ÅRSBERETNING 2018
T ransparency
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 d okumenterer og skaber opmærksomhed om
problemerne med korruption og samarbejder
med regeringer, erhvervsliv og civilsamfund
om at implementere mekanismer,
der e ffektivt modvirker
korruption

”OUR RESEARCH MAKES A CLEAR LINK BETWEEN HAVING A HEALTHY DEMOCRACY AND
SUCCESFULLY FIGHTING PUBLIC SECTOR CORRUPTION. CORRUPTION IS MUCH MORE LIKELY
TO FLOURISH WHERE DEMOCRATIC FOUNDATIONS ARE WEAK AND, AS WE HAVE SEEN IN MANY
COUNTRIES, WHERE UNDEMOCRATIC AND POPULIST POLITICANS CAPTURE DEMOCRATIC
INSTITUTIONS AND USE THEM TO ADVANTAGE”

DELIA FERRIRA RUBIO, CHAIR OF TRANSPARENCY INTERNATIONAL

FORORD
Globalt er demokratiet under pres og en række lande styres
af populistiske ledere. Transparency International (TI) har
påvist, at korruption forekommer mindst i lande, der har
ægte demokratisk ledelse og hvor den offentlige sektor
er ubestikkelig. Derfor følger Transparency International
Greenland (TIG) naturligvis den internationale udvikling.

En ny kommunikationsstrategi for TIG har resulteret i flere
opslag på Facebook og betydelig flere følgere. Synligheden
på Facebook er med til at udbrede det generelle budskab
om fordelene ved et land fri for korruption. Der har været
stor interesse fra udlandet og igen i 2018 har TIG givet en
del interviews til presse og studerende.

2018 var året, hvor TIGs bestyrelse arbejdede på at få så
mange som muligt inddraget i kampen mod korruption –
i alle dets former. Som led i heri indbød TIG til to offentlige
arrangementer i Katuaq. Det første var et velbesøgt vælger
møde forud for valg til Inatsisartut. Her blev det tydeligt, at
kandidater fra alle partier havde et ønske om at arbejde
mod korruption. Flere af valgløfterne er blevet udmøntet i
forslag til Inatsisartut, som skal behandles på Forårssamlin
gen i 2019. Andet offentlige arrangement var konferencen
’Det tavse demokrati’, hvor fokus blev sat på ytringsfrihed.
Konferencen havde stor tilslutning og viste, at rigtig mange
borgere ønsker en debat om ytringsfrihed.

TIG blev godkendt som TI-chapter i 2015, og i 2018 var vi
efter TIs regler igennem en re-akkrediteringsproces, som
vi p.t. afventer resultatet af. Bestyrelsen finder medlems
skabet af TI helt essentielt, da det giver adgang til ekspert
viden og et globalt netværk.

IACC, verdens største internationale antikorruptions konfe
rence, blev afholdt i København i efteråret. TIG er stolte
over at have faciliteret en workshop, hvor TIG sammen med
Island og Estland præsenterede og diskuterede udfordrin
ger i forhold til at undgå magtmisbrug i lande med en lille
befolkning.

Venlig hilsen

En forening er i sagens natur afhængig af sine medlemmer
og desværre har TIG i 2018 oplevet en mindre tilbagegang
i medlemsantal.
Vi ser dog frem til at fortsætte indsatsen i 2019.

Bestyrelsen i Transparency International Greenland
Anita Hoffer, Naaja H. Nathanielsen, Bolette Maqe Nielsen,
Dora Drechsel, Aviaq Brandt, Melissa Geisler Krogsgaard,
Birita i Dali, Birtha Bianco, Betina Præstiin
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LEDELSESBERETNING
HOVEDAKTIVITET

grundlag. TIG’s strategi følger retningslinjerne i Transparen
cy International’s 2020 strategi.

Transparency International Greenland (TIG) er en ikke-stats
lig organisation (NGO), der arbejder for forebyggelse af kor
ruption i Grønland som et lokalt chapter af den internatio
nale organisation Transparency International (TI). TIG blev i
2015 godkendt som et Nationalt Chapter.

TIG har indleveret fire høringssvar og har deltaget i en ræk
ke offentlige møder, konferencer og forskningssamlinger.
De største milepæle i 2018 har været afholdelse af væl
germødet forud for Inatsisartut-valget, konference om FN’s
Verdensmål, workshoppen “My friend, my cousin, my bu
siness partner: How to prevent misuse of entrused pow
er in small countries” på den internationale antikorrupti
ons konference (IACC) i København, en konference i Nuuk
om ytringsfrihed og endelig vores re-akkreditering som
TI-Chapter. I 2018 deltog TIG med fem personer i TI’s Års
møde. Derudover blev der i 2018 afholdt er række kurser i
antikorruption for ansatte i Kommuneqarfik Sermersooq. En
ny kommunikationsstrategi med fokus på dobbeltsprogede
indlæg i Facebook har medført en stigning til nu over 1100
følgere.

Foreningens formål er at forebygge korruption, både natio
nalt og internationalt, i samarbejde med TI. Korruption defi
neres som misbrug af betroet magt for egen vindings skyld.
Foreningen bekæmper korruption ved at arbejde for vidtgå
ende offentlighed i forvaltningen, åbenhed i virksomheder og
generel gennemsigtighed i samfundet samt i øvrigt ved at
udbrede oplysning om korruption og dens skadevirkninger.
Foreningen forpligtiger sig til at følge TIs 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 korrup
tion, og dernæst at gøre opmærksom på eventuelle svag
heder og stille forslag til forbedringer.

Årets resultat udviser et overskud på 93 t.kr. mod et over
skud på 4 t.kr. i 2017. Foreningens økonomi hviler dels på
medlemsbidrag og dels på donationer fra fonde. I 2018
har GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond bl.a. givet 250 t.kr.
til understøttelse af projekter og til drift af sekretariatet. De
resterende donorer og bidragsydere kan ses længere frem
me i rapporten.

Foreningen drives overvejende af frivillige kræfter i form af
en arbejdende bestyrelse med ni medlemmer og to eks
pertmedlemmer, såvel som et lille sekretariat. I 2018 har vi
desuden haft yderligere en frivillig til rådighed.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG
ØKONOMISKE FORHOLD
Aktivitetsniveauet er højt, men er hæmmet af manglen på
et permanent sekretariat og et mere stabilt økonomisk

TIG bestyrelse. Maj 2018
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2018
2018 MILEPÆLE
• April: Vælgermøde forud for Inatsisartut valg. Grønlands Råd for Menneskerettigheder, 2-dages møde.
Generalforsamling og præsentation af projektsamarbejde med Rusland og Litauen.
• Juni: Besøg ved TI’s sekretariat i Berlin, TI Tyskland og TI Danmark Kommunekursus i Paamiut
• August: Konference i Nuuk om FN’s Verdensmål. Kommunekursus i Tasiilaq
• September: Bestyrelsens strategiseminar
• Oktober: Kommunekursus i Nuuk. TI Årsmøde og IACC i København.
• November: Grønlands Råd for Menneskerettigheder 2-dages møde. Besøg af regional koordinator fra TI.
Konference Det tavse demokrati. Kommunekursus i Nuuk.

TIS 2020 STRATEGI HAR FEM
HOVEDINDSATSOMRÅDER:

Bestyrelsen i TIG arbejder med udgangspunkt TIs
internationale 2020 strategi ”Together Against Corruption”.

1. Fokus på mennesker og partnere

TI 2020 STRATEGI

2. Styrke partnerskaber
3. Forebyggelse, implementering og retfærdighed
4. Styrke anti-korruptionsbevægelsen
5. Øge vores fodaftryk

Kommunekursus i Paamiut
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FOR TIG BETYDER 2020 STRATEGIEN
FOKUS PÅ MENNESKER OG PARTNERE:

STYRKE ANTI-KORRUPTIONSBEVÆGELSEN

Vi har fokus på kommunikation gennem arrangementer og
en effektiv anvendelse af sociale medier, kontakter med de
grønlandske medier og andre relevante kanaler

Vi er aktive deltagere i den internationale TI bevægelse for
kontinueligt at lære og samtidig bidrage til andre chapters.
Vi deltager i TIs medlemsmøder årligt og i den store in
ternationale antikorruptions-konference, IACC, for at dele
vores erfaringer og styre vores arbejde. Samtidig sender
vi så vidt muligt unge fra Grønland til den internationale
anti-korruptions Summer School.

STYRKE PARTNERSKABER:
Vi arbejder gennem partnerskaber for at styrke vores
impact. Det kan både være offentlige partnere som kom
munerne, erhvervspartnere via vores erhvervsprogram og
andre civilsamfundsorganisationer som Grønlands Erhverv,
CSR Greenland, Grønlandske Advokater, Grønlands Råd for
Menneskerettigheder m.v. Partnerskaber kan være lang
varige eller bare handle om en enkelt event.

ØGE VORES FODAFTRYK
Vi arbejder for kontinuerligt at styrke vores arbejde og øge
vores impact gennem f.eks. fundraising og medlemsrekrut
tering, således at vi får flere kræfter til at løfte opgaven.

FOREBYGGELSE, IMPLEMENTERING OG
RETFÆRDIGHED

TIG ARBEJDSGRUNDLAG:
• Som forening skal vi være gode til at bruge vores tid,
der hvor vi har størst effekt.

Vi arbejder med virksomheder og kommuner for at øge
opmærksomheden omkring vigtigheden af at forhindre
korruption, afgiver høringssvar i alle relevante cases for at
sikre øget transparens og arbejder med lobbyisme for at
fremme politikernes fokus på antikorruption og transparens.
Særligt fokus har vi på at få Grønland til at underskrive FNs
antikorruptions-konvention.

• Vi skal fastholde en sober og neutral vidensbaseret
linje i foreningen.
• Transparens i beslutningsprocesser er et effektivt
middel til at bekæmpe korruption.
• Borgerinddragelse er et middel til ægte demokrati og
dermed også gennemsigtige beslutninger.
Vi mener, at gennem transparens, borgerinddragelse og
demokrati kan vi bidrage til Grønlands proces for Nation
Building.

Kommunekursus i Paamiut
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Vælgermøde i Katuaq 15. april

Konference om FN’s Verdensmål.
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AKTIVITETER 2018
VÆLGERMØDE 15. APRIL

TRANSPARENCY INTERNATIONAL ÅRSMØDE

Alle partier blev indbudt under overskriften ”Et land uden
korruption”. Partierne var indbudt til at dele deres visioner
og konkrete forslag til indsatser, der kan sikre transparens i
beslutningsprocesser. Der var stor velvilje fra alle kandidater til
at bekæmpe korruption. Siumuts kandidater talte om oprettelse
af en ’transparency-ombudsmand’ og IA ytrede bekymring for
potentiel risiko for korruption i fiskeriet.

Årsmødet blev afholdt i København, hvor TIG deltog med fem
personer. Her blev TI’s 25 års jubilæum markeret, med bud
skabet at korruption fortsat er særdeles udbredt i mange lande.
Deltagerne på årsmødet enedes om også fremadrettet at arbej
de med politisk integritet, såvel som at fokusere på ’dirty mo
ney’ fx penge fra handel med kvinder. Endelig var der fokus på
at arbejde med FN’s Verdensmål. Deltagelse i Årsmødet betyder
for TIG masser af erfaringsudveksling med andre chapters, men
også muligheden for at have indflydelse på TI’s strategi frem
over.

BESØG I BERLIN
I juni tog Anita Hoffer, Melissa Geisler Krogsgaard, Aviaq Brandt
og Anne Mette E. Christiansen til Berlin. Formålet var at møde
TIG’s regionale koordinator samt eksperter fra sekretariatet,
som kunne hjælpe TIG i det videre arbejde. Desuden blev
TI Germany besøgt for at høre om deres arbejde med anti
korruption på lokalt niveau og lære af deres erfaring med sam
arbejde med erhvervslivet. Undervejs blev afholdt møde med TI
Denmark for diskussion af bidrag til Nordic Pillar ved IACC18.

INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION CONFERENCE
- IACC18
IACC2018 blev afholdt i Bella Centret i København med me
re end 1.800 deltagere fra regeringer, virksomheder og civil
samfund fra 144 lande. TIG var stolte over at lede en workshop
på konferencen under overskriften “My friend, my cousin, my
business partner: How to prevent misuse of entrused power in
small countries”. Anne Mette E. Christiansen var moderator for
workshoppen. Oplægsholdere var Anita Hoffer TI Greenland,
Jón Ólafsson fra Island og Remo Perli fra Estland. Omkring 200
deltagere lyttede til oplæg og deltog i debat om, hvorledes man
med fokus på transparens kan undgå udfordringer med mis
brug af betroet magt i små samfund.

KONFERENCE OM FNS VERDENSMÅL
CSR Greenland og TIG afholdt i august en konference om FNs
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Hovedtaler var Mogens
Lykketoft, som bidrog med baggrunden for FN’s Verdensmål.
TIG’s næstformand, Naaja H. Nathanielsen, understregede, at
der er en tendens til, at nationale sager overskygger globale
forpligtigelser. Der bruges meget tid på at drøfte hjemlige
enkeltsager, og det der ligger ude omkring Grønland, risikerer
derfor at blive abstrakt. Men hvis vi skal lykkes med verdens
målene, er det nødvendigt også at spejle udad. TIG anbefalede
derfor også på konferencen, at Grønland tiltræder FN’s anti
korruptionskonvention.

Under konferencen blev to journalister hædret for deres dybde
borende arbejde med afdækning af korruption. Konferencen
afsluttendes med underskrivelse af ”The Copenhagen Declara
tion – Stand together for peace, security and development”.1

1	
https://iaccseries.org/blog/the-copenhagen-declarationstand-together-for-peace-security-and-development/

Anita, Anne Mette, Aviaq og Melissa.
TI-Sekretariat Berlin juni 2018

IACC18. Workshop. Oplægsholdere Jón Ólafsson, Remo
Perli og Anita Hoffer, facilitator Anne Mette E. Christiansen
og TIG’s projektleder Iben Ellesgaard Nielsen
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KONFERENCE ”DET TAVSE DEMOKRATI”

MØDEDELTAGELSE

27. november var TIG, sammen med Grønlands Erhverv og
Nunatsinni Advokatit, vært for en konference om ytrings
frihed - ret og pligt til at ytre sig i et lille samfund. Mikkel
Bjarnø Lund, nyhedschef i KNR, kom ind på mediernes ud
fordringer, når eksperterne er tavse og hvilke konsekven
ser det får for mediernes rolle i samfundet. Britta Kjeldsen,
partner i Paulsen/Kjeldsen oplyste om de juridiske rammer
for offentligt ansattes ytringsfrihed. Flemming Rose, aner
kendt fortaler for ytringsfrihed, sluttede af med oplæg om,
hvordan der skabes en kultur, hvor folk er villige til at bruge
deres ytringsfrihed. Forud for konferencen blev udsendt to
små videoer på FB: Aviâja Egede Lynge og Mikael Binzer
om ytringsfrihed.

TIG indbydes til mange møder og deltager så vidt det en
muligt. I januar indbød Forfatningskommissionens sekreta
riat TIG til orienteringsmøde vedrørende borgerinddragel
se. Borgerinddragelse står højt på TIG’s prioriteringsliste, og
der blev naturligvis takket ja. Mødet blev efterfølgende
aflyst under begrundelse. Efterfølgende blev afholdt en
konference om emnet, hvor TIG ikke var indbudt.

KURSER I ANTIKORRUPTION

GRØNLANDS RÅD FOR MENNESKERETTIGHEDER

Kommuneqarfik Sermersooq bestilte i forbindelse med ud
givelse af Håndbog i antikorruption for kommunalt ansat
te et antal kurser for sine ansatte. TIG har i 2018 afholdt
kursus for kommunalt ansatte i Paamiut og Tasiilaq samt to
kurser i Nuuk. Instruktører Irene Jeppson og Bodil Karlshøj.

Rådet har afholdt to møder af hver to dage. TIG’s repræsen
tant har deltaget i begge møder. Arbejdet i rådet er frivil
ligt og ulønnet. TIG har ikke haft udgifter i forbindelse med
rådsmøder.

FACEBOOK
Bestyrelsen søger at lægge relevante indlæg ud på Face
book. Så vidt muligt indsættes indlæg på begge sprog.
TIG’s Facebookside har godt 1100 følgere. Rækkevidden
for et opslag er ca. 500 pr. uge.

INTERNATIONAL ANTI-KORRUPTIONSDAG
9. DECEMBER
I ugen op til dagen var indsat korte statement fra
Transparency International på TIG’s Facebookside.

KLIP FRA ÅRETS PRESSEMEDDELELSER
• 3. januar 2018: Grønland bør have en liste over magthavere, der kan være mål for korruption i kraft af deres
arbejde. Det mener Transparency Greenland.
• 4. maj 2018: Bestyrelsen vil som den første handling opfordre til, at den nye koalition vil arbejde for, at Grønland
tiltræder FNs antikorruptionskonvention: ”Det vil være et stærkt signal at sende til potentielle investorer i vores land
og også stille klare forventninger til os selv. Vi har en stor offentlig økonomi og en økonomi der afhænger af havets
ressourcer og de to forhold alene bør være tilstrækkeligt med incitament til at tiltræde konventionen” udtaler en
samlet bestyrelse.
• 20. august 2018: Konference om FN’s Verdensmål. Globale forpligtigelser og konkrete handlinger nødvendige for
at lykkedes med verdensmål … brug for at udvikle en bedre forståelse af, at NGO’er af og til må fremsætte kritik
for at gøre opmærksom på lovgivningsmæssige svagheder eller dårlig praksis.
• 4. oktober 2018: Vedr. EM2018. Steen Lynge fra Demokraterne har fremsat et beslutningsforslag, om at
Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse med anbefalinger til, hvordan indsatsen mod k orruption
kan styrkes. Steen Lynge foreslår i den forbindelse, at Naalakkersuisuts redegørelse sker i samarbejde med
Transparency International Greenland (TIG). Der må ikke herske tvivl om, at TIG meget gerne indgår i sådan et
samarbejde og gerne står til rådighed med viden på området.
• 1. november 2018: En delegation fra den frivilligt arbejdende bestyrelse og sekretariatet fra Transparency
International Greenland (TIG) deltog i sidste uge i Transparency International’s årlige medlemsmøde (AMM)
og i den internationale anti-korruptionskonference IACC, som foregik i København med deltagelse af 1800
repræsentanter fra civilsamfund, regeringer, multilaterale agenturer og privatsektoren i 144 lande.
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FORVENTNINGER TIL 2019
• TIG har tilbudt alle grønlandske kommuner kurser i anti
korruption og vi håber, at de tager godt imod tilbuddet.

• TIG vil også i 2019 være meget opmærksom på åbenhed i
kommunikation mellem Naalakkersuisut og befolkningen,
konkret vil vi fortsat se på besvarelserne af § 37 spørgsmål.
TIG vil forfølge kravet om åbenhed i forvaltning af landets
ressourcer.

• Inatsisartut skal ved forårsmødet forholde sig til to beslut
ningsforslag: om at Naalakkersuisut pålægges at henlægge
whistleblowerundersøgelser til en uafhængig enhed og at
Naalakkersuisut pålægges at omdele en redegørelse med
anbefalinger til, hvordan indsatsen mod korruption kan
styrkes.

• TIF vil arbejde på at styrke dialogen og samarbejdet med
andre NGO’er og talsmænd for børn og handicappede.
• FN’s Verdensmål er højt prioriterede på den internationalt
plan. TIG vil promovere og søge samarbejde med andre
NGO’er om udbredelsen her i landet.
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Nogle af deltagerne ved Transparency International
25 års jubilæum og årsmøde

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
EN GLOBAL BEVÆGELSE I KAMPEN MOD KORRUPTION
TI’s vision er at sikre en verden, hvor regeringer, politik, er
hvervsliv, civilsamfund og menneskers dagligliv er fri af korrup
tion ved at promovere transparens, ansvarlighed og integritet
på alle niveauer og i alle sektorer. Organisationen består af me
re end 100 chapters verden over samt et internationalt sekre
tariat i Berlin. TI dokumenterer og skaber opmærksomhed om
problemerne med korruption og samarbejder med regeringer,
erhvervsliv og civilsamfund om at implementere mekanismer,
der effektivt modvirker korruption.

og Global Corruption Barometer), men skaffer ikke finansiering
til sådanne projekter. Det internationale sekretariat organise
rer desuden årlige regionale og globale møder, hvor chaptre ud
veksler erfaringer, udformer nye samarbejder og deler sene
ste 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 praksisser og mangel på transparens, som bør
adresseres af TIG, så er vores primære målsætning at forhindre
korruption i at få fodfæste.

De nationale chaptre er uafhængige civilsamfundsorganisatio
ner, som er registreret i hjemlandene og internationalt forbun
det med TI. Hvert chapter har egen bestyrelse og medlemsba
sis, strategiske prioriteter, projekter og er ansvarlig for at skaffe
sin egen finansiering. TI’s sekretariat i Berlin støtter chapterne
med viden og værktøjer (såsom Corruption Perceptions Index

Civilsamfundsorganisationerne i Grønland er små og dårligt fi
nansierede, hvilket efterlader et tomrum uden stærke kritiske
instanser til at følge udviklingen og holde politikere samt em
bedsværk ansvarlige.
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TIG’S SAMMENSÆTNING
Bestyrelsen har syv medlemmer, der er valgt ved TIG’s generalforsamling i april 2018.
Anita Hoffer, formand, Naaja Hjelholt Nathanielsen, næstformand
Bolette Maqe Nielsen, Dora Drechsel, Melissa Geisler Krogsgaard, Aviaq Brandt og Birita i Dali, medlemmer.
Birtha Bianco og Betina Præstiin, suppleanter. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder med taleret, men ikke stemmeret.
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.

• Grønlands Erhverv; kr. 5.000 som tilskud til taler ved
konference Det tavse Demokrati.

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

• Nunatsinni Advokatit; kr. 5.000 som tilskud til taler ved
konference Det tavse Demokrati.

• Tips & Lotto Projekttilskud Pulje C; kr. 47.582 til delta
gelse i AMM og IACC18.

• Kommuneqarfik Sermersooq, simultantolkning ved
konference Det tavse Demokrati.

• Transparency International; 1760€ til TI Greenland
exchange with TI Germany and TI-S

• Tele Greenland; frit internet i sekretariatet

• Nordisk Ministerråd, kr. 17.632,21 til Projekt Learning
Together

• Iben Ellersgaard Nielsen: 200 arbejdstimer til projekt
ledelse

• Grønlands Erhverv; assistance til bogføring.

• Grønlands Råd for Menneskerettigheder; kr. 50.000
som tilskud til konference Det tavse Demokrati.
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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

