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Polikam-piarovana ny ankizy sy ny olon-dehibe marefo
ampiharin’i Blue Ventures

1. Tanjona sy tanjon'ny politika

Ny tanjon'ity politika ity dia ny hanomezana politikam-piarovana mifanaraka amin'izany
sy ny rafitra fanaovana tatitra ho an'ny ankizy sy olon-dehibe marefo ao amin'ny
vondrom-piarahamonina mpahazo tombontsoa ary mba hahazoana antoka fa ny
mpiasa BV rehetra, mpanolo-tsaina, mpilatsaka an-tsitrapo, mpitandrim-pananana,
mpiara-miombon'antoka ary mpiara-miasa hafa dia mahafantatra ny politika, ny fomba
fiasa ary tatitra.
Ny tanjona dia ny hahazoana antoka fa ireo rehetra miara-miasa amin'ny Blue Ventures
dia hahatakatra fa ny ankizy sy ny olon-dehibe marefo dia tsy maintsy arovana ary tsy
atahorana hitera-doza noho ny fifandraisan'ny Blue Ventures, na ny fiantraikany
amin'izy ireo.

2. Fanambarana politika

Ity politika ity dia notarihin'ny fenitry ny Tambajotra fiarovana ny ankizy and
demonstrates BV’s commitment to safeguarding children and vulnerable adults involved
with or impacted by BV’s work from harm.
Ny singa manan-danja amin'ny politika fiarovana an'ny BV dia ahitana:

○ Ny fiahiana ireo mpahazo tombontsoa amin'ny BV, anisan'izany ny ankizy sy ny
olon-dehibe marefo, no zava-dehibe indrindra.

○ Ny ankizy tsy an-kanavaka dia manan-jo hahazo fiarovana amin'ny fanararaotana
na inona na inona lahy sy vavy, foko, fahasembanana, firaisana ara-nofo na
finoana.

○ That everyone to whom this policy apply, will not develop a sexual relationship
with a child, regardless of the age of consent of custom locally.

○ Ny politika dia ankatoavina sy ankatoavin'ny Filankevi-pitantanana.
○ Iza ilay politika mihatra amin'ny mpiasa rehetra sy ny olona mifandray aminy ao

amin'ny Blue Ventures (izany hoe ny mpitandrim-pananana rehetra, ny mpiasa,
ny mpanolo-tsaina, ny mpiara-miasa, ny vahiny nasaina ary ny mpilatsaka
an-tsitrapo).

○ Ny Blue Ventures dia handray andraikitra amin'ny fanampiana ireo
mpiara-miombon'antoka (vondrom-piarahamonina mpahazo tombotsoa sy ONG
hafa na vondron'ny vondrom-piarahamonina) mba hahafeno ny fepetra
faran'izay kely indrindra momba ny fiarovana.

○ Ampahafantarina ny ankizy sy ny ray aman-dreny ny politika sy ny fomba fiasa
araka izay azo atao.
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○ Ny ahiahy rehetra sy ny fiampangana ny fanararaotana dia horaisina ho
zava-dehibe ary hovaliana araka ny tokony ho izy.

○ Fanoloran-tena amin'ny fandraisana mpiasa azo antoka, fifantenana ary
fitsirihana, ao anatin'izany, fa tsy voafetra amin'ny, fanoloran-tena tsy
hanakarama ankizy sy hanaraka ny lalàna rehetra eo an-toerana mifandraika
amin'ny fampiasana zaza tsy ampy taona.

○ Fitsipi-pitenenana, lalàna ary tari-dalana izay fototry ny politika.
○ Fitsipi-pitenenana momba ny politika sy fomba fiasa rehetra mifandraika

amin'izany izay mampiroborobo ny fiarovana sy ny fiahiana ny ankizy, ohatra,
momba ny: fahasalamana sy fiarovana, fanoherana ny fampijaliana, fiarovana ny
ankizy amin'ny Internet, ary sary.

○ Fanoloran-tena amin'ny fanombanana sy fanamaivanana ny loza mety hitranga
amin'ny ankizy eto amintsika
fandaharana.

3. Famaritana

ankizy dia olona latsaky ny 18 taona, mifanaraka amin'ny Fifanarahan'ny Firenena
Mikambana momba ny Zon'ny Ankizy
Olon-dehibe marefo dia ireo 18 taona na mihoatra izay:
"Ampahafantaro ny tenany ho tsy afaka mikarakara ny tenany na miaro tena amin'ny
fahavoazana na fanararaotana"
or
"Noho ny maha-lahy na maha-vavy azy, ny fahanterana na ny fahalemeny, ny olana
ara-pahasalamana, ny fianarana na ny fahasembanana ara-batana ary koa ny loza sy ny
fifandirana, ary tsy afaka na tsy te-haneho ny tenany ho marefo na iharan'ny
fanararaotana, saingy heverina ho atahorana. ”

4. Sahan'ny politika fiarovana

Ity politika ity dia mihatra amin'ny:
○ Ny mpiasa BV rehetra.
○ Mpanolo-tsaina nifanekena tamin'ny BV.
○ Manasa ny Blue Ventures mitsidika ny fandaharana BV sy ny fiaraha-monina

mpiara-miasa.
○ Mpikambana ao amin'ny birao.
○ Mpiasa an-tsitrapo sy interns.

Ny tsirairay, ary farany ny mpitantana ny tsipika, dia tompon'andraikitra amin'ny
fiantohana
fanarahana ity politika ity, ary indrindra mikasika ny adidy amin'ny fanaovana tatitra.

5. Guidance of behaviour

The guidance of behaviour provides a clear guide of what is and is not acceptable
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behaviour when BV staff are working with or in contact with children and vulnerable
adults. The guidance represents a standard of behaviour that we expect our staff to
apply in and out of work and to also use as a guide when observing partners and
communities.

5.1 Rehefa miara-miasa amin'ny ankizy

Ianao tokony:
○ Omeo tontolo iray ahafahan'ny ankizy mivoatra manokana, ara-batana,

ara-tsosialy, ara-pihetseham-po, ara-moraly ary ara-tsaina.
○ Amporisiho sy hajao ny feon'ny ankizy sy ny fomba fijeriny.
○ Mandraisa anjara ary ampidiro ny ankizy rehetra tsy misy fifantenana na

fanilihana noho ny lahy sy ny vavy, ny fahasembanana, ny foko, ny fivavahana na
ny sata hafa.

○ Tandremo ny mety hisian'ny fanararaotana ataon'ny mitovy taona aminy (ohatra
ny fampijaliana ankizy, ny fanavakavahana, ny fanararaotana na ny fampijaliana
ankizy).

○ Mamorona fepetra/fanaraha-maso manokana mba hiarovana ireo ankizy
madinika sy indrindra ireo marefo amin'ny fanararaotana ataon'ny mitovy taona
aminy sy ny olon-dehibe.

○ Mitandrema amin'ny toe-javatra mampidi-doza amin'ny namana (ohatra ny
fampifangaroana tsy misy fanaraha-maso ny ankizy lehibe sy ny zandriny ary ny
mety hisian'ny fanavakavahana amin'ny zaza tsy ampy taona).

○ Mamorona fitsipika mazava hamahana ny olana ara-batana manokana
mifandraika amin'ny tontolo ara-batana eo an-toerana amin'ny tetikasa iray
(ohatra ho an'ny tetikasa miorina akaikin'ny rano).

○ Fadio ny mametraka ny tenanao amin'ny toerana mampandefitra na mora
tohina rehefa mihaona amin'ny ankizy (ohatra ny hoe irery miaraka amin'ny
ankizy amin'ny toe-javatra rehetra mety hanontanian'ny hafa).

○ Hihaona amin'ny ankizy iray any amin'ny toerana afovoany sy ho an'ny daholobe
isaky ny azo atao.

○ Ampahafantaro avy hatrany any amin'ny komity mpiaro ny Blue Ventures ny
toe-javatra misy izay mety ho diso hevitra.

○ Ampandrenesina any amin'ny komity mpiaro sy mitatitra ireo ahiana na lazaina
fa fanararaotana.

Ianao tsy tokony:
○ Mamely na manao herisetra ara-batana zaza iray.
○ Mampiasà fiteny izay hampijaly ny ankizy iray na ara-tsaina na

ara-pihetseham-po.
○ Manaova fihetsika amin'ny fomba rehetra izay mikasa ny hanala baraka,

hahamenatra, hanala baraka na hanambany zaza iray.
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○ Asehoy ny fanavakavahana ara-poko, kolontsaina, taona, lahy sy vavy,
fahasembanana, fivavahana, firaisana ara-nofo, fandresen-dahatra ara-politika
na sata hafa.

○ Manasà ankizy iray tsy misy olona ao an-tranonao
○ Mialà sasatra na matory akaikin'ny ankizy tsy voakarakara.
○ Oroka, fihino, fohifohy, kosohy, na hikasika ankizy amin'ny fomba tsy mendrika

na tsy mahasarika ny kolontsaina.
○ Manaova zavatra ho an'ny tenany manokana izay azon'ny ankizy atao ho azy, ao

anatin'izany ny fiakanjo, ny fandroana, ary ny fihaingoana.
○ Amporisiho ny fahasosoran'ny ankizy iray.
○ Atombohy ny fifandraisana ara-batana (ohatra ny fihazonana tanana) raha tsy

hoe ilay zaza no natomboka.
○ Soso-kevitra ny fitondrantena na ny fifandraisana tsy mendrika na inona na

inona.
○ Avelao ny ankizy hifampiraharaha amin'ny fitondran-tena mihantsy ara-nofo.
○ Mitsangàna rehefa mahita fihetsika tsy mendrika ataon’ny ankizy amin’ny ankizy

hafa satria matetika sy mahazatra izany.

5.2 Fifandraisana amin'ny ankizy tsy miaraka

Ny mpiasan'ny Blue Ventures dia tokony hiezaka ny hiala amin'ny toe-javatra misy azy
ireo irery miaraka amin'ny ankizy, indrindra fa any amin'ny toerana izay tsy ho hita na
tsy ho re. Izany dia mba hiarovana azy ireo amin'ny ahiahy toy ny fiarovana ny zaza.
Raha tsy afa-miala irery amin’ny ankizy ny olon-dehibe iray, dia tokony hitandrina tsara,
ohatra;

○ miezaha hifindra miaraka amin`ny zaza ho any amin`ny toerana misy olon-kafa;
○ ialao ny fifandraisana ara-batana tsy ilaina;
○ raha toa ka tsy maintsy hikasika ilay zaza izy ireo, dia ataovy izay hahazoana ny

fifanarahana mialoha, ary miezaha tsy ho zatra loatra.

5.3 Fifandraisana momba ny ankizy sy ny olon-dehibe marefo

Ny famoahana, ny fifandraisana ary ny tranokala Blue Ventures izay misy sary sy
lahatsoratra mifandraika amin'ny ankizy sy olon-dehibe marefo dia tsy ahitana ireto
manaraka ireto:

○ Lahatsoratra sy/na sary voahodina na mampitolagaga
○ Fiteny manavakavaka sy/na manambany
○ Sary ahitana ankizy tsy mendrika ny fitafy
○ Fampahalalana azo ampiasaina hamantarana ny toerana misy ny zaza ary mety

hampidi-doza azy ireo. Ny sarin'ny ankizy izay hampidirina ao amin'ny tranokala
na ny zavatra vita an-tsoratra na ny fifandraisantsika dia tsy maintsy alaina
miaraka amin'ny fahazoan-dàlana am-bava avy amin'ny ray aman-dreny.
Fanampin'izany, ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny ankizy dia
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voafetra ho an'ireo mpiasa izay mila mahafantatra ary horaisina ho
tsiambaratelo.

Ny olona rehetra ao anatin'ity politika ity dia manolo-tena hampiasa ny teknolojia araka
ny tokony ho izy ary tsy mahazo miditra mihitsy
na manaparitaka fitaovana fanararaotana ankizy amin'ny alàlan'ny fitaovana rehetra,
anisan'izany ny media sosialy.

5.4 Rehefa miara-miasa amin'ny olon-dehibe marefo

Ianao tokony:
○ Mahaiza manaja sy matihanina
○ Mihainoa, mifampiresaka
○ Ampiasao ny saina; miahy, mitandrina ary mahatsiaro
○ Manaova zavatra araka ny tokony ho izy
○ Miombom-pihetseham-po amin'izay ilainy
○ Fantaro ny andraikitrao
○ Fantaro ny politika sy ny fomba fiasa
○ Fantaro ireo fifandraisana mety ary ataovy araka ny tokony ho izy
○ Aoka ho tompon'andraikitra - mitatitra sy manohana
○ Avereno jerena sy havaozy tsy tapaka ny ankolafin-kery rehetra - ampio tsara

amin'ny politika / fomba fiasa

Ianao tsy tokony:
○ Ataovy toy ny zaza
○ Mahery setra
○ Fifehezana ara-batana
○ Manao izay rehetra mety ho vitan'ny tenany manokana
○ Ampiharo indray ny fihetseham-po/fitondran-tena ratsy
○ Manaova fihetsika tsy mendrika
○ Apetraho amin'ny toerana marefo ny tenanao

6. Mety amin'ny mpiasa miasa miaraka amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe marefo

Ny Blue Ventures dia tsy hampiasa olona voatondro ho loza tsy azo ekena ho an'ny
ankizy.
Ny mpitantana mandray mpiasa na mitantana mpilatsaka an-tsitrapo miasa mivantana
amin'ny ankizy dia homena tari-dalana mazava momba ny fandraisana mpiasa sy ny
fanamarinana mifanaraka amin'izany mba hanohanana ny politikan'ny fiarovana ny BV.
Rehefa miditra ao amin'ny BV, ny tsirairay dia hahazo ny dika mitovy amin'ny Politika
fiarovana ny Blue Ventures ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe marefo, amin'ny fiteny
mifanentana amin'izany, ary takiana amin'ny fanekena ny fanambarana izay manaiky fa
manaiky ny hanaraka ny politika izy ireo, jereo ny Appendix A.
Misy mpiasa sy mpilatsaka an-tsitrapo miasa sy/na mifandray mivantana amin'ny
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ankizy. Mety ho tompon'andraikitra amin'ny vondron'ankizy irery ihany izy ireo
indraindray.
Ireto mpiasa sy mpilatsaka an-tsitrapo ireto:

○ Ilaina ny manome antoka fa ny ankizy miara-miasa aminy, sy ny ray
aman-dreniny na ny mpitaiza azy, dia nampahafantarina ny
antontan-taratasin'ny politika momba ny fiarovana an'ny BV.

○ Hiharan'ny fitsirihana fanampiny sy fanombanana ny fahafahan'izy ireo miasa
amin'ny ankizy. Fepetran'ny asa ny fanadiovana.

○ Raha toa ka tsy misy ny rafitra fitsirihana ara-dalàna dia tafiditra amin'izany ny
fitakiana vaovao avy amin'ny loharanom-baovao azo itokisana eo anivon'ny
vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy ny fanondroana antsipiriany avy
amin'ny mpampiasa taloha. Ny mpiasa sy ny mpilatsaka an-tsitrapo dia mety
takiana amin'ny fanomezana BV fampahalalana fanampiny momba ny fiaviany.
Ity fampahalalana ity dia horaisina amin'ny fahatokisana tanteraka ary tsy
hampiasaina amin'ny tanjona hafa.

7. Mametraka ahiahy sy mitatitra

Ny mpiasa tsirairay dia manana adidy manambara avy hatrany ny fiampangana rehetra,
ny fanamelohana na ny vokatry ny fandikan-dalàna mifandraika amin'ny fanararaotana
sy fanararaotana ankizy, anisan'izany ireo araka ny lalàna nentim-paharazana, nitranga
talohan'ny na nandritra ny fikambanan'ny mpiasa tamin'ny Blue Ventures.
Andraikitry ny tsirairay ihany koa ny mitatitra izay mety ho loza mety hitranga na tena
misy na tsy mety.
Tokony hampita ny ahiahinao amin'ny Komity Mpiambina sy Mpitatitra ianao
(report@blueventures.org) mampiasa ny endrika omena eto. Raha tsy manana mailaka
sy Internet ianao dia afaka mandefa hafatra amin'ny komity amin'ny alàlan'ny SMS na
WhatsApp amin'ny +44 07950 182475
Ny antsipiriany feno momba ny fomba fanaovana tatitra Blue Ventures dia azo jerena
ao amin'ny antontan-taratasy
Blue_Ventures_Whistleblowing_and_Reporting_Procedure_Aprily_2022

8. Vokatry ny fanitsakitsahana ny politika fiarovana

Raha misy tatitra na fiampangana ny fanitsakitsahana ny politikan'ny fiarovana, dia
hanomboka ny fanadihadiana ataon'ny Komitin'ny Mpiambina sy Mpitatitra. Mandritra
ny fanadihadiana dia mety haato amin'ny hetsika rehetra sy ny fiarahana amin'ny BV ny
olona voakasik'izany mandra-piandry ny tatitry ny komity sy ny vokatry ny
fanadihadiana. Mbola handray karama feno avokoa ny mpiasa mandritra io fotoana io,
mifanaraka amin'ny fitsipi-pifehezana sy ny fitarainana ataontsika.
Marihina ihany koa fa ny tsy fanaovana tatitra ny fanitsakitsahana ny politikan'ny
fiarovana sy ny fanitsakitsahana ny tsiambaratelo amin'ny dingana dia iharan'ny
famotorana ary mety hanaraka ny fitsipi-pifehezana.
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Rehefa natao ny fanadihadiana, raha hita fa misy olona mifandray amin'ny BV nandika
ny politikan'ny fiarovana, na ao anatiny na ivelan'ny tontolon'ny asan'ny BV, na
manitsakitsaka tanteraka ny zon'ny ankizy na olon-dehibe mora iharan'ny herisetra, na
ny heloka bevava, Ny BV dia handray fepetra famaizana avy hatrany sy izay mety ho
fepetra hafa mety amin'ny toe-javatra misy.. Anisan'izany ny fandroahana avy hatrany,
ny fampitsaharana ny asa na ny fifanekena na ny fampitsaharana ny fifandraisan'ilay
olona amin'ny BV. Miankina amin'ny toe-javatra, ny toe-javatra ary ny toerana misy ny
raharaha, ny BV dia handinika ihany koa ny fandraisan'anjaran'ny manampahefana ny
masoivoho nasionaly sy eo an-toerana momba ny fiarovana/fanampiana ankizy, ary ny
polisy.
Ny Blue Venture dia manolo-tena amin'ny fanombanana sy fanamaivanana ny loza mety
hitranga amin'ny ankizy ao amin'ny fandaharan'asany ary mitazona ny zo hanaisotra
mpiasa amin'ny programa rehetra raha toa ka hita fa mampidi-doza amin'ny
fiarovana/fahasalaman'ny ankizy.

www.blueventures.org

7


