
 

Hen over sommeren og her i sensommeren er der sket en del i TIG, 

hvorfor det må være helt på sin plads med et nyhedsbrev.  

Som formand for TIG havde jeg fornøjelsen af at deltage i Transparency 

Internationals årlige medlemsmøde (AMM – Annual Members Meeting) 

som i år blev holdt i Malaysia. Et land som i den grad kæmper med 

korruption, da alt tyder på, at deres statsminister i den grad har taget 

imod bestikkelse. Det er blevet undersøgt af en Undersøgelses-

kommission, hvor de ansatte efterfølgende er blevet fyret eller anholdt.  

Det er først gang, at TIG deltager som fuldgyldigt chapter. Vi blev derfor 

budt særlig velkommen (sammen med Jamaica og Kosovo). Jeg havde 

således også stemmeret til den formelle del af mødet. Der blev stemt 

om den nye strategi, to nye bestyrelsesmedlemmer og de mere formelle 

ting, som årsrapport og regnskab.  

AMM er dog meget mere end det formelle møde. Det er en chance for 

at møde de andre chapters og lære af dem bl.a. hvordan de undgår 

eller bekæmper korruption.  

Programmet var bygget op med flere sideløbende workshops, hvor man 

vælger dem, som har mest relevans for eget chapter. Dermed kommer 

man også i workshop med netop de chapters som har samme 

udfordringer som én selv og snakken fortsætter gerne efter 

workshoppen er færdig.  
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SIDE 2 NYHEDSBREV  

  

Jeg fik bl.a. talt med Bhutan, som har fulgt Grønland de seneste år, fordi 

de sammenligner sig med os. De er en lille befolkning med store 

infrastrukturelle udfordringer. De mener ikke,  at de har nogen egentlig 

bestikkelsessager men de har en stor risiko for korruption særlig med 

ændring af deres system, ligesom de har en del nepotisme.  

Derudover var der en meget inspirerende workshop med Slovakiet, hvor 

det slovakiske chapter fortalte, hvordan der ved lov er blevet indført fuld 

transparens i offentlige indkøb og udbud. Alle kommuner har således på 

deres hjemmeside offentlige kontrakter, udbud, indkøb, regninger m.m. 

liggende. Og samtlige nationale kontrakter kan findes på en statslig 

hjemmeside. Offentlige kontrakter er først gældende, når de er 

uploadet på de respektive hjemmesider.  

Jeg fik også hørt Norge ad, hvordan de samarbejder med kommuner 

og hjælper dem med at skabe gennemsigtighed. I Norge er 

kommunerne medlemmer af det norske chapter.  

Ligesom jeg fik talt med flere chapters om korruption i sundhedssektoren. 

Lige fra, at det flere steder er helt almindeligt, at læger og tandlæger 

sørger for deres egne familier kommer foran køen og får særbehandling 

mens andre chapters slås med, at medicin til nødhjælp fx aldrig kommer 

frem. TI-UK har derfor sat et program i gang for at kortlægge 

problemstillingerne.  

Særlig chapters i EU drøftede også, hvordan medlemmerne kan blive 

mere konkret involveret. Tyskland har haft stor succes med såkaldte 

arbejdsgrupper. Et initiativ som jeg vil forslå også blive forsøgt her i 

Grønland.  
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SIDE 3 NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE 

Opstart af TIGs arbejdsgruppe 

Med inspiration fra Tyskland vil TIG derfor gerne invitere alle 

interesserede medlemmer til opstart af en arbejdsgruppe mandag 

den 8. oktober kl 16-17.  

Bestyrelsen har allerede mange gode forslag til projekter for en 

arbejdsgruppe. Men vi vil gerne lade arbejdsgruppen selv komme 

med forslag til et projekt, skabe finansiering til det og præsentere det 

for bestyrelsen.  

Hvis projektet er egnet til det, kan det jo blive offentliggjort på FNs 

internationale antikorruptionsdag den 9. december.  

Projekt Nationalparken 

Det er mig også en stor fornøjelse at kunne fortælle om et andet stort 

projekt for TIG. Vi har nemlig fået midler fra Puljen for uafhængig 

research til industriprojekter vedr. Borgerinddragelse i forhold til 

Nationalparken.  

Fra TIGs side har vi gennem tiden påpeget, når vi har haft en 

opfattelse af, at borgerinddragelse ved større projekter ikke har været 

optimal. Nu vil vi gerne mere end bare kritisere og tager derfor 

udfordringen op og forsøger selv.  

Vi mener imidlertid, at vi ikke alene kan finde svaret på god 

borgerinddragelse. Det skal vi have hjælp til. Vi har derfor udskrevet en 

konkurrence, hvor vi opfordrer alle til at komme med deres bud på 

god borgerinddragelse i Grønland.  

Derudover har vi inviteret kompetente personer, der ved noget om 

borgerinddragelse, til at dele deres erfaringer med os og alle andre. Vi 

inviterer derfor til borgerinddragelsesseminar i Nuuk Forsamlingshus den 

28. oktober kl. 13-19.  

Kom og hjælp os med at finde den rigtige model for 

borgerinddragelse. Når vi har fundet den, så skal den bruges til at 

skabe god borgerinddragelse om Nationalparken. Dermed bliver 

modellen afprøvet med et tema som vedkommer os alle og så må vi 

se, om den kan stå sin prøve. 

Det er også en fornøjelse for at mig at kunne fortælle, at TIG har fået 

tildelt yderligere økonomisk støtte fra GrønlandsBANKENs Erhvervsfond  

- i alt 250.000 kr. i 3 år, hvilket gør det muligt at opretholde det 

sekretariatsniveau som vi har pt.  

Men hvis vi ønsker at udvide sekretariatet vil det kræve yderligere 

finansiering. Hvis vi har medlemmer som har forslag og ressourcer til 

yderligere fundraising, må I endelig sige til. 
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SIDE 4 NYHEDSBREV  

 

En opfordring til alle medlemmer at deltage eller noterer sig følgende 

arrangementer:  

 

Medlemsaften – invitation til arbejdsgruppe  8. oktober kl. 16-17 

Konkurrence borgerinddragelse    21. oktober 

Tilmeldingsfrist seminar    21. oktober  

Borgerinddragelse – sådan! Seminar   28. oktober kl. 13-19 
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