DWARS Gedragscode
De gedragscode is een reglement zoals in artikel 35 van de statuten. In
de gedragscode staan regels die gelden voor alle leden van DWARS in
officiële kanalen, activiteiten en vergaderingen van DWARS. Deze regels
zijn bedoeld zodat we ons allemaal fijn en veilig kunnen voelen bij
DWARS.
1. Benader iedereen met vertrouwen en ga uit van ieders goede bedoelingen.
2. Behandel elkaar en mensen buiten DWARS gelijk, eerlijk en met respect,
ongeacht gender, geslacht, seksuele of romantische oriëntatie, etniciteit, ras,
lichamelijk en geestelijk kunnen, leeftijd, geloof, levensovertuiging, politieke
mening, sociaaleconomische situatie, werk- en opleidingstype enzovoorts.
3. Respecteer elkaars (fysieke en emotionele) grenzen. Zorg bijvoorbeeld dat je
altijd toestemming hebt voordat je iemand aanraakt of iemands persoonlijke
ruimte binnengaat. Luister goed wanneer iemand grenzen aangeeft.
4. Iedereen moet zich welkom en gehoord voelen bij DWARS. Let daarom op dat
je elkaar ruimte gunt, zodat anderen zich ook kunnen uiten. Ruimte gunnen kan
bijvoorbeeld zijn dat er plek is om naar de ander te luisteren.
5. Discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweldsverheerlijking, lichamelijk
en woordelijk geweld, doelbewuste leugens en pesten worden niet geaccepteerd.
6. Ga bewust om met gevoelige en pijnlijke onderwerpen. Waarschuw de mensen
om wie het gaat voordat je schokkende beelden of feiten deelt en wacht de
reactie van anderen af. Denk na voordat je iets heftigs deelt.
7. DWARS is een plek waar veel verschillende soorten kennis samenkomen, niet
iedereen bezit dezelfde kennis. Sta dus open voor vragen en ga geduldig met
elkaar om.
8. Ga op een eerlijke, open en opbouwende manier met elkaar om.
9. Online communicatie kan voor ieder persoon anders overkomen. Wees je hier
bewust van als je berichten leest of schrijft. Als je niet zeker weet hoe je een
bericht moet opvatten, vraag hiernaar.
10. Geen enkele vorm van fraude wordt getolereerd.
Voor mensen met een functie bij DWARS geldt daarnaast
het volgende:
Mensen met een functie bij DWARS zijn zich ervan bewust dat zij zich tijdens
evenementen waar zij vanuit hun functie bij betrokken zijn, vanuit hun functie
gedragen.
overtreedt een lid de Gedragscode?
Spreek ze daar dan op aan en meld het eventueel.
Wil je een overtreding van de Gedragscode melden?
Dit kan bij de organisatie van een evenement, verantwoordelijke organen, het
landelijk bestuur of, indien het over een landelijk bestuurslid gaat, de raad van
advies. Kijk voor meer duidelijkheid naar het ‘Stappenplan Incidentenbeleid’.
Wil je graag een vertrouwelijk gesprek over iets dat is
gebeurd?
Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon vanuit GroenLinks voor een
gesprek. Contact: Cora Wielenga (c.wielenga@compliance-instituut.nl)
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