Etiske retningslinjer
Stiftelsen YES Kilimanjaro har som mål å medvirke til sosial, kulturell og økonomisk utvikling i
Kilimanjaro regionen, Tanzania, for å fremme bærekraftig vekst i lokalsamfunnet, spesielt i forhold til
FNs bærekraftsmål. Inkludering av utviklingshemmede står sentralt i alle våre prosjekter. Stiftelsen
arbeider på grunnlag av de etiske standarder som er nedfelt i ulike FN- og ILO-konvensjoner om
menneskerettigheter, likeverd, sosiale og økonomiske rettigheter.
Frivillig innsats - økonomi
Stiftelsen er basert på frivillig innsats. Innsamlede midler skal i sin helhet kanaliseres til prosjekter og
virksomhet i henhold til stiftelsens mål, handlingsprogram og styrevedtak. Stiftelsen praktiserer full
åpenhet om driften, regnskapsmessige forhold og hvordan midlene disponeres.
Menneskelige forpliktelser
Frivillige medarbeidere, som blir engasjert til å arbeide for YES Kilimanjaro støttede prosjekter, må
respektere vertslandets lover, kultur og religion, i den grad de ikke står i strid med internasjonale
menneskerettigheter, og handle ut fra stiftelsens grunnverdier og etiske retningslinjer. De skal
rapportere til styret om forhold som bryter med disse verdiene.
Inkludering
YES Kilimanjaros prosjekter skal bidra til å styrke menneskerettigheter og likeverd. Vårt arbeid skal
legge vekt på inkludering av mennesker med ulike forutsetninger, uten diskriminering på grunn av
rase, sosial status, kjønn, seksuell legning, politisk og religiøs tilhørighet eller funksjonsevne.
Stiftelsen legger spesiell vekt på å styrke svake gruppers rettigheter og muligheter til å mestre
hverdagen.
Likeverd
Frivillige fra YES Kilimanjaro skal fungere på likeverdig grunnlag med partnere i prosjektene og vise
respekt for deres holdninger og kulturelle ståsted. Midler og økonomisk bistand fra nord skal ikke
brukes som pressmiddel overfor mennesker i en sårbar situasjon, eller til å skaffe seg personlige
fordeler. Stiftelsen vil bekjempe alle former for seksuell trakassering, seksuell utnyttelse og seksuelle
overgrep.
Bekjempelse av korrupsjon
Korrupsjon eller korrupsjonslignende forhold aksepteres ikke. Stiftelsens ledelse legger stor vekt på
detaljert rapportering om kostnader knyttet til ulike prosjekter, og tett systematisk oppfølging av
driften, både overfor styret og revisor.
Rusmidler
Bruk av alkohol eller andre rusmidler skal ikke forekomme under arbeid i våre prosjekter. Der
tanzaniansk regelverk er mer liberalt enn det norske, skal våre frivillige forholde seg til norsk
lovgivning. Ved bilkjøring er det nulltoleranse for bruk av rusmidler. Det skal utvises måtehold også i
fritiden.
Regelbrudd og varsling
Varsling av brudd på det etiske regelverk er viktig for å rydde opp i kritikkverdige forhold og skape et
tryggere driftsgrunnlag. Varslere må først kontakte stiftelsens ledelse eller styre, som har plikt til å
følge opp overfor aktuelle personer. Ved graverende tilfeller må sakene overlates til relevante
myndigheter.
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