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Det etiske regelverketDet etiske regelverket
ICOM ICOM CodeCode ofof ethicsethics for museumsfor museums
FFøørst vedtatt i 1986, endret i 2001, revidert i rst vedtatt i 1986, endret i 2001, revidert i 
2004 i mer brukervennlig utgave2004 i mer brukervennlig utgave
Utgitt pUtgitt påå engelsk, fransk og tysk, oversatt til en engelsk, fransk og tysk, oversatt til en 
rekke sprrekke språåk, ogsk, ogsåå norsknorsk
Gjenspeiler allment aksepterte prinsipper blant Gjenspeiler allment aksepterte prinsipper blant 
museer internasjonalt og er en museer internasjonalt og er en minimumsminimums--
standardstandard for museer over hele verdenfor museer over hele verden
Regnes som en av Regnes som en av ICOMsICOMs hjhjøørnestenerrnestener
Medlemskap i ICOM forutsetter at man Medlemskap i ICOM forutsetter at man 
aksepterer og vil faksepterer og vil føølge dette regelverketlge dette regelverket

Ulovlig handel / Ulovlig handel / IllicitIllicit traffictraffic
Uttrykket brukes fUttrykket brukes føørst og fremst innen to fagfelt: rst og fremst innen to fagfelt: 
narkotikahandel og handel med kulturobjekternarkotikahandel og handel med kulturobjekter
Omtales i en rekke paragrafer i Omtales i en rekke paragrafer i ICOMsICOMs etiske etiske 
regler og pregler og påålegger museene et stort ansvar, legger museene et stort ansvar, 
spesielt i forbindelse med anskaffelser:spesielt i forbindelse med anskaffelser:
§§ 2.2. 2.2. Gyldig hjemmelGyldig hjemmel §§ 2.3. 2.3. Proveniens og Proveniens og 
aktsomhetspliktaktsomhetsplikt, , §§ 2.4 2.4 Materiale fra ulovlig Materiale fra ulovlig 
feltarbeidefeltarbeide og og §§ 2.6 2.6 Vernet biologisk og Vernet biologisk og 
geologisk materialegeologisk materiale, , §§ 2.7 2.7 Levende Levende 
biologisk materialebiologisk materiale og og §§ 2.11 2.11 Oppbevaring i Oppbevaring i 
siste instanssiste instans
Den siste utgaven av regelverket har ogsDen siste utgaven av regelverket har ogsåå med med 
en ordliste med forklaring pen ordliste med forklaring påå ord som er knyttet ord som er knyttet 
opp mot bl.a. disse problemeneopp mot bl.a. disse problemene

Museene har et stort ansvarMuseene har et stort ansvar
Regelverket gRegelverket gåår ogsr ogsåå inn pinn påå kompetanse, kompetanse, 
kunnskap og holdningerkunnskap og holdninger
Paragraf 2.19 understreker at Paragraf 2.19 understreker at Delegering av Delegering av 
samlingsansvarsamlingsansvar kun kan gjkun kan gjøøres til personer res til personer 
som har relevant fagkunnskap, mens 2.20 som har relevant fagkunnskap, mens 2.20 
Dokumentasjon av samlingenDokumentasjon av samlingen skal sikre at skal sikre at 
gjenstandens fulle eierhistorie dokumenteres gjenstandens fulle eierhistorie dokumenteres 
Paragraf 4.5 Paragraf 4.5 Gjenstander uten proveniensGjenstander uten proveniens
ppåålegger museene legger museene åå unngunngåå åå stille ut slike, fordi stille ut slike, fordi 
det kan gi inntrykk av at museene godtar ulovlig det kan gi inntrykk av at museene godtar ulovlig 
handelhandel..

Museene skal samarbeide Museene skal samarbeide 
I kapitel 6 pI kapitel 6 påålegger museer legger museer åå samarbeide med samarbeide med 
land og samfunn som samlingene stammer land og samfunn som samlingene stammer 
frafra. Spesielt . Spesielt åå prprøøve ve åå etablere det med de som etablere det med de som 
har mistet en vesentlig del av sin kulturhar mistet en vesentlig del av sin kultur-- og og 
naturarvnaturarv
§§ 6.2 6.2 Retur av kulturarvRetur av kulturarv -- nnåår et museum tar r et museum tar 
initiativ til en dialog med tanke pinitiativ til en dialog med tanke påå åå levere levere 
tilbaketilbake
§§ 6.3 6.3 TilbakefTilbakeføøring av kulturarvring av kulturarv –– nnåår et land r et land 
eller folkegruppe ber om eller folkegruppe ber om åå ffåå noe tilbakenoe tilbake
§§ 6.4 6.4 Kulturminner fra okkuperte landKulturminner fra okkuperte land
ppåålegger museene legger museene åå avstavståå fra fra åå anskaffe anskaffe 
kulturminner fra slike omrkulturminner fra slike områåderder

Museer arbeider innen de rammer Museer arbeider innen de rammer 
som loven settersom loven setter

Museene pMuseene påålegges legges åå overholde alle overholde alle 
nasjonale og lokale lover og forskrifter nnasjonale og lokale lover og forskrifter nåår r 
museumsvirksomhetenmuseumsvirksomheten blir berblir berøørt av disse rt av disse 
og pog påålegger museene legger museene åå rette seg etter rette seg etter 
internasjonale konvensjoner og internasjonale konvensjoner og 
overenskomster overenskomster 
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Museer arbeider etter faglige og Museer arbeider etter faglige og 
profesjonelle prinsipperprofesjonelle prinsipper

Krav til Krav til MuseumsmedarbeidereMuseumsmedarbeidere::
§§ 8.1: 8.1: Kjennskap relevante lover og Kjennskap relevante lover og 
forskrifterforskrifter
§§ 8.2: 8.2: Profesjonelt ansvarProfesjonelt ansvar. Rett til . Rett til åå
protestere nprotestere nåår det er brudd pr det er brudd påå etiske regleretiske regler
§§ 8.3: 8.3: Profesjonell Profesjonell adferdadferd. Bygger p. Bygger påå etiske etiske 
prinsipper felles for hele prinsipper felles for hele museumsfagetmuseumsfaget; ; ICOMsICOMs
museumsetiskemuseumsetiske regelverk regelverk 
§§ 8.5 8.5 Ulovlig handelUlovlig handel: : MuseumsmedarbeidereMuseumsmedarbeidere
skal ikke stskal ikke støøtte, verken direkte eller indirekte tte, verken direkte eller indirekte 
ulovlig handel med eller omsetning av naturulovlig handel med eller omsetning av natur--
eller kulturarveneller kulturarven

KonklusjonKonklusjon
Museene er utsatt for Museene er utsatt for åå bli involvert i ulovlig bli involvert i ulovlig 
handel, spesielt i forbindelse med anskaffelse av handel, spesielt i forbindelse med anskaffelse av 
gjenstander, ved kjgjenstander, ved kjøøp, donasjon, arv, byttep, donasjon, arv, bytte
Man mMan måå utvise en viss skepsis til alle tilbud om utvise en viss skepsis til alle tilbud om 
gjenstandergjenstander
Mye dokumentasjon er tvilsom og lar seg Mye dokumentasjon er tvilsom og lar seg 
vanskelig kontrollerevanskelig kontrollere
Det viktigste vDet viktigste vååpen i kampen mot ulovlig handel pen i kampen mot ulovlig handel 
er kunnskapsrike og ver kunnskapsrike og vååkne medarbeidere som kne medarbeidere som 
ogsogsåå kjenner regelverk og konvensjonerkjenner regelverk og konvensjoner
Det er et stort behov for Det er et stort behov for øøkt kunnskapkt kunnskap
ICOM har som en mICOM har som en måålsetning lsetning åå bekjempe ulovlig bekjempe ulovlig 
handelhandel


