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Transparency Internati
onal Greenland (TIG) h

ar 11. september 2020
 modtaget ovenstående

rapportudkast i høring 
med høringsfrist den 9.

 oktober 2020. TIG er e
n organisation, der arb

ejder for

forebyggelse af korrupt
ion i Grønland i samarb

ejde med den internatio
nale paraplyorganisatio

n
Transparency Internati

onal.

TIG kan i høj grad tilslu
tte sig rapportudkastets

 indhold og overordned
e anbefalinger. Her ska

l særligt

fremhæves anbefalinge
n om at Grønland blive

r omfattet af internation
ale anti-korruptionskon

ventioner
og udarbejder en anti-k

orruptionsstrategi.

Den første integritetsun
dersøgelse (NIS-studie

) i Grønland blev præse
nteret i 2012 og findes 

forsat

tilgængelig på TlGs hje
mmeside. TIG tog initia

tiv til denne, integritetsu
ndersøgelsen i 2012, s

om af
økonomiske årsager ik

ke var et fuldt integritet
sstudie - Studiet fra 20

12 koncentrerede sig o
m den

offentlige sektor med s
ærligt fokus på råstof- o

g fiskeriområdet, samt 
bolig- og infrastrukturom

 rådet.
TIG konstaterer med til

fredshed, at NIS-studie
t fra 2012 er anvendt s

om baseline-studie, og
 at

resultaterne fra nærvæ
rende studie er holdt op

 herimod for at vurdere
 udviklingen på område

t.

TIG finder det givtigt at
 få et samlet overblik o

ver de fremskridt, der e
r sket siden 2012 på om

rådet.
Dette viser politisk bev

ågenhed for området. T
IG konstaterer, at der u

nder EM 2020, pkt. 130
, skal

drøftes mulighed for an
sættelsesklausuler, et o

mråde, der i nærværen
de rapportudkast er an

befalet
under overskriften 'kare

nsperiode'.

TIG kan afgjort tilslutte
 sig rapportens konklus

ioner og anbefalinger. S
åfremt der ikke kan find

es

ressourcer til at gennem
føre alle anbefalingerne

 med det samme, anbe
faler TIG, at der udarbe

jdes en
anti-korruptionsstrategi

 med forskellige faser, 
der over en 2-3 årig pe

riode sikrer implemente
ringen af

de forskellige anbefalin
ger. Et vigtigt element i

 første fase bør være G
rønlands tiltrædelse af 

FNs anti-
korruptionskonvention 

i lyset af, at Grønland e
r tæt på at kunne gøre 

dette (se Hvilke udford
ringer

møder Grønland når FN
's konvention mod korr

uption træder i kraft for
 Grønland

https://www.transparen
cygl/wp-content/upload

s/TIG__Analyse.-DK.pd
f).



Det skal desuden nævn
e, at TIG igen i 2020 ha

r taget initiativ til, at und
ersøgelsen Global Cor

ruption
Barometer gennemføre

s i Grønland. De første
 interviews med et repr

æsentativt udsnit af de
n

grønlandske befolkning
 sker medio oktober, og

 TIG forventer at kunne
 præsentere resultatern

e fra
undersøgelsen primo d

ecember. Denne under
søgelse vil forhåbentlig

 kunne understøtte arb
ejdet

med udformning af Naa
lakkersuisuts redegøre

lse til Inatsisartut forud
 for endelig beslutning,

 om der
skal sættes nye anti-ko

rruptionsmekanismer iv
ærk.

Specifikke bemærkning
er:

o TIG noterer sig, at In
tegritetsstudiet ikke er 

lagt i den offentlige hør
ingsportal. Vi anbefaler

som altid størst mulig t
ransparens og finder, a

t et studie som dette bø
r være offentligt

tilgængeligt ikke minds
t fordi det kan have bor

gernes interesse.

o l indledningen anføre
s, at rapporten skal dan

ne grundlag for en rede
gørelse fra

Naalakkersuisut til Inat
siartut, som skal fremlæ

gges på forårssamlinge
n 2020. Dette bør

tilrettes aktuel samling. TIG står til rådighed, de
rsom uddybning af ove

nstående ønskes.

Me venlig hilsen KÆÅ Birita i Dali formand


