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WWF-Norge, rapport om arbeidet mot korrupsjon og annen økonomisk 

kriminalitet 2013 

I 2013 opprettholdt WWF-nettverket arbeidet for å forebygge svindel og korrupsjon. Fra lederhold ble det 

understreket at WWF har nulltoleranse for alle former for økonomiske misligheter, og bevisstheten om 

dette ble skjerpet blant de ansatte verden over.  Arbeidet er solid forankret i nettverkets godt etablerte 

Code of Conduct samt WWF-Norges Code of Ethics, i tillegg til Prevention of Fraud and Corruption Policy 

fra 2010. 

WWF ser særdeles alvorlig på svindel og korrupsjon. De negative konsekvensene er omfattende, og 

rammer som regel personer som vi samarbeider med og deres naturressurser. Økonomisk kriminalitet av 

denne typen innebærer dessuten misbruk av verdifulle midler som er satt av til viktig naturvernarbeid.  

WWF-Norge mener at åpenhet er viktig. I henhold til vår Code of Ethics, offentliggjør vi en årlig rapport 

om arbeidet vårt for å bekjempe svindel og korrupsjon. Rapporten tar for seg saker som involverer WWF-

Norge direkte eller som har å gjøre med midler som WWF-Norge har skaffet til veie – enten fra norske 

myndigheter eller gjennom egen innsamling.  

Når det gjelder sakene nedenfor, har undersøkelsene som er blitt gjennomført identifisert områder hvor 

internkontroller og regnskapsrutiner kan forbedres – uavhengig av om det ble bekreftet at svindel hadde 

forekommet aller ikke. Slike forbedringer er enten iverksatt allerede, eller de er i ferd med å bli 

gjennomført. Siden WWF arbeider med forvaltning av naturressurser i land hvor korrupsjon ofte er 

utbredt, vil vi fortsette med å utvikle våre anti- korrupsjonssystemer- og rutiner.  

I 2013-rapporten gis en oversikt over saker som ble avsluttet i løpet av året.  

Saker avsluttet i 2013 – svindel bekreftet  

Ingen slike saker.  

Saker avsluttet i 2013 – svindel/korrupsjon ikke bekreftet 

Beskyldninger om svindel/misbruk av ressurser ble fremmet mot lederne av WWFs nasjonale kontorer i 

Kenya og Mosambik. I begge tilfellene kom beskyldningene fra ansatte som ikke skulle få sine kontrakter 

med WWF fornyet. Ingen anklager gjaldt midler fra WWF-Norge. Undersøkelser ble gjennomført, og det 

ble ikke funnet bevis for at de to lederne hadde vært involvert i svindel, ei heller at midler fra WWF-Norge 

var berørt. 

Undersøkelser som fortsatt pågikk mot slutten av 2013 

Ingen slike saker.  

 


