ETISKE RETNINGSLINJER FOR IBM-ARRANGEMENTER
IBM er dedikert til å besørge et trygt, respektfullt, komfortabelt og trakasseringsfritt miljø for alle deltakere
på IBM-arrangementer. IBM-arrangementer skal være fri for diskriminering eller trakassering basert på
beskyttet karakteristikk, inkludert rase, farge, religion, kjønn, kjønnsidentitet eller -uttrykk, seksuell
orientering, nasjonal opprinnelse, genetikk, funksjonshemming eller alder, politisk tilhørighet eller status
som veteran med spesiell funksjonshemming eller annen veteran. Ved å delta i dette arrangementet,
enten du er representant/deltager, taler, utstiller, arrangør, frivillig eller gjest, samtykker du i å følge
disse etiske retningslinjene. Hvis du bryter med dem, kan du bli utvist fra arrangementet uten
tilbakebetaling etter IBMs (eller arrangørens) skjønn, og IBM (eller arrangøren) kan iverksette
andre tiltak som de anser passende.
IBM er forpliktet til å håndtere idéer uansett bakgrunn og sammenheng på en respektfull og profesjonell
måte. Deltakere på IBM-arrangementer skal ikke delta i uakseptabel eller ulovlig oppførsel som
inkluderer, men ikke er begrenset til følgende, slik som bestemt av IBM eller arrangøren etter eget skjønn:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Verbal, fysisk eller visuell atferd angående en persons rase, farge, religion, kjønn, kjønnsidentitet
eller -uttrykk, seksuell orientering, nasjonal opprinnelse, genetikk, funksjonshemming eller alder,
politisk tilhørighet eller status som spesiell funksjonshemmet veteran eller annen veteran der slikt er
uønsket, uvelkomment eller bidrar til et skremmende, fiendtlig eller støtende miljø.
Seksualisert språk eller bilder i offentlige rom, inkludert presentasjoner.
Upassende fysisk kontakt.
Uønsket seksuell oppmerksomhet.
Argumentasjon for eller oppfordring til noe av ovennevnte atferd.
Fysisk, muntlig eller skriftlig misbruk, tvang, sjofelhet, trussel, irritasjon, trakassering, forfølgelse,
pressing, skubbing eller bruk av fysisk kraft overhodet mot enhver person, og som på en eller annen
måte skaper en situasjon som virker forstyrrende eller farlig, eller skaper engstelse i en person.
Eventuell ødeleggelse eller vandalisering av personlige eiendeler eller lokalet eller materiell.
Besittelse av noen illegal substans eller gjenstand. IBM tolererer ikke bruk eller misbruk av
ulovlige stoffer eller gjenstander noe sted under arrangementer.
Sammenkomst med det formål som, eller som resulterer i, forstyrrelse av alminnelig ro og orden,
eller i den hensikt å begå en ulovlig handling eller engasjere til støtende atferd.

Dersom noen involverer seg i uakseptabel eller ulovlig oppførsel, vennligst rapporter omstendighetene så
snart som mulig, slik at effektive og hensiktsmessige tiltak kan tas.
IBM kan når som helst revidere disse etiske retningslinjene. Disse etiske retningslinjene påvirker ikke
IBMs uttrykkelig forbeholdte rettigheter.
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