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Hvad tænker du, når du hører ordet korruption?
Skriv de ord/ ting ned, som du tænker på i felterne.
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Lidt historie

Begrebet korruption betyder ulovlige, skjulte økonomiske 
aktiviteter. I 1950´erne og 1960´erne begyndte forskere og 
universitetsfolk rundt om i verden at diskutere begrebet 
korruption. Diskussionen begyndte, fordi der var behov for 
ændre på den måde især virksomheder opførte sig på, når 
de skulle handle med hinanden. Nogle virksomheder op-
førte sig på en på måde, som skadede andre. Rigtig mange 
penge blev brugt til korruption. Af de mange penge havner 
de fleste ofte hos magthaverne personligt uden at komme 
befolkningen til gode.

I dag findes der en række internationale standarder om kor-
ruption som også direkte eller indirekte berører virksomhe-
der: FN´s konvention mod korruption, FN’s Global Compact, 
OECD Retningslinjer for Multinationale Selskaber og OECD’s 
konvention om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske 
tjenestemænd. I Grønland gælder kriminalloven, men uden-
landsk lovgivning, som den amerikanske US Foreign Corrupt 
Practice Act og den engelske UK Bribery Act, kan have betyd-
ning for virksomheder der agerer i Grønland. Det skyldes, at 
udenlandske virksomheder som agerer korrupt i Grønland 
kan dømmes i USA og England, selvom de ikke har deres 
hovedsæde i de lande.

I kampen for at bekæmpe korruption blev der i 1993 skabt 
den internationale forening Transparency International (TI), 
af Peter Eigen og ni tidligere ansatte i Verdensbanken. TI blev 
kendt for at arbejde systematisk med korruption, og for at 
udvikle et korruptionsindeks ”Corruption Perceptions Index”. 
Korruptionsindekset omfatter i dag 175 lande. Grønland er 
ikke repræsenteret i indekset. Den grønlandske afdeling af 
TI hedder Transparency International Greenland.

korruption og 
korruptionens 
historie
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Begrebet korruption

Korruption dækker over en række handlinger eller undladel-
ser, hvor en person eller organisation misbruger sin magt for 
at opnå forskellige fordele. Som eksempler kan nævnes 

•	  bestikkelse 
•	  smørelse
•	  returkommission
•	  interessekonflikter
•	  nepotisme
•	  gaver
•	  underholdning 
•	  donationer/sponsorater 

Disse forskellige handlinger eller undladelser kan høre ind 
under korruptionsbegrebet og kan skade både personer, virk-
somheder og samfundet, og dets omdømme, som helhed. 

Afpresning, beskyttelsespenge og hvidvaskning af penge 
kan også være omfattet af begrebet ligesom ulovlige aftaler 
om priser og tilbud ved offentlige udbud og projekter.

Transparency International beskriver 
korruption som misbrug af betroet 
magt for egen vindings skyld. 
Det skader alle, hvis liv, forsørgelse 
og lykke afhænger af integriteten hos 
mennesker i en autoritetsposition.



o p g a v e r
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Hvem begyndte at diskutere 
korruption. Hvornår?

Hvorfor blev der diskuteret 
korruption?

Hvilke handlinger omfatter 
korruption?
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Nævn nogle internationale 
standarder der vedrører 
korruption.

Hvilken forening blev stiftet 
til bekæmpelse af korruption, 
af hvem og hvornår?

Hvad er Transparency Inter-
national især kendt for?

o p g a v e r
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Hvilke handlinger kan nævnes 
i forbindelse med korruption?

Hvordan kan korruption 
defineres?

Hvilke andre spørgsmål kan 
nævnes i forbindelse med 
korruption?

o p g a v e r
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Hvad er problemet med 
korruption?

Hvordan skader korruption, 
og hvem skader det?

f o r d y b e l s e
Gennemgå teksten i Transparency International’s definition og find ud af, 
hvad alle ordene betyder. Diskuter derefter om det er en god definition. 
Prøv at ’oversætte’ beskrivelsen til ungdomssprog.
 

r e f l e k s i o n s s p ø r g s m å l 
Skriv og diskuter i grupper eller i klassen
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Kan du komme i tanke om 
eksempler på korrupt adfærd?

Kan du komme i tanke om 
eksempler på korruptionslig-
nende adfærd i Grønland? 

Kan du finde eksempler på 
korruption inden for sport?
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