ETISKE RETNINGSLINJER FOR
INGENIØRER UTEN GRENSER (IUG)
IUGs etiske retningslinjer skal ligge til grunn for all aktivitet som utføres i regi av IUG,
uavhengig av hvor man utøver sitt virke. Dette gjelder ansatte i IUG, medlemmer, frivillige,
tillitsvalgte og ingeniører eller andre som deltar på oppdrag for IUG, og hver enkelt har et
personlig ansvar for å følge disse retningslinjene. Det gjelder også for IUGs
samarbeidspartnere, med unntak av enkeltstående gaver og donasjoner.
IUG er en politisk og religiøs uavhengig organisasjon med fokus på bistandsarbeid. All aktivitet
som utføres i regi av IUG, skal være i henhold til gjeldende regler, lovverk og standarder i
Norge, internasjonalt og i landet aktiviteten utføres, samt i henhold til IUGs til enhver tids
gjeldende avtaler, visjon, vedtekter og strategi. Ingen type aktivitet skal på noen måte føre til
negativ innvirkning på organisasjonen eller skade organisasjonens omdømme.
Alt IUG foretar seg skal ledes av de humanitære prinsippene humanitet,
upartiskhet, uavhengighet og nøytralitet.
Humanitet IUGs skal jobbe for å beskytte liv, helse og respekt for mennesker.
Upartiskhet IUG skal yte bistand til de som trenger det mest, uavhengig av nasjonalitet,
etnisk tilhørighet, kjønn, religion, klasse eller politisk overbevisning.
Nøytralitet IUG skal ikke velge sider i en konflikt eller involvere seg i kontroversielle
spørsmål av en politisk, religiøs eller ideologisk natur.
Uavhengighet IUG skal være uavhengig fra alle politiske, militære og økonomiske
interesser i de områdene vi opererer i.
IUG skal etter beste evne følge de 9 forpliktelsene og kvalitetskriteriene beskrevet i
“Core Humanitarian Standard” for å sikre at alt IUGs arbeid følger de humanitære
prinsippene. 1
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Core Humanitarian Standard https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf

For ansatte i IUG, medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og ingeniører eller andre som deltar
på oppdrag for IUG gjelder følgende:
1. Intensjonen fra disse etiske retningslinjene skal gjennomsyre all aktivitet utført i regi av
IUG. 2. Kommunikasjon i regi av IUG skal være sannferdig, korrekt og gjennomsiktig.
Det
understrekes at dette også gjelder på sosiale media og i sammenhenger der ytringer
sterkt identifiseres med IUG. 3. Sensitive opplysninger som en tilegner seg gjennom sitt
virke for IUG, skal behandles
som sensitive opplysninger og ikke stride mot GDPR -lovgivning. 2 4. Forskningsresultater
relatert til aktiviteter eies av IUG, og skal ikke publiseres på egen
hånd uten forhåndsgodkjenning fra organisasjonen (dette gjelder ikke oppgaver som
Bachelor med mening eller Master med mening). 5. Tillitsforhold/relasjoner som er bygget
gjennom tjeneste i IUG er også i fremtiden dekket
av disse etiske retningslinjer. 6. Representanter for IUG setter sikkerhet, helse og
velferd til allmennheten høyest når
man er ute på oppdrag. 7. Alle lokalsamfunn, kulturer og mennesker IUG jobber med,
behandles rettferdig og med
respekt, høflighet og verdighet, også på representantens fritid. 8. IUG er en politisk og
religiøst uavhengig organisasjon, og å bedrive politisk eller religiøst
påvirkningsarbeid under oppdrag for IUG er forbudt. 9. Ingen representanter skal ta i
mot gaver i form av tjenester, penger eller gjenstander
som det på noen måte kan knyttes forventning om gjenytelser til, eller som på noen måte
kan knyttes opp mot korrupsjon. 10. Ingen representanter skal på noen måte utnytte at
han/hun kan være et forbilde eller en
ressurs for andre, eller på noen måte bidra til at mennesker kan bli utnyttet økonomisk,
følelsesmessig eller seksuelt. 11. Representanter skal avstå fra å foreta eventuelle
tilleggsaktiviteter som ligger utenfor
oppdraget uten at dette er avklart med IUG. 12. Som representant for IUG er man
organisasjonens ansikt utad og skal derfor opptre

høflig, serviceinnstilt og lovlydig, og i henhold til disse etiske retningslinjer.
For studenter som gjennomfører studentoppgaver i samarbeid med IUG gjelder i tillegg
egne retningslinjer, se for eksempel Retningslinjer for master med mening.
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Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38?q=gdpr

For samarbeidspartnere gjelder følgende:
1. IUG har et bevisst forhold til hvilke aktører det samarbeides med. 2. IUG vil handle og
arbeide i henhold til organisasjonens verdier og prinsipper, uavhengig
av politiske og / eller økonomiske interesser av samarbeidspartnerne. 3. Aktørers
holdning til sine etiske handlinger, arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering,
humanitær rett, menneskerettigheter, barnearbeid, tvangsarbeid, miljøet og korrupsjon,
både nasjonalt og internasjonalt, vil være vesentlig for å vurdere et samarbeid. 4. IUG
ønsker ikke å samarbeide med aktører med hovedvirksomhet fra våpen
(personellminer, klasevåpen og annet materiell som er forbudt eller begrenset i krigens
folkerett)-, porno-, alkohol- eller tobakksindustrien. 5. IUG vil ikke inngå samarbeid med
aktører som bedriver ulovlig virksomhet. 6. Samarbeidspartnere kan benytte IUG-navnet
og logo kun i henhold til gjeldende avtale
med IUG. 7. Ved eventuelt ønske om øremerking av midler, skal dette godkjennes av
IUG. 8. Hvis en eksisterende samarbeidspartner engasjerer seg i ugunstige aktiviteter
eller
bryter disse etiske retningslinjene, vil IUG søke å påvirke selskapet for å vise
samfunnsansvar og rette opp i forholdene. Hvis dette ikke endres innen rimelig tid, vil
IUG kunne avbryte et samarbeid når de ser det som relevant.

