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Sida har ramavtal med Rädda barnen för perioden 2017-2021 för stöd till civila samhället.
Sidas ramorganisationer ansvarar för att utreda misstankar om korruption och andra
oegentligheter skyndsamt. Sida ska hållas informerad under hela processen. Ärendena
rapporteras i första hand till ansvarig handläggare på Sida. Sidas utredningsgrupp har
regelbundna avstämningar med CIVSAMs controller för att diskutera lämpliga åtgärder i
respektive ärende.
Misstanke
En extern visselblåsare skickade en e-post till Save the Children Pakistan’s Program
Implementation Director samt till Save the Children’s partnerorganisation DevCon. En
anställd hos DevCon anklagades för att ha underlåtit att följa upp ett misstänkt fall av
barnäktenskap, och i utbyte ska personen ha mottagit en summa pengar samt kläder av
brudens familj.

Vidtagna åtgärder
Utredning initierades och slutsatsen var att det inte fanns några belägg för de anklagelser som
riktats mot den anställda. Den anställda hade blivit erbjuden pengar från brudens familj men
vägrat att ta emot dem. Dock hade den anställda fått en sjal av brudens mor. Den anställde
resonerade att denna inte kunde tacka nej till gåvan av respekt till familjen och lokal tradition.
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Åldern på bruden kunde under utredningen inte fastställas eftersom äktenskapet redan ägt rum
och bruden hade åkt till sin makes hem i en annan by innan teamet kom till platsen. Det
misstänkta fallet av barnäktenskap har, i enlighet med det inter agency protocol som signerats
mellan aktiva organisationer och regeringen, dokumenterats och rapporterats av DevCon’s
Child Protection Unit till polisen och följs upp enligt ordinarie rutin.

Slutsats och lärdomar
En skriftlig varning utfärdades till den anställda hos DevCon där denna uppmanades att inte
acceptera några gåvor som kan uppfattas som mutor.
Rädda barnen planerar att alla anställda hos partnerorganisationer ska få en genomgång kring
hur de kan agera i liknande situationer där lokala seder och traditioner kan medföra övertramp
i förhållande till organisationens policies och värderingar.
Ärendet avslutas.
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