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Vår mission
UNICEF Sveriges uppdrag är att verka för barns rättigheter genom att:
- informera om barns villkor och rättigheter
- bidra till UNICEFs verksamhet i fält genom att samla in medel
- verka för att barnkonventionen efterföljs i Sverige genom att bilda opinion samt genom att påverka
lagar och bestämmelser

Vår förpliktelse
Vi på UNICEF Sverige ska i alla delar av vårt arbete:
- sträva efter att barnkonventionens innehåll uppfylls
- drivas av barnkonventionens ideal och av UNICEFs uppdrag

Våra värdeord
Respekt

Var och en har respekt för alla människors person, yrkesroll och kompetens och
inser betydelsen för hur han eller hon uppfattas av interna och externa
kontakter. Var och en behandlar andra som han eller hon själv vill bli behandlad
och bidrar till en kommunikation som präglas av öppenhet, ärlighet och hänsyn.

Professionalism

Var och en visar lojalitet mot uppdraget och förstår och lever upp till
organisationens värderingar, mål och strategier. Var och en ser till att arbeta
enligt fastställda planer och levererar tillfredsställande resultat i tid. Var och en
eftersträvar maximal nytta för de resurser vi har till vårt förfogande.

Laganda

Var och en stöder, uppmuntrar och hjälper andra samt eftersträvar gott
samarbete på alla nivåer.

Därför har UNICEF Sverige tagit fram en uppförandekod som ska prägla allt vårt arbete, såväl internt som
externt (inklusive samarbetet mellan styrelse, medarbetare och externa kontakter).

Vår uppförandekod
- Vi drivs av vår vilja att verka för varje barns rättigheter och handlar alltid med respekt för barnets
bästa. Vi agerar på ett sätt som medför att ett barn aldrig kommer att skadas, kränkas eller på annat
sätt drabbas negativt av vårt agerande.
- Vi följer lagar och regler och strävar efter en arbetsmiljö fri från diskriminering, våld eller kränkning.
- Vi respekterar mångfald och verkar för en arbetsplats där olikheterna fritt får komma till uttryck.
- Vi samlar in medel på ett ansvarsfullt sätt, med respekt för barn och givare.
- Vi accepterar inga jävsituationer som kan påverka våra ställningstaganden, vårt agerande eller våra
strategier.
- Vi accepterar inga gåvor som skulle kunna driva oss att agera på ett sätt som inte respekterar vår
mission, våra värderingar eller vår självständighet.
- Vi handskas med våra resurser, ekonomiska likaväl som mänskliga på ett så effektivt sätt som möjligt
för att kunna maximera vårt resultat i program och insamling.
- Vi använder inte våra befattningar, UNICEFs namn, resurser eller ställningstaganden för egen vinnings
skull eller för andra intressen än kommitténs egna och vi accepterar inga oegentligheter.
- Vi anser att varje misstänkt fall av brott mot lag, och oegentligheter ska rapporteras, undersökas och
vid behov skyndsamt åtgärdas.

