt
utvecklingssamarbete. Policyn ska tillämpas av samtliga verksamma inom organisationen,
såväl i Sverige som utomlands.

Definition av korruption
Adoptionscentrum definierar korruption som ett missbruk av förtroende, makt eller position
som medför otillbörlig vinning. I detta inkluderas: muta, bestickning, utpressning,
favorisering, nepotism, svindleri, jäv och förskingring.

Adoptionscentrums förhållningssätt till korruption
Adoptionscentrum verkar för att undvika och bekämpa förekomsten av korruption inom den
egna verksamheten samt att genom verksamheten bidra till att bekämpa korruption i de länder
och i de sammanhang där organisationen verkar. Adoptionscentrum ska aktivt förebygga
korruption genom att identifiera, uppmärksamma och beakta korruptionsrisker i all
verksamhet. För att detta ska vara möjligt ska samtliga anställda och förtroendevalda på
Adoptionscentrum ha kunskap om korruptionspolicyn samt tillämpa den. I tillämpningen
ingår att de anställda och förtroendevalda ska tydliggöra Adoptionscentrums policy angående
korruption för Adoptionscentrums samarbetspartners samt att vara vaksam på,
uppmärksamma samt rapportera misstänkt korruption i verksamheten.
Adoptionscentrums förhållningssätt till korruption är att:
•
•
•

Aldrig acceptera
Alltid agera
Alltid informera

Adoptionscentrum har skyldighet att informera berörd finansiär eller myndighet vid misstänkt
korruption inom sin verksamhet.

Uppförandekod mot korruption
•

Adoptionscentrum fördömer alla former av korruption vilket ska återspeglas i såväl
anställda som förtroendevaldas agerande.

•

Förtroendevalda och anställda ska inte för egen eller annan parts vinning utnyttja sin
position inom Adoptionscentrum i kontakter med anställda, partnerorganisationer eller
andra personer/grupper.
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•

Mutor ska varken ges eller tas emot.

•

I egenskap av representant för organisationen ska personer inte delta i aktiviteter som
leder till personlig vinning.

•

I egenskap av representant för organisationen kan gåvor till och från kollegor, partners
eller andra accepteras, såvida kostnaden är ringa och är ett uttryck för uppskattning på
en rimlig nivå.

Transparens – All verksamhet bör präglas av öppenhet gällande policys, strategier, planer,
beslut, rapporter och finansiella frågor. Transparens är avgörande för möjligheterna att
bekämpa korruption. Genom möjligheter till insyn i verksamheten stärks kontrollen och
förtroende skapas gentemot såväl anställda, givare och samarbetspartners som till de
människor som verksamheten är till för.
Möjligheter till åtgärder – Om bevis för misskötsel eller korruption framkommer ska
Adoptionscentrum agera. Om rättelse inte görs bör avtalet sägas upp.

Åtgärder för att förhindra korruption
Adoptionscentrums arbete med att förebygga och hantera korruption sker på alla olika plan
och delar inom verksamheten.
Verksamhetsplanering
• Vid framtagande av landstrategier och verksamhetsplaner ska korruptionsrisker
beaktas och analyseras
•

Om korruptionsrisken allmänt eller i viss verksamhet betecknas som hög bör en
särskild beskrivning göras för hur denna risk kommer att hanteras

Allmänt
• Adoptionscentrum ska tillse att medarbetare har kunskap om Adoptionscentrums
policy mot korruption.
•

Adoptionscentrum ska tillse att lokala samarbetspartners har kunskap om
Adoptionscentrums policy mot korruption.

•

Adoptionscentrum ska tillse att det finns tydliga rutiner och system för att hantera
misstänkta fall av korruption.

•

Adoptionscentrum ska säkerställa att de dokumenterade rutiner, handledningar och
blanketter som bidrar till att motverka korruption i verksamheten är kända och
tillämpas inom organisationen.
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Uppföljning på Adoptionscentrum
•

Det ska finnas en av ansvarig chef utsedd person med ansvar att årligen samordna och
följa upp implementeringen av Adoptionscentrums policy mot korruption.

•

Åtgärdsplan och uppföljning ska dokumenteras skriftligt och ingå som del i
organisationens ordinarie arbete med verksamhetsplanering och
verksamhetsuppföljning.

•

Adoptionscentrum kan anlita auktoriserade revisorer som ett led i uppföljningen.

Anmälan, skydd mot repressalier och rätten att vara anonym
•

Om det finns skäl att misstänka oegentligheter, bör man i första hand kontakta
verksamhetschefen. Om misstankarna innefattar Adoptionscentrums ledning, kan man
kontakta förbundsstyrelsens styrelseordförande.

•

Alla som i god tro anmäler en misstänkt överträdelse ska skyddas mot trakasserier,
repressalier eller annan ogynnsam behandling.

•

Den som lämnat en rapport i enlighet med denna policy ska alltid känna sig säker på
att hans/hennes identitet inte röjs för obehöriga eller personer inblandade i ärendet
utan eget godkännande. Undantag är i de fall då det krävs med hänvisning till
lagstiftning eller myndighetskrav.

•

Det är möjligt att göra en anonym anmälan genom att skriva ett brev till
verksamhetschefen eller styrelseordförande.

Åtgärder vid misstanke om korruption eller jäv
Vilka åtgärder som vidtas vid klagomål eller rapport om misstankar om korruption eller jäv
varierar beroende på typen av klagomål eller rapport.
Generella klagomål hanteras av verksamhetschefen, som kan delegera detta till en lämplig
person inom organisationen. Vid rapporter om agerande som inte är i enlighet med
korruptionspolicyn eller jävspolicyn kommer verksamhetschefen göra en bedömning av om
ärendet bör rapporteras till styrelsens ordförande. I de fall verksamhetschefen, får kännedom
om misstankar om allvarliga överträdelser, t.ex. av olaglig karaktär, ska styrelseordföranden
informeras omedelbart. I allvarliga fall ska styrelseordföranden meddela övriga medlemmar
av styrelsen. Alla rapporter om misstankar om korruption kommer att utredas.
Om en utredning visar att oegentligheter har inträffat, är styrelsen ansvarig för att fatta beslut
om vidare åtgärder. Inga olagligheter accepteras och lämpliga åtgärder kommer att vidtas i
enlighet med svensk lagstiftning och regelverk.
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Definitioner av uttryck inom området korruption
Korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, t.ex. bestickning, som är givarens
brott, och mutbrott, mottagarens brott.
Bestickning, brott som begås genom att man lämnar, utlovar eller erbjuder muta eller annan olovlig
belöning.
Nepotism, otillbörligt gynnande av släktingar och vänner, särskilt vid besättande av offentliga tjänster.
Svindleri, svindel, oredlighetsbrott som begås av den som offentliggör eller på annat sätt bland
allmänheten sprider vilseledande uppgifter för att påverka priset på vara, värdepapper eller annan
egendom.
Jäv, anmärkning mot en persons partiskhet eller behörighet i något hänseende, t.ex. som domare.
Förskingring, försnillning, trolöshetsbrott. Förskingring föreligger när en person som fått egendom i
sin besittning för annans räkning bl.a. tillägnar sig egendomen eller på annat sätt åsidosätter sina
skyldigheter till vinning för sig själv och skada för den rätte ägaren.
Källa: NATIONALENCYKLOPEDIN 2009 |
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