Transparency International Greenland

28. okt 16

NYHEDSBREV
Velkommen til ny koalition
Transparency International Greenland glæder sig over en
række punkter i den nye koalitionsaftale
Grønland har fået et nyt Naalakkersuit, og dermed også en ny koalitionsaftale. Som mange andre har
Transparency International Greenland selvfølgelig også kigge den nye aftale igennem. Vi finder det meget
glædeligt, at Naalakkersuisut har høje ambitioner på en række af de områder TIG beskæftiger sig med, for
eksempel åbenhed omkring ansættelsesprocedurer, gode whistleblower-ordninger og antikorruptionslovgivning.
Vi mener, at vi har haft en udmærket samarbejde med det afgående Naalakkersuisut, og ser frem til at forsætte dette med det nye og er spændt på hvilke yderligere tiltag det nye Naalakkersuisut vil iværksætte på
området.

Hvad er der ellers sket den seneste tid…
Endnu en gang er det mig en fornøjelse at kunne fortælle om foreningens aktiviteter. En forening med en
frivillig bestyrelse, der har måttet erkende, at vi har brug for ekstra bemanding til sekretariatet, hvis vi skal
kunne bare nogenlunde efterleve de ambitioner, som vi har.

Styrkelse af sekretariatet
Derfor er det os en kæmpe fornøjelse at kunne fortælle, at
Marianne Lykke Thomsen er blevet deltids ansat som projektleder i sekretariatet. Marianne læser samtidig en masteruddannelse i professionel kommunikation på Roskilde
Universitet og tilfører foreningen mange års erfaring med
FN-systemet via hendes ansættelse i Grønlands Selvstyres
Udenrigsdirektorat.
Mariannes foreløbige opgaver bliver at tilpasse materiale
til projektet om gennemsigtighed i kommunerne samt følge op på borgerinddragelses-projektet.
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Rettigheder og rundstykker
Den 6. september om morgenen blev Guide til virksomheders arbejde med menneskerettigheder, som er
udarbejdet i samarbejde med CSR Greenland med midler fra Grønlands Råd for Menneskerettigheder, lanceret i Oles Varehus under invitationen rettigheder og rundstykker. Der var god opbakning til arrangementet og det var klart opfattelsen, at virksomhedsdeltagerne tog derfra med et redskab under armen.

Forum for Ansvarligt indkøb
Hvor mange penge bruger de grønlandske virksomheder – private og offentlige - på indkøb? Hvad betyder
det, at indkøb er bæredygtige og ansvarlige? Hvordan påvirker indkøbene samfundsøkonomien og hvorfor
er billigst ikke altid bedst? Hvordan sikres gennemsigtighed i indkøb? Det er nogle af spørgsmålene, der
bliver stillet i Forum for Ansvarlige Indkøb.
Forummet er en opfølgning på en større konference i Nuuk i oktober 2015 om ansvarlige indkøb arrangeret
af CSR Greenland. Konferencen bragte en række problemstillinger op, som er blevet foreslået behandlet i
Forum for Ansvarlig indkøb.
Transparency International Greenland har takket ja til at deltage i såvel forum som Advisory Board. Forummet skal med støtte fra CSR Greenlands sekretariat bl.a. bidrage med et sæt anbefalinger til det offentlige og til større virksomheder om integration af CSR og lokale indkøb. Forummet skal også udarbejde en
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guide til grønlandske virksomheder om at arbejde med CSR som leverandør af varer og ydelser for at møde
de krav og forventninger, indkøberne har i dag og forventes at have fremover.

Løbende mødeaktivitet
I forbindelse Folketingets retsudvalgs rejse til Grønland, mødtes TIG den 10. september med dem sammen
med IKIU. Det var næstformand Jakob Strøm der repræsenterede foreningen, hvor han fortalte om de udfordringer som TIG ser pt. i Grønland.
Den amerikanske ambassade var i september på besøg i Nuuk, hvor formand og næstformand mødtes med
dem til en uformel dialog om udfordringerne såvel i Grønland som i USA. I oktober kom en anden repræsentant fra den amerikanske ambassade i København for en dialog om menneskerettigheder i Grønland.

….og hvad kommer der til at ske det næste stykke tid
Global Corruption Barometer
Hvis man vil vide noget om udbredelsen af korruption, er en af de måle-metoder Transparency International bruger globalt, at spørge folk i forskellige lande om deres oplevelse og opfattelse af korruption i landet.
Undersøgelsen bygger på standardiserede telefoninterview med et repræsentativt udsnit af befolkningen i
hvert land. Det gør det er muligt at sammenligne på tværs af landegrænser. Resultaterne fra mere end 50
lande samles i rapporten ’Global Corruption Barometer’. I 2016 er undersøgelsen for første gang gennemført i Grønland.
Det er bestyrelsen en stor fornøjelse at kunne præsentere de grønlandske resultater fra undersøgelsen som
også vil indgå i den samlede Global Corruption Barometer-rapport for Europa. Præsentationen vil ske ved
et morgenarrangement den 24. november kl. 8.30-9.30 i Oles Varehus.
Rapporten vil også blive præsenteret mere bredt for offentligheden den 9. december, som er international
anti-korruptionsdag, hvor TIG vil være at finde i Nuuk Centeret på centertorvet.

Anti-korruptions seminar for virksomheder - 8. november
En whistleblowerordning kan ikke stå alene, hvis den skal have effekt. Derfor inviterer Transparency International Greenland til seminar om anti-korruptionssystemer tirsdag den 8. november kl. 8-12.30 i Oles
Varehus med følgende emner:
 Hvad består et godt anti-korruptionssystem af?
 Hvorledes tilrettelægges effektive whistleblowerordninger?
 Hvordan beskyttes parterne i en whistleblower-sag?
 Hvordan suppleres anti-korruptionssystemet af andre klagemekanismer?
 Hvorledes kommunikeres anti-kommunikationssystemet og dets resultater – både internet og eksternt?
Pris: kr. 300 for medlemmer
Sprog: dansk
Tilmelding: info@transparency.gl senest 1. november

Deltagelse i TIs årlige medlemsmøde og konference i Panama
Transparency International afholder hvert år medlemsmøde (AMM) hvor alle chapters mødes og drøfter
fælles udfordringer og deler værktøjer med hinanden. I forlængelse af AMM bliver der afholdt en antikorruptionskonference IACC, som er en international konference om bekæmpelse af korruption. I år bliver
begge dele afholdt i Panama, hvor Panama Papers helt naturligt også kommer til at fylde en del.
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Bestyrelsen har valgt at prioritere deltagelse i begge dele, fordi det giver inspiration og netværk med de
øvrige chapters og der kan opstå muligheder for samarbejder. Ved tidligere deltagelse i AMM har vi således fået kontakt til det norske chapter og blevet inspireret af deres arbejde med kommuner.

Samarbejde med TI Rusland og TI Litauen
Netop på baggrund af netværk ved tidligere AMM er der således udsprunget et samarbejde, hvor 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.
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