
 
 

Antikorruptionspolicy BFA 

Barnen Framför Allt – Adoptioner har som mål att verka för barns bästa genom adoption, bistånd och 

fadder.  Organisationens huvudsyfte är att förmedla internationella adoptioner. 

Korruption bryter mot grundläggande värden som rättvisa, demokrati, jämställdhet, värdighet, 

integritet transparens och möjligheter till ansvarsutkrävande.  I och med det är korruption ett hinder 

för utveckling samt en bidragande orsak till ojämlik resursfördelning. Korruption drabbar de 

fattigaste hårdast och bidrar till att förvärra utsatta människors situation. 

BFA:s förhållningssätt och arbete skall präglas av att aldrig acceptera korruption samt att agera i de 

fall  åtgärder krävs för att förhindra eller ta itu med eventuell förekomst av korruption.  

Huvudsyftet med policyn är att öka medvetenheten om korruption inom organisationen, att främja 

förebyggande åtgärder.  

Policyn omfattar alla inom organisationen så väl anställda, styrelsen samt ideella krafter. Alla berörda 

skall ha tagit del av denna policy, rätta sig efter den samt har en skyldighet att rapportera alla 

relevanta händelser till ansvarig inom organisationen. 

Vad är korruption 

BFA väljer att använda sig av SIDA:s definition: Korruption är ett missbruk av förtroende, makt eller 

position för otillbörlig vinning. Korruption innebär bland annat mottagande av mutor, bestickning, 

utpressning, jäv samt nepotism.  

BFA accepterar inte någon form av korruption inom organisationen. Vi rättar oss efter de lagar och 

föreskrifter som finns om bekämpning av korruption, i alla de länder organisationen är verksam.  

Gåvor och gästfrihet får endast accepteras, eller erbjudas om de är rimliga, avpassade efter 

omständigheterna och inte utövar inflytande på mottagaren. En gåva som överlämnas för att givaren 

i gengäld ska erhålla en förmån av något slag är en muta.   

Donationer tar endast organisationen emot i form av gåvor till biståndsverksamheten där syftet är att 

stödja de projekt BFA bedriver. Dessa får inte ha någon koppling till BFA:s adoptionsverksamhet. 

Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda muta eller annan olovlig belöning för tjänsteutövning av 

något slag. Bestickning kan innefatta små penningsummor som ges till lokala tjänstemän med avsikt 

att påskynda beviljandet av t ex visum. Underlättande betalningar av denna karaktär är förbjudna 

enligt denna policy såvida de inte uttryckligen är tillåtna eller fordras enligt skriven lokala lag.   
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