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1. Formål og omfang 

1.1. Atferden til alle personer som deltar i opplæringsaktivitetene til Det europeiske 
asylstøttekontoret (heretter «EUAA») er sentral for suksessen og omdømmet til EUAAs 
opplæring. 

1.2. Disse etiske retningslinjene for personer som deltar i EUAAs opplæringsaktiviteter 
(heretter kalt «etiske retningslinjer») fastsetter standardene for atferd som forventes av 
deltakere i EUAAs opplæringsaktiviteter. Det er hver deltakers ansvar å gjøre seg kjent 
med innholdet i disse etiske retningslinjene og overholde dem til enhver tid når de 
deltar i EUAAs opplæringsaktiviteter. 

1.3. Alle deltakere skal underskrive på at de vil følge de etiske retningslinjene. 

2. Definisjoner 

2.1. «EUAAs opplæringsaktiviteter» betyr alle aktiviteter knyttet til planlegging, design, 
utvikling, levering, overvåking og evaluering av EUAAs opplæring, inkludert evaluerings- 
og sertifiseringsaktiviteter samt tilhørende administrative aktiviteter. 

2.2. «Person som bidrar til EUAAs opplæringsaktiviteter» betyr enhver person som er 
autorisert eller instruert av EUAA eller av en nasjonal administrasjon til å utføre 
oppgaver i forbindelse med EUAAs opplæringsaktiviteter, med unntak av elever som 
deltar i EUAAs opplæringsaktiviteter. 

2.3. «Deltakere» i EUAAs opplæringsaktiviteter betyr personer som bidrar til EUAAs 
opplæringsaktiviteter (i betydningen av avsnitt 2.2), elever og alt administrativt 
støttepersonell. 

2.4. «Senter» betyr EUAAs senter for opplæring og faglig utvikling. 
2.5. Med «opplæringsmiljø» menes det fysiske eller virtuelle rommet der 

opplæringsaktivitetene finner sted. 
2.6. «Interessekonflikt» betyr en situasjon der upartisk og objektiv utøvelse av en persons 

funksjoner er påvirket av økonomiske interesser, familiebånd eller personlige relasjoner, 
eller andre felles interesser med en annen part. 

2.7. «Konfidensiell informasjon (1)» er informasjon som er indikert som sådan og som en 
person kan få tilgang til under deltakelsen i EUAAs opplæringsaktiviteter. Formidling av 
slik informasjon til tredjeparter er prinsipielt forbudt. Eksempler inkluderer 
personopplysninger, elevers individuelle karakterer og evalueringer. 

2.8. «Diskriminering» betyr enhver urettferdig behandling, usaklig eller uforholdsmessig 
forskjellsbehandling basert på en persons kjønn, rase, hudfarge, etniske eller sosiale 
opprinnelse, genetiske egenskaper, språk, religion eller tro, politiske eller andre 
meninger, medlemskap av en minoritet, eiendomsforhold, fødsel, funksjonshemming, 
alder eller seksuell orientering. 

 
(1) For å unngå enhver tvil: for formål med denne avgjørelsen refererer «konfidensiell informasjon» ikke til 

«CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» i betydningen av artikkel 3 nr. 2 bokstav c) i Kommisjonsbeslutning 
(EU, EURATOM) av 13. mars 2015 om sikkerhetsregler for vern av graderte EU-opplysninger. 
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2.9. «Trakassering» betyr enhver upassende eller uønsket atferd som med rimelighet kan 
forventes å bli oppfattet som krenkende eller ydmykende av en annen person. 
Trakassering kan arte seg i form av ord, gester eller handlinger som irriterer, skremmer, 
sårer, nedverdiger, skremmer, forringer, ydmyker eller sjenerer andre, eller som skaper 
et skremmende, fiendtlig eller støtende arbeidsmiljø. 

2.10. «Seksuell trakassering» betyr uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk seksuell 
oppmerksomhet. Eksempler kan inkludere, men er ikke begrenset til, seksuelle 
tilnærmelser, forespørsler om seksuelle tjenester, berøring, vitser, kommentarer og 
seksuell vold. 

3. Faglige standarder 

3.1. Personer som bidrar til EUAAs opplæringsaktiviteter må utføre tildelte oppgaver etter 
beste evne, overholde relevante vilkår og være ansvarlig for å opprettholde kvaliteten 
på arbeidet sitt, særlig ved å avsette tilstrekkelig tid til tildelte oppgaver. 

3.2. Personer som bidrar til EUAAs opplæringsaktiviteter må strebe etter å jobbe på en 
inkluderende og samarbeidende måte med alle relevante interessenter og være åpne 
for og reagere positivt på konstruktive tilbakemeldinger. De oppfordres til å søke støtte 
og veiledning der det er nødvendig. 

4. Integritet og objektivitet 

4.1. Personer som bidrar til EUAAs opplæringsaktiviteter må utføre deres oppgaver på en 
objektiv og upartisk måte. 

4.2. De må avstå fra å utnytte deres stilling for å oppnå en uberettiget vinning for seg selv og 
på en måte som er skadelig for omdømmet til EUAAs opplæring. 

4.3. De skal ikke ta imot gaver eller fordeler som er egnet til, eller kan gi inntrykk av, å 
påvirke utførelsen av deres oppgaver. 

4.4. Hvis de står overfor en interessekonflikt, bør de umiddelbart avstå fra de relevante 
opplæringsaktivitetene som kan være knyttet til interessekonflikten, og uten opphold ta 
opp saken med nærmeste overordnede og senteret, som vil gi passende veiledning. 

5. Konfidensialitet  

5.1. Personer som bidrar til EUAAs opplæringsaktiviteter må ikke formidle konfidensiell 
informasjon til uautoriserte tredjeparter. Denne forpliktelsen gjelder også etter at 
arbeidet er fullført og inntil asylstøttekontoret har gitt tillatelse til offentliggjøring av 
denne informasjonen eller det foreligger et pålegg om utlevering. 
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6. Generell atferd  

6.1. Personer som deltar i EUAAs opplæringsaktiviteter må til enhver tid opprettholde 
profesjonelle grenser samt være rettferdige, høflige og respektfulle mot andre. 

6.2. De må oppføre seg på en kultursensitiv måte, særlig i situasjoner som innebærer arbeid 
med individer fra ulik kulturell bakgrunn. 

6.3. De må avstå fra å være under påvirkning eller ettervirkning av narkotika, alkohol eller 
andre ulovlige rusmidler mens de deltar i asylstøttekontorets opplæringsaktiviteter. 

6.4. De må overholde relevante retningslinjer og prosedyrer som gjelder for deres oppgaver 
eller funksjon, samt gjeldende lover og forskrifter, særlig med hensyn til helse- og 
sikkerhetsspørsmål. 

7. Respekt for mangfold og likestilling 

7.1. Personer som deltar i EUAAs opplæringsaktiviteter har et ansvar for å bidra til et miljø 
som fremmer likestilling, mangfold og inkludering. De må ikke diskriminere noen 
enkeltpersoner i løpet av deres deltakelse i EUAAs opplæringsaktiviteter. 

8. Forebygging av trakassering 

8.1. Personer som deltar i EUAAs opplæringsaktiviteter må avstå fra trakassering eller 
seksuell trakassering av enkeltpersoner. 

8.2. Hvis trakassering eller seksuell trakassering finner sted og utgjør en overhengende 
trussel eller risiko for andres sikkerhet eller velvære, har opplæringslederen eller annen 
ansvarlig person rett til å iverksette umiddelbare, forholdsmessige tiltak for å håndtere 
situasjonen, herunder be gjerningspersonen om å forlate opplæringsmiljøet. 

9. Rapportering og sanksjoner  

9.1. Enhver person som deltar i EUAAs opplæringsaktiviteter, som blir klar over eller har 
mistanke om et brudd på disse etiske retningslinjene, skal umiddelbart varsle dette til 
asylstøttekontoret. 

9.2. Asylstøttekontoret skal etablere en egen prosedyre for håndtering av varsler om brudd 
på disse etiske retningslinjene, noe som er fastsatt i retningslinjene for 
klageprosedyrene.  En klage, som beskriver omstendighetene rundt de mistenkte 
bruddene, skal sendes til den spesifiserte e-postadressen ved bruk av malen for klage 
som følger med retningslinjene. 
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9.3. Asylstøttekontoret skal undersøke omstendighetene rundt hendelsen som er rapportert 
i klagen og treffe eventuelle passende og forholdsmessige tiltak for å løse problemet 
og/eller forhindre at det gjentar seg. 

9.4. I alvorlige saker og i påvente av en endelig avgjørelse på klagen kan asylstøttekontoret, 
der det er berettiget grunn til å tro at det er fare for sikkerheten eller velværet til 
personer som deltar i EUAAs opplæringsaktiviteter, treffe midlertidige tiltak overfor de 
berørte personene; herunder midlertidig utelukkelse fra asylstøttekontorets 
opplæringsaktiviteter. 

9.5. Ingen enkeltpersoner skal være gjenstand for gjengjeldelse på grunn av å ha fremmet 
en klage i samsvar med dette punktet. 

9.6. I tilfelle brudd på disse etiske retningslinjene av personer som ikke er i et arbeids- eller 
kontraktsforhold med asylstøttekontoret, forbeholder EUAA seg retten til å informere 
gjeldende arbeids- eller oppdragsgiver ved behov. Uavhengig av gjeldende arbeids- 
eller oppdragsgivers avgjørelse som følge av dette, skal EUAA avgjøre vedkommendes 
videre deltakelse i opplæringsaktiviteter. 

10. Formidling av de etiske retningslinjene 

10.1. EUAA skal gjøre sitt ytterste for å sikre at alle personer som deltar i asylstøttekontorets 
opplæringsaktiviteter er oppmerksomme på disse etiske retningslinjene. En orientering 
skal tilbys til alle personer ved tilsetting i opplæringsaktiviteter. 

10.2. Nasjonale asyl- og mottaksmyndigheter skal gjøre sitt ytterste for å informere personer 
som utfører oppgaver i opplæringsmiljøet om disse etiske retningslinjene. 

10.3. Disse etiske retningslinjene er offentlig tilgjengelig på EUAAs nettsted.  

11. Overvåking og gjennomgang  

11.1. EUAA vil regelmessig overvåke overholdelsen av disse etiske retningslinjene samt 
gjennomgå og oppdatere dem ved behov. 
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