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Valg til Inatsisartut og TIG 
Første del af 2018 tog sit udgangspunkt i Inatsisartut valget og den 19. april 
inviterede TIG til vælgermøde i Katuaq. Alle partier var repræsenteret og der 

var fyldt ved bordene med 
tilhører. Der var stor 
interessen fra vælgerne i 
at høre partiernes bud på, 
hvordan der kan skabes 
mere transparens og 
modvirke korruption.  
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Året der gik 

DETTE ÅRSBREV 
KIGGER TILBAGE PÅ 

AKTIVITETERNE I 2018 TIG AFHOLDT 
VÆLGERMØDE  

19. APRIL 

BESØG HOS TI I 
BERLIN 

19.-20. JUNI 

IACC I KØBENHAVN 
TIG DELTOG I 
WORKSHOP

IACC workshop 

“My friend, my 
cousin, my 
business 

partner: How to 
prevent the 
misuse of 
entrusted 

power in small 
societies”

TIG ÅRSBREV

Vælgermøde 19. april 
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Kort tid efter Inatsisartutvalget havde TIG sit eget valg i form 
af valg til bestyrelse ved årets generalforsamling. Betingelserne 
er forholdvis få; det kræver at man er medlem, ikke aktiv 
politiker og ønsker at arbejde frivillig for TIG. Cirka halvdelen 
af TIGs bestyrelse var på valg og heldigvis bød gode kræfter sig 
til. TIGs bestyrelse består af Anita Hoffer (formand), Naaja 
Nathanielsen (næstformand), Bolette Maqe Nielsen, Dora 
Drechsel, Birita i Dali, Aviaq Brandt, Melissa Geisler 
Krogsgaard, Birtha Bianco og Betina Præstiin.  

Partnerskaber og workshops 
TIG har fortsat arbejdet aktivt med forskellige partnere. 
Partnerskabet med Kommuneqarfik Sermersooq har udmøntet 
sig i flere kurser i antikorruption, som er blevet afholdt i  
Paamiut, Tasiilaq og Nuuk.  

En anden partner er CSR Greenland som TIG afholdt SDG-
konferencen i august sammen med. Mogens Lykketoft var 
hovedtaler på konferencen og bidrog med baggrunden for FNs 
Verdensmål for bæredygtighed (SDG).  

For udbygge samarbejdet med Transparency International (TI) 
og møde TIGs nye regionale koordinator Nacho Espinosa var 
en delegation medio juni i Berlin. Her blev der holdt møder 
med TIs kommunikation- og fundraisingsafdeling samt TIs ny 
direktør. Turen gav god inspiration til fremadrettede 
aktiviteter.  

AMM og IACC 
I oktober rejste en delegation fra TIG til København for at 
deltage i TIs årlige medlemsmøde (AMM). Her mødtes alle TIs 
chapters for at lære af hinanden og afholde generalforsamling.  

Efter AMM blev den international antikorruptions konference 
IACC afholdt i Bella Centeret med mere end 1500 deltagere fra 
regeringer, virksomheder og civilsamfund. TIG var stolte over 
at lede en workshop på konferencen sammen med Island og 
Estland under overskriften “My friend, my cousin, my business 
partner: How to prevent misuse of entrused power in small 
societies”. Det blev til spændende diskussioner om hvordan 
man med fokus på transparens og klare retningslinjer kan 
undgå nepotisme udfordringer i små samfund.  

Konference om ytringsfrihed 
November kom til at stå i ytringsfrihedens tegn med en 
konference om ret og pligt til at ytre sig i et lille samfund som 
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TIGs bestyrelse 
valgt af general-

forsamlingen

På spørgsmålet om, 
hvordan man får en kultur, 
hvor flere er villige til at 
benytte deres ytringsfrihed 
svarede Flemming Rose:  
“Det skal tilskyndes 
oppefra. Man skal 
kommunikere, at der er 
plads til dem, der vil ytre 
sig kritisk over for andre 
dele af samfundet”. 
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Grønland. Mikkel Bjarnø Lund, nyhedschef i KNR kom ind på mediernes udfordringer, når 
eksperterne er tavse og hvilke konsekvenser det får for mediernes rolle i samfundet. Britta 
Keldsen, partner i Paulsen/Keldsen kom ind på de juridiske rammer for offentlig ansattes 
ytringsfrihed. Flemming Rose, anerkendt fortaler for ytringsfrihed og især kendt som manden der 
stod bag Jyllandspostens tegninger af Muhammed, sluttede af med at komme omkring, hvordan 
der skabes en kultur, hvor folk er villige til at bruge deres ytringsfrihed.  

Re-akkreditering 
TIG er midt i en re-akkrediteringsproces hos Transparency International og havde i november 
besøg af den regionale koordinator Nacho Espinosa, som mødtes med flere af TIGs interessenter. 
Det betyder meget for TIG at være en del af en større international organisation, hvor der både 
deles udfordringer men bestemt også værktøjer med andre chapter. TIG har da også en 
forventning om at blive re-akkrediteret og dermed kunne fortsætte som en del af Transparency 
International.  

Tak! 
Tak til alle medlemmer, interessenter og partnere. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde 
også i 2019. 
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SDG konferencen sammen med CSR Greenland i august


