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Uppförandekod Demokrati och Mänskliga Rättighets Förbund 

 

Bakgrund 

Demokrati och Mänskliga Rättighets Förbund är en ideell förening som är baserad på 
demokratiska värderingar. DMRF avslöjar den religjösa regimens brott mot mänskliga 
rättigheter i Iran särskild det brutala förtrycket som drabbar iranska kvinnor och ungdomar. 

Syftet är att sprida kunskap och dessa brott samt väcka opinion kring dessa frågor i Sverige. 

Varför Uppförande kod? 

Då Demokrati och Mänskliga Rättighets Förbund primärt arbetar för mänskliga rättigheter är det 
viktig att alla som arbetar för eller på annat sätt representerar DMRF, står för våra värderingar: 

Samma förutsättningar 

Demokrati och Mänskliga Rättighets Förbund ska bemöta alla människor med olika bakgrund, 
ålder, kön och etnicitet med respekt och vänskap. 

Intresse lika väl som kunskap 

För att öka intresse i samhället om mänskliga rättigheter i Iran samarbetar Demokrati och 
Mänskliga Rättighets Förbund med olika förbundet med samma syfte bland annat Förenade 
Föreningar För ett Fritt Iran (FFFI) och IKSS (Iranska kvinnosamfundet i Sverige). 

Vara en stöttande för andra föreningar 

Demokrati och Mänskliga Rättighets Förbund engagerar sig i andras föreningar med samma 
syfte och grundvärderingar som har önska för fred och friheten i Iran. 

Hur agerar vi med medarbetarna? 

Demokrati och Mänskliga Rättighets Förbunds styrelse, personal och volontärer ska 
introduceras i vårt förhållningssätt när man representerar föreningen genom en introduktion i 
denna kod med våra värderingar. 
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Detta ska ske i samband med att man påbörjar sitt uppdrag, ideellt engagemang på DMRF. 

Demokrati och Mänskliga Rättighets Förbund ska garantera samma anställningsvillkor och 
möjligheter för sina medarbetare, utan urskiljning eller diskriminering på grund av ålder 
,etnicitet, hudfärg, sexuell läggning, nationalitet, religion, kön, funktionshinder eller annat 
kännemärke som skyddas av lagen. 

Volontärer? 

Att vara volontär i Demokrati och Mänskliga Rättighets Förbund är ett hedersuppdrag. 
Volontärerna förväntas göra sitt yttersta för att öka kunskapen och intresset för mänskliga 
rättigheter i Iran. 

Sponsorer och andra bidragsgivare? 

Alla finansiärer som vill sponsra Demokrati och Mänskliga Rättighets Förbund måste stå för 
våra värderingar och stämma överens med föreningens sponsringspolicy. 

Personliga intressen? 

Demokrati och Mänskliga Rättighets Förbunds anställda får aldrig fatta beslut som gynnar deras 
privata eller ekonomiska intressen. Om sådan intressekonflikt finns ska medarbetaren meddela 
styrelsens ordförande som hanterar ärendet. 

Neutralitet? 

Vi arbetar för en öppen kommunikation med våra medlemmar, volontärer, sponsorer samt 
allmänheten inom ramarna för bevarandet av DMRFs värderingar. I frågan om partipolitiska i 
Sverige intar Demokrati och Mänskliga Rättighets Förbund en neutral ställning. Varken 
föreningens namn eller tillgångarna i föreningen får användas för att främja utanför föreningens 
värderingar eller intressen. 

Om någon bryter mot koden 

Disciplinära åtgärder är i första hand muntlig eller skriftlig påminnelse beroende på 
överträdelsens art. Kan överträdelsen anses grovt åsidosätta arbetstagarens åliggande gentemot 
Demokrati och Mänskliga Rättighets Förbund kan anställningen omprövas. 
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