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RETNINGSLINJER FOR BESØK I INDIA
Oppdatert og vedtatt på Indias Barns styremøte 4/2017 (26.08.2017)

Følgende retningslinjer er felles for alle besøkende i India, og gjelder faddere, ansatte, personer med
styreverv og eventuelle andre medinviterte:
Bakgrunn:
Retningslinjene er i hovedsak laget for å beskytte fadderbarna og deres familier. Både barn og voksne
skal omgås med respekt. Alt samvær skal ivareta barnets behov og interesser. I tillegg er
retningslinjene også laget med tanke på den besøkendes sikkerhet.
Children’s Future India (CFI) har stor grad av tillit i våre prosjektområder. Som besøkende i våre
programområder oppleves du som vårt ansikt utad og det er viktig å opptre på en måte som ivaretar
CFI og Indias Barn sitt omdømme. Det forventes at besøkende forholder seg til Indias Barns

retningslinjer og ellers utviser respekt og varsomhet i møte med indisk kultur, våre
samarbeidspartnere, programdeltakere og øvrige reisende.

Retningslinjer:
• Alle besøk til Indias Barns prosjekter eller fadderbarn skal gjøres i regi av Indias Barn.
• Besøk til fadderbarn skal kun gjennomføres så lenge fadderbarnet er i CFIs program.
• Gaver til fadderbarn og fadderbarnets familie skal ikke overstige 500 kr og overrekkes alltid
etter forhåndsavtale med CFIs lokalt ansatte. Alle pengegaver settes inn på Indias Barns
gavekonto i Norge (kontonummer 7874.06.23582).
• Direkte pengestøtte til fadderbarn og fadderbarnets familie er ikke tillatt.
• Kontaktopplysninger, slik som adresse, telefon eller e-post adresse, skal ikke gis til ditt
fadderbarn og familie eller andre i lokalsamfunnet.
• All kommunikasjon både før og etter besøket skal gå gjennom Indias Barn.
• Det er ikke mulig å overnatte hjemme hos fadderbarnet eller invitere fadderbarn eller
andre på overnattingsbesøk.
• Be om tillatelse før det tas bilder av barn og voksne i lokalsamfunn der Indias Barn jobber.
Alle bilder som tas på fadderturer er i utgangspunktet til personlig bruk og skal ikke publiseres
på internett, som f.eks Faceboook, eller i andre åpne kanaler uten tillatelse fra Indias Barn.
• Opplysninger av personlig og privat karakter om fadderbarnet og dets familie skal ikke
videreformidles.
På besøket bør den reisende være ikledd respektfulle klær i henhold til lokale normer slik at
ikke ansatte i CFI og innbyggere i barnets lokalsamfunn blir satt i forlegenhet.
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Indias Barn har nulltoleranse for alle handlinger som kan betraktes som korrupsjon. Det
skal ikke inngås avtaler med ansatte, fadderbarn eller andre i lokalsamfunnet som kan gi
personlig økonomisk gevinst eller gevinst til eventuell arbeidsgiver/firma.
Indias Barn har nulltoleranse for kjøp og salg av seksuelle tjenester.
Dersom det foreligger skjellig grunn til mistanke om overgrep eller andre kriminelle
handlinger, kan forholdet anmeldes til norsk og indisk politi. Dersom vedkommende blir kjent
skyldig i en straffbar handling under besøket, opphører ethvert samarbeid mellom
vedkommende og Indias Barn.
Alle besøkende må selv sørge for tilstrekkelig forsikring og for å ha mottatt de nødvendige
vaksiner.
Alle besøkende må være fylt 18 år, eller reise sammen med en voksen.

Jeg bekrefter herved at jeg vil overholde de ovenfor beskrevne retningslinjene for
besøket.

Dato og sted: ____________________________________________________________________
Underskrift: ____________________________________________________________________
Foresattes underskrift (for besøkende under 18 år): __________________________________
Navn på ansvarlig reisende (for besøkende under 18 år): ______________________________

