
 Transparency 
 International er den 

 førende globale bevægelse i 
kampen mod korruption. Organisationen 
består af mere end 100 afdelinger verden 

over samt et  internationalt sekretariat i Berlin.  
Vi dokumenterer og skaber opmærksomhed om 

 problemerne med korruption og samarbejder 
med  regeringer, erhvervsliv og civilsamfund 

om at implementere mekanismer,  
der  effektivt modvirker  

korruption

ÅRSBERETNING 2016



FORORD

I 2016 blev de seneste resultater fra Transparency Inter-
nationals Global Corruption Barometer offentliggjort, og for 
første gang var Grønland med. Dermed har man for første 
gang kunnet sammenligne Grønland med andre lande, når 
det gælder befolkningens opfattelse af korruption. Resulta-
terne afslørede, at der er behov for en fælles indsats for at 
kommunikere de fremskridt og gode resultater i bekæmpel-
sen af korruption og for større åbenhed som er opnået gen-
nem de senere år, og at der fortsat er behov for stærke og 
synlige whistleblower-ordninger.

Transparency International Greenland har i 2016 også ud-
givet en ny virksomhedsguide om menneskerettigheder. 
Vi har fået den første grønlanske kommune som medlem, 
og fået mulighed for at udvide vores sekretariat gennem 
en række spændende projekter og samarbejder. I februar 
2016 kunne man også se, at alle medlemmer af Inatsisar-

tut havde oplyst deres hverv og økonomiske interesser på 
 inatsisartut.gl – for første gang nogensinde.

Vi ser frem til at fortsætte og forstærke indsatsen i 2017. 
Global Corruption Barometer viser, at befolkningen klart 
mener, at korruption eller korrupt adfærd skal frem i lyset, 
og at det generelt er accepteret at rapportere korruptions-
sager. Det giver energi til det fortsatte arbejde. 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen i Transparency International Greenland 
Anita Hoffer, formand

Jakob Strøm, Tine Pars, Dora Dreschel, Mikael Hertig, 
 Bolette Maqe Nielsen
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LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITET
Transparency International Greenland er en NGO, der arbejder 
for forebyggelse af korruption i Grønland som et lokalt chap-
ter af den internationale organisation Transparency Internatio-
nal. Transparency International Greenland blev i 2015 godkendt 
som et Nationalt Chapter.

Foreningens formål er at forebygge korruption, både nationalt 
og internationalt, i samarbejde med Transparency Internatio-
nal. Korruption defineres som misbrug af betroet magt for 
egen vindings skyld. Foreningen bekæmper korruption ved at 
arbejde for vidtgående offentlighed i forvaltningen, åbenhed i 
virksomheder og generel gennemsigtighed i samfundet samt i 
øvrigt ved at udbrede oplysning om korruption og dens skade-
virkninger.

Foreningen forpligtiger sig til at følge Transparency Internatio-
nal’s retningslinjer ved:

• Opmærksomt at følge lovgivning, administrativ praksis m.v. 
i både private og offentlige organisationer med henblik på 
at konstatere adfærd, der fremmer eller negligerer korrupti-
on, og dernæst at

• Gøre opmærksom på eventuelle svagheder og stille forslag 
til forbedringer.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG  
ØKONOMISKE FORHOLD
Aktivitetsniveauet er højt, men er hæmmet af manglen på et 
permanent sekretariat og et mere langsigtet og stabilt øko-
nomisk grundlag. Transparency International Greenland har 
tilrettet sin strategi efter Transparency International’s 2020 
strategi. Transparency International Greenland var  særdeles 
aktiv omkring offentlige høringer og møder, både alene og i 
 samarbejde med NGO koalitionen. I 2016 var Grønland for før-
ste gang med i Global Corruption Barometer og deltog med fire 
personer i Transparency International’s Årsmøde og antikorrup-
tionskonference IACC i Panama City. I 2016 blev udgivet: Guide 
til Virksomheders arbejde med Menneskerettigheder og Global 
Corruption Barometer Hovedkonklusioner fra Grønland.

Årets resultat blev et overskud på 111 t.kr. mod et overskud på 
315 t.kr. i 2015. Foreningens økonomi hviler dels på medlems-
bidrag og dels på donationer fra fonde. I 2016 har Grønlands-
BANKEN’s Erhvervsfond bl.a. givet 250 t.kr. til understøttelse af 
projekter og til drift af sekretariatet.

UDGIVELSER 

GUIDE TIL VIRKSOMHEDERS ARBEJDE  
MED MENNESKERETTIGHEDER
Guide til virksomheders arbejde med menneskerettigheder er 
udarbejdet i samarbejde med CSR Greenland med midler fra 
Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Guiden er et enkelt 
værktøj som skal gøre det nemmere for virksomhederne at få 
styr på arbejdet med menneskerettigheder. Guiden blev intro-
duceret under overskriften Rettigheder og Rundstykker – på et 
morgenmøde for erhvervslivet. Den blev meget positivt modta-
get.

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 
HOVEDKONKLUSIONER FOR GRØNLAND
I november udkom de seneste resultater af Transparency Inter-
nationals Global Corruption Barometer, og for første gang var 
Grønland med. Resultaterne fra de grønlandsk respondenter 
blev samlet i Hovedkonklusioner fra Grønland, sammen med en 
række sammenligningstal og anbefalinger fra TIG’s bestyrelse. 
(se figur).

Resultaterne blev ligeledes præsenteret for alle intereserede  
på FN’s internationale antikorruptionsdag den 9. december.  
Det foregik i Nuuk Center.
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2015 MILEPÆLE

2016 har været endnu et travlt år fyldt med aktiviteter. 
 Bestyrelsen indledte året med at lægge strategi for en ny 
fem-årig periode. En solid og bredt funderet forståelse af 
korruptions negative effekt på den vigtige ”Nation Building” 
som foregår i Grønland, er en hjælp til at nå i mål. Vi skal 
skabe vores eget ståsted, men undervejs skal vi lære af 
 andres succeser og fejltagelser. 

Transparency International Greenlands strategi 2016-2020 
er bygget op efter principperne i Transparency Internatio-
nals strategi 2020: Together Against Corruption. 

Der blev taget følgende overordnede beslutninger:

• Vi skal være bedre til at bruge vores tid, der hvor vi har 
størst effekt. Det betyder, at hvis vi vurderer, at bedste 
resultat kan opnå ved lobbyarbejde, så er det den vej, 
som vi vil gå og efterfølgende orientere om vores resul-
tater. Men hvis vi vurderer, at en indsats kræver generel 
folkelig opbakning, så vil vi gøre, hvad vi kan for at op-
nå den, fx via kampagner.

• Vi skal fastholde en sober og neutral vidensbaseret lin-
je i organisationen også selvom andre måtte forsøge 
at tilskrive os andre motiver, som TIG hverken har eller 
ønsker. I bestyrelsen er vi overbeviste om, at transpa-
rens i beslutningsprocesser er et effektivt midler til at 
bekæmpe korruption.

• Vi mener, at borgerinddragelse er et middel til ægte 
demokrati og dermed også gennemsigtige beslutnin-
ger. Denne sammenhæng skal vi indimellem forklare til 
vores eksterne samarbejdsparterne. Men vi tror på, at 
gennem transparens, borgerinddragelse og demokrati 
kan vi bidrage til Grønlands proces for nationbuilding. 

Det betyder ikke at TIG vil holde op med at være vagthun-
den, der bider fra sig og står frem og kritiserer. Den rolle er 
vi glade for, og den skal vi fastholde og udvikle. Men vi skal 
også udvikle samarbejdet og den gode dialog, så vi sam-
men kan sikre et åbent og korruptionsfrit Grønland.

• Februar: Together against corruption – strategi for TI og for TIG

• April: Generalforsamling og debatmøde om Panama Papers

• Juni: Forum for Ansvarligt Indkøb

• August: Sekretariatet udvides med halvtids projektmedarbejder

• September: Rettigheder og rundstykker – lancering af Guide til virksomheders arbejde med menneskerettigheder

• Oktober: Samarbejdsprojekt med TI Litauen og TI Rusland opnår funding fra Nordisk Ministerråd

• November:  Resultaterne fra GCB offentliggøres 
Kommuneqarfik Sermersooq optages som medlem

• December:  Fire deltagere i AAM og IACC 
FN’s antikorruptionsdag markeres i Nuuk Center

FIGUR 1
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ØVRIGE AKTIVITETER

 GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 
Halvdelen af respondenterne i den grønlandske del af 
 Global Corruption Barometer mener, at korruptionen er 
 blevet værre det seneste år, og 2 ud af 3 mener, at der 
 gøres for lidt fra regeringens side for at bekæmpe korrup-
tion. Transparency International Greenland mener, at der  
er gjort en række fremskridt, men der er fortsat behov  
for en fælles og fokuseret indsats. 

ANNUAL MEMBERSHIP MEETING  
OG INTERNATIONAL ANTI CORRUPTION  
CONFERENCE, PANAMA
Årsmødet i Transparency International var – helt tilfældigt, 
men ganske sigende – planlagt til at finde sted i Panama 
i december. Med støtte fra Tips- og Lottomidlerne var TIG i 
stand til at sende fire deltagere til årsmødet og den efterføl-
gende antikorruptionskonference. Programmet var bygget 
op med flere sideløbende workshops, og de mange input 
og kontakter vil danne grundlag for fremtidigt arbejde i TIG 
– for eksempel: 

•  Ungdomsarbejde - en række chapters har også 
 ungdomschapters 

•  Red Flags – et system udviklet af Transparency 
 International Ungarn, hvor en række indikatorer afslører, 
om der er risiko for korruption ved offentlige indkøb

•  Arrangere begivenheder som på en anderledes  måde 
skaber  opmærksomhed om udfordringerne ved 
 korruption.  
Run against Corruption er et eksempel på en sådan 
 begivenhed

Det er tre eksempler som kan bruges fremadrettet som 
 inspiration.

DEBATMØDE OM PANAMA PAPER
I april 2016 udkom Panama Papers som skabte global 
 opmærksomhed om skatteskjul, whisteblowers og nød-
vendigheden af et stærkt civilsamfund. På TIG’s general-
forsamling fortalte Grønlandsbanken og Skattestyrelsen 
om de grønlandske risici og sikkerhedsforanstaltninger. 
 Spændende oplæg med god debat efterfølgende. 

FORUM FOR ANSVARLIGT INDKØB
Oprettet af CSR Greenland, og TIG er inviteret med og 
 sidder i Advisory Board. Gennemsigtighed og antikorruption 
er et af tre programpunkter, som Forum for Ansvarligt Ind-
køb bygger på. 

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ  
OPTAGES SOM MEDLEM
Som den første kommune i Grønland. Samtidig igangsæt-
tes arbejdet med en kommunal antikorruptionshåndbog. 
Det opsøgende samarbejde med kommunen er en  udløber 
af årsmødet i Transparency International i 2015, hvor TI 
 Norges tætte samarbejde med kommunerne gav inspirati-
on til TIG.
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FORVENTNINGER TIL 2017

Med udgangspunkt i strategien vil TIG i 2017 arbejde for 
at Grønland kan være med til at realisere FN’s Verdensmål 
(Sustainable Development Goals), ikke mindst nr 16, Fred, 
Retfærdighed og Stærke Institutioner. Det skal blandt andet 
ske gennem en række konkrete projekter. Allerede nu kan 
nævnes: 

I oktober fik TIG sammen med TI Litauen og TI Rusland til-
sagn fra Nordisk Ministerråd om at finansiere et projekt der 
skal afdække styrkerne ved good governance og transpa-
rens i udpegning af bestyrelsesmedlemmer i offentlige sel-

skaber, og vurdere om stater og kommuner bør ændre de-
res nuværende praksis. Projektet gennemføres i 2017.

I forbindelse med den første kommunale indmeldelse i TIG 
er der udarbejdet en håndbog for kommunale  medarbejdere, 
som sammen med undervisning i antikorruption bliver til-
gængelig i 2017.

TIG har modtaget midler fra Grønlands Råd for Menneske-
rettigheder samt Tips og Lotto til at udvikle et undervis-
ningsmateriale om arbejdet med antikorruption. Materialet 
findes på dansk og grønlandsk og vil være tilgængeligt på 
skolerne i Grønland ved skolestart 2017.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

EN GLOBAL BEVÆGELSE I KAMPEN MOD KORRUPTION

TI’s vision er at sikre en verden, hvor regeringer, politik, 
erhvervsliv, civilsamfund og menneskers dagligliv er fri af 
korruption ved at promovere transparens, ansvarlighed og 
integritet på alle niveauer og i alle sektorer. Organisationen 
består af mere end 100 chapters verden over samt et in-
ternationalt sekretariat i Berlin. TI dokumenterer og skaber 
opmærksomhed om problemerne med korruption og sam-
arbejder med regeringer, erhvervsliv og civilsamfund om at 
implementere mekanismer, der effektivt modvirker korrup-
tion.

De nationale chaptre er uafhængige civilsamfundsorgani-
sationer, som er registreret i hjemlandene og internatio-
nalt forbundet med TI. Hvert chapter har egen bestyrelse 
og medlemsbasis, strategiske prioriteter, projekter og er 
ansvarlig for at skaffe sin egen finansiering. TI’s sekretari-
at i Berlin støtter chaptrene med viden og værktøjer (så-
som Corruption Perception Index, Global Corruption Baro-

meter, NIS-metoden etc.) men skaffer ikke finansiering til 
sådanne projekter. Det internationale sekretariat organise-
rer desuden årlige regionale og globale møder, hvor chap-
tre udveksler erfaringer, udformer nye samarbejder og deler 
seneste viden om forskning, initiativer og resultater opnået 
i TI som helhed.

Transparency International Greenland (TIG) er en del af den-
ne struktur og støtter op om TI’s vision. Mens der allerede 
i dag findes korrupte praksiser og mangel på transparens, 
som bør addreseres af TIG, så er vores primære målsæt-
ning at forhindre korruption i at få fodfæste.

Civilsamfundsorganisationerne i Grønland er små og dårligt 
finansierede, hvilket efterlader et tomrum uden stærke kri-
tiske instanser til at følge udviklingen og holde politikere og 
embedsmænd ansvarlige. Også medierne mangler ressour-
cer og kompetencer til at indtage kritiske positioner. En så-
dan rolle kræver viden og teknisk ekspertise. 
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TIG’S SAMMENSÆTNING

Bestyrelsen har fem medlemmer og to suppleanter, der er valgt ved TIG’s generalforsamling i april 2016.  
Ultimo december 2016 bestod bestyrelsen af:

Anita Hoffer, formand  
Jakob Strøm, Tine Pars, Ivalo Egede, Dora Dreschel, Bolette Maqe Nielsen, Mikael Hertig

Bestyrelsen har tilknyttet to ekspertmedlemmer, der ikke har stemmeret:  
Anne Mette Christiansen og Thomas Trier Hansen.

FONDE OG DONATIONER

• GrønlandsBANKENs Erhvervsfond; kr. 250.000 til drift af Sekretariat samt understøttelse af projekter.

• Tips & Lotto Pulje C; kr. 90.000 til drift herunder lokaleleje. 

• Tips & Lotto Projektstøtte Pulje C; kr. 59.914 til undervisningsmateriale i antikorruption,  
kr. 65.000 til AMM og IACC konference i Panama.

• Grønlands Råd for Menneskerettigheder Fællespuljen:  
TIG i samarbejde med CSR Greenland kr. 25.000 Guide til menneskerettigheder i Grønland. 

• Tele Greenland; frit internet i sekretariatet.

• Grønlands Erhverv; assistance til bogføring.
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Transparency International Greenland

Imaneq 41

3900 Nuuk

GL-Greenland

Postboks 1613

Phone: +299 32 88 88

info@transparency.gl

www.transparency.gl

facebook.com/transparencygreenland


