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Transparency International Greenland nyhedsbrev
Siden jeg blev valgt på generalforsamlingen i foråret som formand
for
Transparency
International
Greenland (TIG) har jeg ville skrive et
nyhedsbrev. Nu kan det ikke vente
længere og det er mig en stor
fornøjelse at kunne fortælle om
foreningens foreløbige aktiviteter og
ikke mindste kommende planer.
Nyhedsbrevet er således tænkt som
en orientering til alle TIGs medlemmer
om hvad der er sket siden

Generalforsamlingen og hvad der
kommer til at ske i den nærmeste
fremtid.

Strategiarbejde
Efter bestyrelsen blev valgt på
generalforsamlingen har vi brugt en
del tid til sammen at få TIGs og
Transparency Internationals globale
strategi 'ind under huden'. Vi har også
skulle etablere os og afgøre, hvordan
vi kunne blive mest mulige synlige.
Bestyrelsen er blevet mere bevidst
om, at vi vil være proaktive ved
fremadrettet at lave egentlig
kampagner sideløbende med at holde
liv i de indsatser, som tidligere er

blevet sat i gang. Vi besluttede os for
en ’valgkampagne’ som proaktivt
tiltag. Den kommer jeg tilbage til,
mens indsatser kan være at fortsætte
det arbejde, som blev sat i gang fx i
forhold til en whistleblowerordning.
Derudover vil vi mere reaktivt
naturligvis besvare på henvendelser
fra journalister, studerende og andre
samt udarbejde høringssvar og sørge
for al den drift, som hører med til
organisation som TIG.

Taletid

”TIG støtter ikke et bestemt

parti eller en særlig
kandidat. Derimod opfordrer
vi vælgerne til at være med
til stille kritiske spørgsmål
om korruption og nepotisme
til alle kandidaterne.”

Der er ingen tvivl om, at konkrete
sager på landsstyreniveau om
brug af betroede midler for egen
vindingsskyld har givet TIG en
platform at tale ud fra og gøre
korruptionsbegrebet
meget
konkret. Pressen (såvel den
grønlandske som den danske) har
således givet os meget taletid.
Dette har været ressourcekrævende for vores lille forening
men
samtidig
understreget
vigtigheden af, at vi netop har en
organisation som TIG til at sætte
fokus på den slags.
Det er vores oplevelse, at vi
gennem den seneste tid også har
opnået at endnu flere i Grønland
har kendskab til os og hvad vi står
for – nemlig at bekæmpe
korruption og misbrug af betroet
magt for egen vindings skyld.

’Valgkampagne’
Den første kampagne bliver her i forbindelse med
det kommende Inatsisartut valg den 28. november
2014. Vi kommer til at lave en tretrinsraket med
valgplakater, Deklaration imod korruption og
vælgermøde den 19. november.
Vi vil gerne gøre korruption og behovet for at
bekæmpe dette til et tema under valgkampen.
Derfor lancerer vi kampagnen den 7. november
med 3 uger til valget. Vi har fået udarbejdet
valgplakater, hvor vi opfordrer vælgerne til at sætte
deres stemme ved et parti, som arbejder for et
Grønland uden korruption, nepotisme og misbrug af
betroet magt for egen vindings skyld. Kampagne
indeholder også postkort med spørgsmål til
kandidaterne som f.eks. ’Hvem betaler din rejse’,
’Hvem ansætter du’ og ’Hvor stor en gave vil du
tage imod?’. Tanken er, at man enten kan sende
postkortet til en kandidat eller stille spørgsmålene
til vælgermøde.
I samarbejde med Grønlands Arbejdsgiverforening
(GA) vil materialet bliver sendt ud til alle GA's
lokalforeninger med opfordring om at bruge det.
Kampagnen vil blive skudt i gang med en
pressemeddelelse og via sociale medier den 7.
november. Hjælp os gerne med at få kampagnen
spredt bredt ud så vi sikrer, at korruption bliver et
tema i valgkampen.
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Transparency
International Greenland
Oles Varehus
Imaneq 41
P.O. Box 1613

Medlemsmøde
Vi vil gerne give TIGs medlemmer
mulighed for at se materialet som nogle
af de første med mulighed for
diskussion af såvel kampagnen som
TIGs rolle under valgkampen.

3900 Nuuk

Vi inviterer derfor til medlemsmøde i
Oles Varehus torsdag den 6. november
kl 19-21.

Årsmøde i Berlin

E-mail:
info@transparency.g,

Vi har netop deltaget i Transparency
Internationals (TI) globale årsmøde i
Berlin hvor bestyrelsesmedlemmer og
sekretariatsansatte fra hele kloden
samles
for
at
diskutere
korruptionsudfordringer og mulige
måder at bekæmpe korruption.

Websted:
www.transparency.gl

Overordnet set er billedet ikke så
positivt – der dukker stadig flere
korruptionssager op rundt omkring, og
mange steder lever vores Transparency
kollegaer under konstante trusler på
livet. Der var bl.a. stærke indlæg fra
Ukraine og Ungarn, som satte mange
tanker i gang i forhold til hvad det vil
sige at leve i et system hvor
korruptionen for alvor har fået fat.

Vigtige datoer:
6.11. Medlemsmøde
7.11. Lancering af kampagne
19.11. Vælgermøde
28.11. Valg til Inatsisartut
9.12. FN’s antikorruptionsdag

På årsmødet lancerede TI en
kortfattet,
men
meget
stærk
’Deklaration om antikorruption’, som
indeholder nogle ganske enkle
statements, som man kan skrive under
på (se toppen af nyhedsbrevet).
Alle deltagerne på årsmødet skrev
under herpå i Berlin, og vi har taget
den gode ide med hjem. Du kan derfor
på
medlemsmødet
personligt
underskrive Deklarationen, som vi har
oversat til grønlandsk og dansk.
Herefter vil den fysisk blive sendt
rundt til andre byer. Deklarationen vil
også blive sat op som underskriftsindsamling på Facebook.
Derudover var det et vigtigt punkt for
TIG at få diskuteret med det
internationale sekretariat hvordan vi
bliver et fuldgyldigt ’chapter’ af den
internationale organisation. Når man
starter et ’Transparency chapter’ et
nyt sted i verdenen, er man først
kontaktpunkt i 2 år og derefter
’Chapter under udvikling’ i to år. Det
har vi nu snart været i det grønlandske
’chapter’, og de gode nyheder er at vi
allerede til april 2015 kommer op til en
vurdering i det globale sekretariat. Om
alt går vel får vi så ’Chapter’ status, og
har dermed fuld stemmeret i den
internationale organisation. Mere om
det når vi ved mere til april.
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