RETNINGSLINJER
Oslo, 18. oktober 2018
Arkivnummer: 464.26/JAT

Retningslinjer for FN-akkreditering gjennom LNU
Vedtatt av LNU-styret 12. september 2018.

Bakgrunn
I mai 2017 fikk LNU innvilget konsultativ status i ECOSOC. Dette er en status som setter
LNU på en liste som gir tilgang til akkreditering til ECOSOC-møter og andre FN-møter som
benytter seg av denne listen. LNU kan dermed få akkreditering som egen organisasjon, og
trenger ikke invitasjon via en FN-organisasjon eller et medlemsland for å få akkreditering.
LNU ønsker blant annet å bruke den konsultative statusen til å bistå medlemsorganisasjoner
med akkreditering til relevante FN-møter. Dette dokumentet angir retningslinjene for
akkreditering til FN-møter gjennom LNU.

Krav for akkreditering
Akkreditering til FN-møter gjennom LNU kan bli gitt til representanter fra LNUs
medlemsorganisasjoner som skal delta på et offisielt FN-arrangement som (i) krever offisiell
akkreditering og (ii) er åpent for sivilsamfunnsorganisasjoner i konsultativ status med
ECOSOC.

LNU gir ikke akkreditering gjennom medlemsorganisasjoner til en tredjepart. Alle som får
akkreditering gjennom LNU må dermed representere en av LNUs medlemsorganisasjoner.

Det finnes tre typer FN-pass som kan utstedes på bakgrunn av konsultativ status: Årlige pass
(annual passes), midlertidige pass (temporary passes) og pass knyttet til et spesifikt
arrangement (separate passes issued by event organiser). Årlige pass er forbeholdt LNUs
sekretariat og styre. LNU vil tilby akkreditering på lavest hensiktsmessige nivå. Det kan bes
om FN-pass til New York, Genève eller Wien.

Personene som mottar FN-akkreditering gjennom LNU må følge LNUs henvisninger og
forplikte seg på å følge LNUs etiske retningslinjer (se under).
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Prosess rundt akkreditering
Forespørsel om akkreditering må komme fra eller kunne bekreftes av styreleder eller daglig
leder/generalsekretær.

LNU forbeholder seg retten til å avvise forespørsel om eller trekke tilbake godkjennelse av
akkreditering dersom LNUs henvisninger ikke blir fulgt, eller ved mistanke om at
representantene ikke vil arbeide i tråd med LNUs retningslinjer og verdier.

LNU forventer dialog med representantene før, under og etter FN-oppholdet, og krever at
representantene signerer og sender et dokument til LNU før avreise der man forplikter seg på
å følge LNUs etiske retningslinjer.

Dersom representanter ikke følger LNUs henvisninger før, under og etter oppholdet, eller
bryter LNUs retningslinjer vil organisasjonen kunne miste muligheten til FN-akkreditering
gjennom LNU.

Representasjon og etiske retningslinjer
Personer som får akkreditering til FN gjennom LNU representerer, i tillegg til sin egen
organisasjon, LNU i FN. Personene er ikke talspersoner for LNU eller LNUs politikk. LNU
krever at representantene som akkrediteres forplikter seg til å følge etiske retningslinjer
(vedlegg 1) og LNUs prinsipprogram (vedlegg 2).

Sikkerhet
LNU er ikke ansvarlig for sikkerheten til personer som får FN-akkreditering gjennom LNU.
LNU anbefaler at organisasjoner som får akkreditering til FN-møter for sine representanter
har sikkerhetsrutiner som ivaretar sikkerheten til de som er på reise.

LNUs ansvar
Dersom kravene for akkreditering oppfylles og LNU har tilstrekkelig med akkrediteringer
som kan gis bort, vil LNU registrere personene som skal akkrediteres gjennom UN DESAs
nettportal for sivilsamfunn, samt utstede brev fra LNUs ledelse som ber om utstedelse av FNpass. LNU vil bistå med informasjon rundt akkreditering, men representantene som skal
reise må selv sette seg inn i regler og rutiner for registrering o.l. til det enkelte arrangement
de skal delta på.
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Vedlegg 1: Etiske retningslinjer
LNUs arbeid er basert på FN og Europarådets menneskerettighetskonvensjoner, og alle skal
følge og arbeide ut fra disse.
Respekt for menneskeverd
Man skal vise respekt for alle mennesker, uavhengig av kjønn, alder, religion, seksuell
legning, sosial status, etnisk tilhørighet eller politisk ståsted. Dette gjelder både i møte med
og i omtale av mennesker.
Kulturell sensitivitet
Det er forventet at alle skal gjøre seg kjent med vertslandets politiske system, lokale kultur og
religion, og viser respekt for dette både gjennom oppførsel og påkledning. Bruk av illegale
stoffer er ikke akseptabelt. Bruk av lovlige rusmidler skal skje i ansvarlige former som sikke
setter deg eller andre i fare.
Sikkerhetshensyn
Alle skal sette inn i den lokale og nasjonale sikkerhetssituasjonen. Videre skal man følge
vertslandets lover inkludert lover angående besittelse og bruk av rusmidler, trafikkregler og
sikkerhetstiltak. Alle er også ansvarlig for å ha egen gyldig reiseforsikring på tur.
Korrupsjon
LNU har nulltoleranse for korrupsjon. Det skal ikke oppfordres til korrupsjon gjennom å
motta eller gi reiser, rabatter, bonuser, dyre gaver eller personlige ytelser til leverandører,
tjenestemenn eller andre. Alle som representerer LNU skal aktivt forebygge korrupsjon i
sammenhenger der LNU er involvert, og varsle dersom man likevel er vitne til eller har
mistanke om at det foregår korrupsjon.
Respekt for andres integritet og grenser
Seksuell overskridende atferd og seksuelle overgrep aksepters ikke! Dette gjelder både på
felles arenaer og i private rom. Dette inkluderer kjøp av seksuelle tjenester som er forbudt
etter norsk lov også i utlandet.
Tillit og godvilje
LNUs ansatte og representanter fra medlemsorganisasjonene er gjennom sin opptreden
ansvarlig for å fremme og opprettholde tilliten til og godviljen mot LNU. I tillegg opptrer man
som representant for sin egen medlemsorganisasjon på tur.
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Vedlegg 2: Prinsipprogram
LNU har som mål å fremje interessene til frivillige og demokratiske barne- og
ungdomsorganisasjonar. LNU vil medverke til å ta vare på og fremje mangfaldet av barne- og
ungdomsorganisasjonar, slik at barn og unge skal velje mellom, og bli kjende med ulike idear
og arbeidsmåtar. Slik vil frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar ta vare på og styrke
miljø der eigenaktivitet og samarbeid blir vektlagt.

LNU har som mål å fremje solidaritet, rettferd, nestekjærleik og forvaltaransvar, nasjonalt og
internasjonalt, mellom anna gjennom samarbeid og kontakt på tvers av politiske og kulturelle
grenser. LNU skal arbeide ut frå FN og Europarådet sine konvensjonar om menneskerettane.
Alle barn og unge må gjevast same høve til å utvikle og realisere evnene sine. For å oppnå
dette må ein streve etter rettferdig fordeling av samfunnsgoda, mellom einskildmenneske,
grupper, distrikt i vårt land og mellom rike og fattige nasjonar.

For LNU er det overordna at barn og ungdom skal kunne engasjere seg i demokratisk arbeid,
og at alle skal vere sikra retten til å drive slikt arbeid. Gjennom eigne demokratiske
organisasjonar skal barn og ungdom kunne fremje sine synspunkt både nasjonalt og
internasjonalt. Frivillig innsats, mellom anna gjennom organisasjonar er avgjerande for
utviklinga av demokrati, sosiale nettverk, mellommenneskeleg forståing og omsorg. Ungdom
må sikrast reelt høve til medansvar og deltaking.

I samarbeid mellom organisasjonar byggjer LNU på prinsippa om respekt for ulike livssyn og
politiske oppfatningar, likestilling mellom jente og gut, toleranse for og vilje til å inkludere
menneske med ulik funksjonsevne, respekt for ulik seksuell legning, og respekt for ulik etnisk
tilknyting og kulturbakgrunn.

LNU si verksemd byggjer i tillegg på tre grunnleggjande verdipar. Det fyrste verdiparet er
frivilligheit og engasjement. Unge menneskje som går saman i arbeidet for noko dei trur på,
er sjølve grunnlaget for alle dei frivillige barne- og ungdomsorganisasjonane. Ei av dei
viktigaste oppgåvene til LNU er å styrke sivilsamfunnet og fremme forståing og respekt for
det frivillige arbeidet av, for og med barn og unge. Det andre verdiparet er demokrati og
innverknad. Gjennom deltaking i dei frivillige barne- og ungdomsorganisasjonane kan barn
og unge påverke aktuelle instansar, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. LNU
arbeider for å auke den reelle innverknaden unge har overfor styresmaktene og offentlege
institusjonar. LNU vil medverke til at barne- og ungdomsorganisasjonane blir ein viktig og
synleg arena for deltaking og ein akseptert kanal for barn og unge sine interesser i offentlige
avgjerdsprosessar. Det tredje verdiparet er mangfald og solidaritet. Alle unge skal bli
inkluderte i organisasjonsfellesskapet. LNU tar avstand frå alle former for negativ
diskriminering på bakgrunn av etnisitet, kjønn, funksjonsnedsetjingar, seksuell orientering,
politisk overtyding, sosial bakgrunn eller tru.

LNU skal arbeide aktivt for å sikre gode arbeidsvilkår og rom for frivillig innsats, slik at
organisasjonar bli betre i stand til å ta vare på interessene sine og fremje sine målsetjingar.
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LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for
barn og unge sine allmenne interesser.

(Vedtatt 7. juni 1980, endret på representantskapsmøtet 12.12.81, 11.12.82, 08.12.84,
07.12.85, 29.11.87, 01.10.88, 14.04.89, 26.04.91, 25.04.93, 29.04.96, 01.04.00, 28.04.01,
13.04.02, 26.04.03, 01.04.06, 25.04.08, 25.04.09, 24.04.10, 30.04.11, 28.04.13, 25.04.14,
25.04.2015 og 29.04.17)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner | www.lnu.no

Side 5 av 5

