
 

 

Regels betreffende het seksueel gedrag van humanitaire hulpverleners  
 
Humanitaire hulpverleners kunnen sancties krijgen, of zelfs worden ontslagen, indien ze 
ongepast seksueel gedrag stellen. Dit zijn de regels waaraan ze zich dienen te houden: 
 
● Humanitaire hulpverleners mogen geen seksuele betrekkingen hebben met mensen onder 

de 18 jaar, ook al zou dit legaal zijn in hun land. Verklaren dat men niet op de hoogte was 
van de werkelijke leeftijd van de persoon wordt niet beschouwd als een geldig excuus. 

 
● Humanitaire hulpverleners mogen geen seksuele gunsten vragen in ruil voor geld, een 

baan, goederen of diensten, ook niet als ze bedoeld zijn om mensen in nood te helpen. 
Ze kunnen in geen geval beloften doen om mensen te dwingen om vernederend of uitbuitend 
gedrag te accepteren. Dit omvat een vergoeding, of het aanbieden van een vergoeding, voor 
de diensten van een prostituee. 

 
● Humanitaire hulpverleners oefenen invloed uit op de distributie van materiële en financiële 

middelen en diensten. Ze bevinden zich bijgevolg in een machtspositie ten opzichte van 
mensen die hulp nodig hebben. Om deze reden ontraden humanitaire organisaties hun 
werknemers en leden ten zeerste om intieme relaties aan te gaan met een persoon die 
werd getroffen door een humanitaire noodsituatie. Dit type relatie ondermijnt de 
geloofwaardigheid en integriteit van humanitaire interventies. 
 

● Wanneer een humanitaire hulpverlener vermoedt dat iemand van zijn of haar organisatie of 
een andere de humanitaire regels met betrekking tot seksueel gedrag overtreedt, moet hij of 
zij dit melden volgens de procedure die door het agentschap werd opgesteld. 
 

● Humanitaire hulpverleners dienen een werkomgeving te creëren en in stand te houden die 
onaanvaardbaar seksueel gedrag voorkomt. Ze dienen iedereen die betrokken is bij de 
humanitaire respons aan te moedigen om de principes te volgen die in hun gedragscodes 
zijn uiteengezet. Het is aan de verantwoordelijken om mechanismen in te richten om deze 
omgeving te behouden en de werking van de mechanismen te verzekeren. 

 
 
 
Download de principes van het Inter-Agency Standing Committee (IASC) over uitbuiting en misbruik in 

verschillende talen op de website van de organisatie : www.interagencystandingcommittee.org 

 

Deze versie, die duidelijke taal spreekt, is het resultaat van een samenwerking tussen de IASC-werkgroep die 

werkt rond de verantwoordelijkheid tegenover getroffen bevolkingen en bescherming tegen uitbuiting en 

seksueel misbruik, en Translators without Borders. 

https://interagencystandingcommittee.org/principals/documents-public/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse-old

