
Codi ètic, Iris AEBE

PRINCIPIS GENERALS
1. Acceptació, per part de les persones sòcies, dels objectius pels quals es va crear

l’associació.
2. Enfocament proactiu, cultura de la il·lusió i llenguatge de la possibilitat per a la

millora socioeducativa i la transformació social.
3. Compromís amb la investigació educativa d’alt impacte internacional.
4. Solidaritat, suport i ajuda mútua entre companyes i companys per a transmetre els

aprenentatges sobre l’educació per la qual estem treballant.
5. Sensibilitat per les diferències individuals i culturals, i reconeixement del paper de

l’educació en el servei a la societat i en la superació de les desigualtats socials.
6. Defensa de la diversitat de valors, actituds i opinions.
7. Responsabilitat ètica compartida per totes les persones membres de l’associació.
8. Acceptació de les decisions preses per l’Assemblea general sobre:

■ Les activitats realitzades per l’associació
■ Les postures davant d’una situació de repercussió pública
■ Les postures davant d’un incompliment del codi ètic per part d’alguna de les

persones membres de l’associació
9. Les remuneracions econòmiques no són una prioritat de l’associació; l’objectiu és la

transformació social des de l’educació. Cap persona membre de l’associació percebrà
compensació econòmica per activitats desenvolupades en nom d’IRIS AEBE. En cas
de rebre compensació, aquesta serà transferida al compte corrent de l’associació.

VIOLÈNCIA ZERO i POSICIONAMENT DAVANT L’ASSETJAMENT SEXUAL DE 2n ORDRE
10. Absència de violència en totes les interaccions i actes comunicatius que es donen

entre membres de l’associació i també amb altres persones, assegurant la llibertat de
totes i tots.

11. Posicionament contra l’assetjament sexual de segon ordre, sempre del costat de la
víctima i dels qui li donen suport, en la línia de la socialització preventiva de la
violència, i de les evidències internacionals al respecte.

12. L’activitat de les persones sòcies ha de ser honesta, justa i respectuosa amb totes
les persones, al marge de la seua ideologia, creences, orientació sexual o estil de
vida.

13. Tolerància zero davant de qualsevol forma de discriminació basada en qüestions de
raça, ètnia, gènere, orientació sexual, cultura, edat, nacionalitat, discapacitat,
condicions de salut, etc.

14. Defensa dels drets humans i de la infància i, per tant, rebuig a tot tipus de
masclisme, racisme, antigitanisme, xenofòbia, homofòbia i qualsevol forma d’odi o
discriminació per la raó que siga.

15. Ajuda a qualsevol persona que denuncie o se senta víctima de qualsevol tipus de
violència, incloent la violència de gènere, especialment invisibilitzada a l’àmbit
educatiu.


