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CARITAS DANMARK 

POLITIK FOR BEHANDLING AF KLAGER 

 

1. Hvorfor vil vi gerne høre om klager? 

Caritas Danmark er en transparent og ansvarlig organisation. Vi ønsker at tage ansvar for vores aktiviteter 

og beslutninger og at modvirke korruption og overgreb. 

Vi ønsker at lytte til behov, bekymringer og holdninger fra de mennesker som vi arbejder med 

internationalt som nationalt.  

2. Hvem kan klage? 

Alle eksterne interessenter, partnere, konsulenter, deltagere i programmer etc.  

Interne personaleklager behandles ikke efter denne politik, men håndteres af administrationschefen.  

3. Hvilken slags klager? 

Vi opfordrer til, at kommentarer og feedback omkring vores arbejde rejses overfor og diskuteres med den 

ansvarlige Caritas medarbejder, der er tættest på aktiviteterne. Kan problemerne ikke løses, eller er de af 

alvorlig karakter, kan klagemekanismen vores hjemmeside anvendes.  

En klage kan for eksempel omhandle: 

 Caritas Danmarks arbejde i Danmark eller i vores programlande 

 Caritas Danmarks medarbejdere, frivillige eller repræsentanters opførsel 

 Caritas Danmarks partnerorganisations medarbejderes opførsel, f.eks. brud på Etisk Kodeks  

 Mistanke om korruption, bestikkelse, seksuelle overgreb eller brud på internationale 

beskyttelseshensyn  

Alle Caritas Danmarks medarbejdere er forpligtede til at overholde Caritas Danmarks Etisk Kodeks og 

Antikorruptionspolitik. Begge dokumenter er tilgængelige på hjemmesiden.  

4. Fortrolighed 

Caritas Danmark behandler som udgangspunkt ikke anonyme klager. En anmeldelse vil blive behandlet i 

fortrolighed og anmelderen vil blive beskyttet, såfremt anmeldelsen er afgivet i god tro. Omvendt vil en 

bevidst falsk anmeldelse kunne få konsekvenser for vedkommende.  

Alle informationer af fortrolig karakter vil blive opbevaret sikkert og kun klageudvalget vil have adgang til 

disse.  

5. Behandling af klager 

Indgivelse af klage sker ved at aktivere ”klageknappen” på Caritas Danmarks hjemmeside. Klagen skal være 

så fyldestgørende som muligt og gerne omfatte bevismateriale.  

Klagen bliver automatisk sendt til den ansvarlige for Caritas Danmarks interne klageudvalg. Umiddelbart 

efter fremsendelse, vil afsenderen af klagen modtage en bekræftelse på modtagelsen.  
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Klagen vil herefter hurtigst muligt behandles i klageudvalget, der består af tre medlemmer udpeget af 

Caritas Danmarks bestyrelse.  

Klageudvalget træffer beslutning om, hvordan klagen skal afgøres og informerer afsenderen af klagen om 

sagens udfald senest en måned efter modtagelsen. Klageudvalget kan anmode afsenderen af klagen om 

yderligere informationer/dokumentation, hvis nødvendigt.  

Såfremt en af klageudvalgsmedlemmerne er inhabile i sagen, kan udvalget beslutte enten: at behandle 

klagen uden deltagelse af det inhabile medlem, at indkalde en tredjemand som ad hoc medlem eller at 

forelægge klagen for bestyrelsen. Bestyrelsesformanden orienteres i alle tilfælde af inhabilitet.  

Klager direkte vedrørende generalsekretæren behandles altid af Caritas Danmarks bestyrelse.  

Klageudvalget vil løbende orientere bestyrelsesformanden om indkomne klagers karakter og årligt 

orientere bestyrelsen om indkomne klager og deres behandling.  

 

6. Appel 

Er afsenderen af klagen uenig i klagens afgørelse, kan vedkommende gøre indsigelser herimod overfor 

Caritas Danmarks bestyrelsesformand pr. brev til: 

Fortroligt/Personligt  

Caritas Danmark  

Att. Bestyrelsesformand Christa Bonde 

Gammel Kongevej 15, 3.  

1610 København V 

 

7. Læring 

Caritas Danmark ønsker konstant at forbedre sig og bruger de indkomne klager som feedback til at kunne 

identificere nødvendige ændringer i vores programmer og måder at arbejde på.  

En gang årligt vil ledelsen gennemgå eventuelle indkomne klager i anonymiseret form for at sikre, at 

behandlingen har været tilfredsstillende, at de rejste temaer er identificeret og adresseret og at eventuelle 

ændringer er implementeret i organisationen. 

 


