
Uppförandekod IOGT-NTO-rörelsen ideell förening  
Bakgrund 
Då du som tjänsteman, medlem eller förtroendevald representerar IOGT-NTO-rörelsen ideell 
förening (hädanefter IOGT-NTO-rörelsen) förväntas du ta del av och följa vår 
uppförandekod. 
 
När du representerar IOGT-NTO-rörelsen i Sverige eller på internationella uppdrag ska du 
visa respekt inför det land, kultur, miljö och människor (oavsett kön, ålder eller etniskt 
ursprung) som du möter. Oavsett din personliga uppfattning ska du sträva efter att inta ett 
neutralt förhållningssätt och inte visa om du tar ställning för eller emot i en konflikt. Inte 
heller ska du visa om du favoriserar någon grupp, person eller part i en konflikt. Du bör även 
undvika politisk, religiös, ekonomisk och annan verksamhet som inte är förenlig med ditt 
uppdrags karaktär och uppgift, eller som direkt motverkar IOGT-NTO-rörelsens verksamhet 
och värderingar. 
 
Under eventuell utlandsvistelse ska du följa internationella konventioner och, i 
förekommande fall, regelverket hos ansvarig internationell huvudman för uppdraget. Svensk 
lag bör vara vägledande även när du befinner dig utomlands. Du ska även vara medveten om 
lokala lagar och förordningar och följa dessa såtillvida de inte står i strid med internationella 
konventioner. 
 
Riktlinjer 
Otillbörligt utnyttjande av maktställning 
Under din tjänstgöring, i synnerhet utomlands, kan du komma i kontakt med människor som 
är eller upplever sig vara i beroendeställning till dig. Oavsett om personen ifråga verkligen är 
i beroendeställning eller endast upplever sig vara det, får du aldrig utnyttja din maktposition 
på ett otillbörligt sätt. Ditt uppträdande och ditt umgänge med andra ska vara sådant att det 
aldrig kan uppfattas som att du kräver eller förväntar dig olika tjänster som t.ex. sexuella 
tjänster eller förmåner, såsom ”subventionerad” hyra etc. Sexuella relationer med personer 
som är eller kan uppfattas vara i beroendeställning till dig är olämpligt och bör undvikas, då 
du genom en sådan relation riskerar att försätta motparten i en situation med negativa 
konsekvenser, såväl under pågående relation som i framtiden. 
 
Diskriminering 
Du får inte diskriminera någon enskild person eller grupp, oavsett kön, ålder, etniskt 
ursprung, religion, sexuell läggning, politisk åskådning, samhällsställning eller 
funktionsnedsättning. Diskriminering är reglerat enligt svensk lagstiftning. 
 
Korruption 
Du får inte medverka till korruption genom att ge eller ta emot mutor, varken i form av 
pengar eller andra förmåner vilka syftar till att skaffa dig fördelar gentemot andra. Mutor och 
korruption är reglerat enligt svensk lagstiftning. 
 
Organiserad brottslighet 
Du ska undvika alla former av kontakt med den organiserade brottsligheten. Detta innebär 
allt från att handla billiga kapitalvaror på svarta marknaden till indirekt stöd av 
människohandel. Beträffande handel med människor, s.k. trafficking, ska du vara medveten 
om att handel med människor inte sker enbart med avsikt om sexuellt utnyttjande utan att 
det förekommer även avseende hushålls- och trädgårdshjälp med flera områden. Häleri, som 
ofta förekommer vid handel på svarta marknaden, är reglerat enligt svensk lagstiftning. 
 
Sexköp, sexuellt utnyttjande och exploatering 
Köp av sexuella tjänster är inte tillåtet. Med köp av sexuella tjänster avses här inte bara 
”kontantköp” av sexuella tjänster från prostituerade, bordellbesök etc., utan även 
”privatbistånd” i form av betalning av räkningar, hyror, skolavgifter o s v i utbyte mot 



sexuella tjänster. Besök på porr-, striptease- och liknande klubbar är inte tillåtet eftersom det 
kan innebära stöd till brottslighet såsom sexhandel och annan kriminell verksamhet.  
 
Alla former av sexuella övergrepp och sexuella trakasserier är förbjudet, liksom alla former av 
sexuella kontakter med barn. Som barn anses, enligt definitionen i FN:s konvention om 
barnets rättigheter, varje människa under 18 år.  
 
Du får inte heller använda den tekniska utrustning, datorer etc., som IOGT-NTO-rörelsen 
tillhandahåller för att titta på eller sprida pornografiskt material. All befattning med 
barnpornografiskt material är totalt förbjudet. Sexköp, sexuella trakasserier samt sexuella 
övergrepp mot barn är reglerat enligt svensk lagstiftning. Barnpornografi, såväl innehav som 
spridning, är reglerat enligt svensk lagstiftning. 
 
Alkohol och narkotikaklassade preparat 
Då du representerar IOGT-NTO-rörelsen är det ett villkor att du inte använder alkoholhaltiga 
drycker (över 2,25 volymprocent). Detta gäller både på arbetstid och privat.  
 
Alla former av befattning med och handhavande av narkotikaklassade preparat är förbjudet, 
såvida det inte sker inom ramen för uppdraget och således ingår i tjänsten, t ex inom 
sjukvård och narkotikabekämpning, eller avser receptförskriven medicin för eget bruk. 
Befattning med narkotikaklassade preparat är reglerat enligt svensk lagstiftning. 
 
Avslutning 
Om din tjänst innebär att du representerar IOGT-NTO-rörelsen i utlandet så befinner du dig i 
ett land eller område som är i behov av stöd från världssamfundet för att kunna bygga upp ett 
samhälle där mänskliga rättigheter respekteras och befolkningen kan leva i trygghet. Oavsett 
om anledningen till behovet är krig, naturkatastrof eller fattigdom så är inte bara landet 
skadat, även befolkningen är påverkad av att under kortare eller längre period ha levt i en 
otrygg tillvaro. Ofta är förtroendet och respekten för samhällsstruktur, myndigheter, lagar 
och regelverk skadat. Genom att alltid uppträda korrekt mot de människor du möter bidrar 
du till att återskapa detta förtroende och denna respekt. Det innefattar även att du tydligt tar 
avstånd från missförhållanden som maktmissbruk, mutor och korruption.  
 
Om du inom verksamheten ser något som du uppfattar som olagligt eller i strid med 
uppförandekoden för IOGT-NTO-rörelsen ska du rapportera detta till ordförande eller 
Generalsekreterare för IOGT-NTO-rörelsen ideell förening alternativt till din närmaste chef. 
Den du rapporterar ärendet till har skyldighet att ta upp frågan på ett seriöst sätt och arbeta 
för en tillfredsställande lösning.  
 
Jag har läst och tagit del av detta dokument och är nu medveten om den uppförandekod som 
finns i samband med att jag representerar IOGT-NTO-rörelsen. 
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