BFA:s etiska riktlinjer
BFA:s etiska riktlinjer är upprättade med utgångspunkt att dessa skall öka förståelsen för
organisationens verksamhet, vägleda medarbetare, ledning och styrelse i situationer där
eventuella etiska dilemman kan uppstå.
BFA värnar om barnens bästa, integritet och säkra familjeplaceringar. Till grund för vårt
arbete ligger 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella
adoptioner, FN:s konvention om barns rättigheter samt nationell och internationell
adoptionslagstiftning. Ett barn skall i första hand återförenas med familj eller släkt, i andra
hand skall adoption i hemlandet övervägas och i tredje hand skall en internationell adoption
genomföras, allt enligt subsidiaritetsprincipen.
BFA:s styrelse, verksamhetschef (VC), medarbetare samt ideella krafter skall i all verksamhet,
såväl inom organisationen som när det företräds utåt, agera så att förtroendet för
organisationen och adoptionsvärlden inte skadas.
BFA:s styrelse och VC ansvarar ytterst för att en hög etisk standard upprätthålls inom
organisationen. Alla inom organisationen förväntas efterleva dessa etiska riktlinjer. Vid
eventuella frågor eller etiska dilemman skall medarbetare vända sig till VC. VC ansvarar för
att årligen informera om de etiska riktlinjerna på kansliet. Riktlinjerna skall fattas beslut om
en gång om året.
Alla inom organisationen, VC samt styrelse skall vara väl förtrogna med samt följa de lagar,
föreskrifter samt interna riktlinjer som är väsentliga för organisationens verksamhet.
BFA skall ha barnets bästa i fokus, vara ekonomiskt ansvarstagande, ta ett socialt ansvar
samt arbeta hållbart utifrån ett miljöperspektiv:
-

Att ha barnets bästa i fokus innebär att vi hela tiden utgår från barnets
situation och gör avvägningar och beslut baserat på detta.
Vi månar om integriteten kring de barn vi försöker hitta familj till. Vi har
alltid respekt för barnets biologiska föräldrar och släkt.
Att vara ekonomiskt ansvarstagande innebär att vi hanterar medlemmarnas
medel på ett ansvarsfullt sätt och alltid har medlemmarnas bästa i åtanke.
Våra avgifter när det gäller förmedling av adoptioner skall bidra till att säkra
en bra kvalitet på handläggningen.
Vi tar eller ger aldrig mutor, medverkar till korruption, bedrägerier eller
andra ekonomiska oegentligheter.

-

-

-

Att ta ett socialt ansvar innebär bland annat att vid val av samarbetspartner
i så väl adoption, bistånd- eller faddersammanhang skall vi förvissa oss om
att dessa är seriösa samt se till att avtal finns skriftliga. Utgångspunkten för
vårt samarbete är att bidra till en förbättrad situation för barn i världen.
Vi har hög kvalité i vårt förmedlingsarbete, vi agerar professionellt,
noggrant och med hög servicegrad. Sökande skall bemötas med respekt och
öppen dialog. Ingen sökande skall gynnas på bekostnad av en annan
sökande.
Vi ska ta hänsyn till vår miljö genom att ta ansvar för vår miljöpåverkan.

Vi har sekretess vilket innebär att viktig information om organisationen eller sökande inte
avslöjas eller görs tillgänglig för obehöriga.
Jäv får ej förekomma.
I vårt arbete såväl inom organisationen som med sökande utgår vi från empati, respekt och
öppenhet. Vi som organisation diskriminerar inte på grund av kön, ålder, sexuell läggning,
etnicitet och /eller religion.
Den adopterade har rätt till den information om sig själv och sitt ursprung som BFA fått till
sig. All information av vikt i ett adoptionsärende skall bevaras.
Samtliga anställda och ideella krafter har ett ansvar att skydda organisationens materiella
och immateriella tillgångar mot skada missbruk eller förlust. Samt att värna om förtroendet
gentemot sökande och bistånds/faddergivare.
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