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Kızılhaç dünya çapında uluslararası Kızılhaç ve Kızılay 
hareketinin bir parçası olarak ayrım yapmaksızın ve 
sadece içinde bulundukları acil durumu gözeterek, 
hem savaş ve afet mağdurları hem de yardıma muhtaç 
diğer insanlara yardım eder.

Bu camianın çalışanları, insaniyet adına tüm insanların 
hayatı, sağlığı, iyi durumda olmaları, koruma altında 
bulunmaları, huzurlu şekilde birlikte yaşamaları ve 
onurları için çaba gösterirler.

Kızılhaç organizasyonu olarak bize emanet edi-
len insanlar ile olan çalışmamız, insanların kendi 
aralarındaki güvene dayanan ilişkiden güç almaktadır. 
İnsanlar ile çalışma ve insan üzerinde çalışma, daima 
içinde yaşam sevinci, öğrenme ve eyleme geçmenin 
yer aldığı kişisel yakınlık ve birlik ile iç içedir. 

Tüm insanlar, Kızılhaç programları, hizmetleri ve 
kurumlarını karşılıklı anlayış, dostluk, iş birliği, mer-
hamet ve takdirin bir arada bulunduğu bir yer olarak 
algılamalıdır.

Özellikle çocuklar, gençler, yaşlılar, engelli insanlar ve 
zor durumda bulunan insanlar, kendilerini yaşlarından 
veya özel kısıtlamalarından dolayı güvenilirliğimiz ve 
himayemize emanet edebilmelidir.

Bu insanlar Kızılhaç’ta, koruma altına alınma, destek-
lenme, iştirak edebilme haklarının ve de katılımlarının 
tarafımızdan dikkate alındığını ve gerçekleştirildiğini 
görmelidir.

Böylece görevimiz ve gönüllü çalışmamızın merkezin-
de bize emanet edilen mağdur insanlar, kendi yaşam 
koşullarına sahip bağımsız kişilikler olarak dikkate 
alınmaktadır.

Her mağdur durumda kalan kişinin, uyruğu, etnik aidiye-
ti, dini, sosyal konumu, cinsiyeti ve bedensel, zihinsel 
ve ruhsal koşulları gözetilmeksizin aynı ölçüde eğitim, 
yetiştirilme ve bakım hakları vardır.

Bizim temel tutumumuz, kabullenme, tolerans ve tak-
dirden ibarettir. Karşılıklı saygı içinde kaynaşma ve bir-
likte yaşamı garanti ederiz. 

İştirak etme imkânını sağlamak ile birlikte bize emanet 
edilen insanları, kendi imkânlarına bağlı olarak kararla-
ra dahil etmekteyiz.

Anne-baba ve velayet sahibi kişilere ve var ise yasal 
bakıcılara güvenilir ve dostluk içinde bir iş birliği ve 
katılım imkânı sunmaktayız.

Kurumlarımız, topluluklarımız ve gönüllü çalışanlarımız 
“cinsel şiddet” sorununu proaktif bir şekilde ele 
almaktadır.

Kurum ve/veya topluluk veya gönüllü çalışanlarımıza 
özel tasarlanmış önlem niteliğinde bir koruma kon-
septi mevcuttur. Bu konsept, “Kızılhaç toplulukları, 
kurumları, programları ve hizmetlerinde çocuk, genç 
ve engelli insanlara yönelik cinsel şiddete karşı koru-
maya dair Kızılhaç standartları” na dayanmaktadır. 
Söz konusu konsept, Kızılhaç’ta görev alan tüm gönül-
lü çalışanlara, bu görevi ek iş ya da ana işleri olarak 
yerine getiren tüm çalışanlara ve gönüllü aktivistlere, 
çalışanlara ve ilgili hedef gruba iletilmiştir ve düzenli 
olarak denetlenmekte ve geliştirilmektedir.

Mesleki ahlak kuralları
Kızılhaç (DRK) toplulukları, kurumları, programları ve hizmetlerinde cinsel şiddetten  
korunmak için
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1.  Bana emanet edilen kişileri, kurumumuzda, topluluğumuzda, programımızda ve hizmetlerimizde tüm gücümle 
zihinsel, bedensel ve cinsel şiddetten koruyacağımı taahhüt ederim. Kızılhaç, Landesverband Nordrhein e.V. 
mesleki ahlak kurallarını kabul ediyorum.  

2.  Kurumumuz, topluluğumuz, programımız ve hizmetimizde kişiler ile kolay irtibata geçilebilmesi ve her şeyin 
açıkça konuşabilmesi için elimden geleni yapacağım.  

3.  Cinsiyet ayrımı içeren, dışlayıcı ve şiddete meyilli olan sözlü ve sözlü olmayan davranışlara karşı aktif şekilde 
karşı çıkan bir tutum sergileyeceğim. Aşağılayıcı davranışları dile getirecek ve kabullenmeyeceğim.

4.  Güven verici ve/veya otoriter konumum olduğunun bilincindeyim ve kişilerin bağımlılıklarını suistimal 
etmeyeceğim.

5.  Üstlendiğim görev karşılıklı saygı, takdir ve güven üzerine kurulmuştur. Bana emanet edilen kişilerin ve 
yakınlarının kişilikleri ve onurlarını ve ayrıca mesai arkadaşlarımın kişilik ve onurlarına saygı duyacağım.

6.  Bana emanet edilen kişiler ile şeffaf bir ilişki inşa edecek, aynı zamanda  yakınlık ve mesafeye sorumlu bir 
şekilde yaklaşacağım. Dijital medya kullanırken de bunu dikkate alacağım. Kişisel sınırlara ve kişilerin özel 
hayatlarına saygı duyacağım.

7.  Cinsel sınırların aşılması, bu sınırlara haksız şekilde müdahale edilmesi veya cinsel istismar ile ilgili başkaları 
tarafından yapılan ihbarları bilinçli şekilde algılayacağım ve hafife almayacağım ya da gizlemeyeceğim. 

  Olası bir cinsel şiddet durumunda Kızılhaç Landesverband Nordrhein e.V. bünyesinde uygulanan prosedürü 
ve ilgili rehberlik danışmanlarını/ilk irtibat kişilerini/iletişim imkânlarını biliyorum. Uygulanan prosedürlere riayet 
edeceğimi taahhüt ederim. 

8.  Bana emanet edilen ve/veya bana güvenmiş olan reşit olmayan çocuklar, yaşlılar ve engelli yetişkinler veya  
bilinci yerinde olmayan insanlar ile her türlü cinsel eylemin disiplin cezasına ve/veya iş hukuku ve/veya ceza 
hukuku kapsamında sonuçları olacağının bilincindeyim. Cinsel şiddet ile bağlantılı bir suçtan dolayı (yasa 
maddeleri örnekleri için bkz. ekteki doküman) yargılanmadığımı ve hakkımda bir soruşturma davası da 
açılmadığını garanti ederim.

İsim (baskı harfleriyle)  Yer ve tarih

İmza Kızılhaç şubesi

Taahhütname
Kızılhaç (DRK) toplulukları, kurumları, programları ve hizmetlerinde cinsel şiddetten  
korunmak için çalışan ve gönüllülere yönelik


