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NYHEDSBREV
Rigtig godt nytår…
Jeg kigger stolt tilbage på 2016, hvor Grønland for
første gang kom med i Global Corruption Barometer, sekretariatet blev styrket og vi kom tættere på
kommunerne med et partnerskab med Kommuneqarfik Sermersooq.

Med støtte fra Tips & Lotto deltog også en større
delegation fra bestyrelse og sekretariat i Transparency Internationals årlige medlemsmøde og efterfølgende antikorruptionskonference i Panama –
mere om det nedenfor.

Men der stopper vi selvfølgelig ikke, fordi i TIG har vi ambitioner om endnu flere projekter der skal
skabe mere gennemsigtighed og mindre korruption i 2017. Vi håber, at du vil være med.

Deltagelse i TIs årlige medlemsmøde og konference i Panama
I 2016 var der 4 deltagere fra Grønland til Transparency Internationals årlig medlemsmøde
(AMM) og i forlængelse heraf antikorruptionskonference IACC.
AMM bød på inspiration fra de øvrige chapters,
hvor vi fandt det særlig interessant, hvad andre
lande havde skabt i form af learning platform,
indikatorer ved indkøb og ”integrity watch” af politikere. Samtidig blev vores netværk udbygget og
vi håber i 2017 at kunne få besøg af TI Litauen.
Som sædvanligt skulle der også tages beslutninger ved AMM og når teknikken driller, blev afstemningen gennemført helt transparent og old
fashion, som det kan ses på billedet.
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IACC tog helt naturligt sit omdrejningspunkt i Panama Papers og det var interessant at høre
blandt andet fra vores nordiske naboer i Island, hvilket indflydelse offentliggørelsen af Panama
Papers medførte for dem.

I Panama blev det også annonceret at næste gang IACC afholdes i 2018, bliver det i Danmark. Vi
vil naturligvis gøre vores til, at Grønland også kommer på agendaen til den tid.

International antikorruptionsdag den 9. december
Igen markerede TIG den internationale antikorruptionsdag. Den 9. december var medlemmer af bestyrelsen
og sekretariatet til stede i Nuuk Center, hvor de fortalte
om blandt andet Grønlands resultat i Global Corruption
Barometer og i øvrigt svarede på spørgsmål om korruption og hvordan det kan bekæmpes.
TIG fik således også et par private medlemmer mere.
Hvis der er flere, som ønsker at blive medlem, så se
nærmere på hjemmeside www.transparency.gl.

Nyhedsbrev januar 2017

2

Transparency International Greenland

5. jan 17

Hvad forventer vi der vil ske i 2017…
Projekt med TI Rusland og TI Litauen
TI Rusland, TI Litauen og TI Greenland har modtaget midler fra Nordisk Ministerråd til et projekt
om good governance og transparens i udpegning af bestyrelsesmedlemmer i offentlig selskaber.
Dette projekt bliver skudt i gang i foråret og efter en god portion benarbejde, forventer vi kunne
præsentere såvel resultater som guidelines.

Besøg af TI Litauen
TI Litauen er et stærkt chapter med et sekretariat med 12 fuldtidsansatte og flere års erfaring
med bekæmpelse af korruption. TIG arbejder på at få besøg at TI Litauens direktør til en interessent workshop, hvor Grønlands udfordringer kan blive drøftet og set på med nye øjne.

Partnerskab med Kommuneqarfik Sermersooq
TIG har fået udarbejdet en håndbog om antikorruption i kommunen. Denne håndbog kan ikke stå
alene, derfor har TIG tilbudt at følge op med træning og workshops. Helt naturligt kommer kommunalvalget i april til at fylde meget i kommunerne, hvorfor indsatsen forventes genoptaget efter
sommeren.
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