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Transparency International er en global bevægelse med én vision: En verden fri for
korruption. En verden hvor politik, erhvervsliv, civilsamfund og folks daglige liv er fri
for korruption. Med mere end 100 afdelinger globalt og et internationalt sekretariat
i Berlin ledes kampen mod korruption for at gøre visionen til virkelighed.
Transparency International Greenland blev stiftet i 2011 af en gruppe erhvervsfolk,
advokater, civilsamfundsledere og andre med interesse i at skabe mere gennemsigtighed. I 2015 blev Transparency International Greenland et fuldgyldigt ’chapter’ af Transparency International. Bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet og driver,
sammen med et lille sekretariat i Nuuk, mange aktiviteter for at bekæmpe korruption og øge gennemsigtigheden. En af aktiviteterne er kvalitative og kvantitative undersøgelser af befolkningens holdning til bl.a. korruption, og det er netop dét, denne undersøgelse omhandler.
DEFINITION:
Korruption defineres som misbrug af betroet magt for egen vindings skyld.

OM ORDVALGET
”MISBRUG AF MAGT”
Korruption er misbrug af betroet magt. På grønlandsk anvendes ordet ”peqquserlulluni iluanaarniarneq” for korruption. Gennemgående er der i rapporten anvendt
termen ”pissarsiaqaatiginiarlugu pissaanermik atornerluineq” på grønlandsk for
magtmisbrug. Langt den overvejende del af respondenterne har svaret på grønlandsk, hvorfor bestyrelsen er overbevist om, at det giver et mere retvisende billede
at tale om magtmisbrug frem for korruption. Bestyrelsen er selvfølgelig bevidst om,
at oversættelser og forskellige definitioner har betydning for resultaterne. Sådan er
det i alle lande, men bestyrelsen vurderer, at undersøgelsen trods sproglige barrierer er et stærkt værktøj i det videre arbejde med forståelsen og udviklingen af holdningen til korruption.
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INTRODUKTION OG BAGGRUND
opleves og opfattes i befolkningen. Vi får med disse resultater en indikation af, om der i befolkningen er tillid til bl.a.
landets udøvende og lovgivende magt, nemlig medlemmerne af Naalakkersuisut og Inatsisartut. Vi får også indikation
på befolkningens opfattelse af, hvem misbruger sin betroede magt for egen vindings skyld.

En verden fri for korruption betyder også et Grønland fri for
korruption. Transparency International anbefaler, at vejen til
målet er at holde magten ansvarlig og bakke op om tiltag,
der skaber mere åbenhed i samfundet.
Vi kan ikke måle præcist, hvor meget korruption og magtmisbrug, der er i et samfund. Korruption trives i det skjulte, og korrupte handlinger er ikke transparente. Vi kan altså
ikke objektivt sige ‘der er så meget korruption’ i Grønland.
Transparency International definerer korruption som ”Misbrug af betroet magt for egen vindings skyld”. Det dækker
ikke bare over bestikkelse, men også ‘smørelse’, uretmæssige gaver og uretmæssige fordele såvel som nepotisme.
Sexisme kan også være korruption, eksempelvis hvis en
person i en formel magtposition misbruger sin magt til at
opnå seksuelle ydelser.

Yderligere er det af værdi at kunne sammenligne nogle resultaterne fra 2016 med resultaterne i 2020, for at se om
billedet er det samme. Spørgsmålene fra Global Corruption Barometer i 2016 er ikke helt sammenlignelige på alle
spørgsmål i 2020. Men overordnet set tegner der sig det
samme billede.
Befolkningens opfattelse af korruptionsniveauet er et vigtigt
redskab for Transparency International Greenland.
Befolkningens tillid er nødvendigt i et demokratisk samfund.
Tillid til politikere, som træffer beslutninger på vegne af borgere, er vigtig i et repræsentativt demokrati.

Vil vi vide noget om udbredelsen af korruption i Grønland,
må vi gå undersøgende og systematisk til værks. Global
Corruption Barometer er en international meningsmåling,
som Transparency International har stået for siden 2003.
Mange tusind mennesker verden over bliver spurgt om deres opfattelse og erfaring med korruption og magtmisbrug.

Som forening er en af vores strategiske indsatser kontinuerligt at kunne sikre mere viden om korruption i Grønland,
bl.a. ved at tage initiativ til gennemførsel af studier i Grønland. Deltagelse i Global Corruption Barometer er et væsentligt bidrag hertil.

Undersøgelsen blev for første gang gennemført i Grønland
i 2016, og vi har arbejdet for at Grønland skulle være med
igen. Det er heldigvis lykkedes, og i slutningen af 2020 har
over 700 borgere i Grønland deltaget i undersøgelsen, fordelt over hele landet, nord og syd, fra bygder og byer og i
alle aldersgrupper. Vi er meget tilfredse med at det er blevet en repræsentativ undersøgelse.

Vi skal bruge resultaterne i vores videre arbejde og i vores
dialog med beslutningstagere, og vi ser frem til en god diskussion om resultaterne.
Tak til respondenterne for jeres tid og til HS-Analyse for
samarbejdet. Tak til Tips- og Lottomidlerne, GrønlandsBANKEN og Royal Greenland, der har bidraget økonomisk.

Global Corruption Barometer bygger på standardiserede
spørgsmål, hvilket gør det muligt at sammenligne på tværs
af landegrænser. Dette hæfte indeholder resultaterne fra
den grønlandske undersøgelse.

God læselyst!
På bestyrelsens vegne
Birita í Dali, forkvinde

Det er altså ikke en faktuel opgørelse over korruption og
magtmisbrug i Grønland, men hvordan korruptionsniveauet
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RESPONDENTERNE
Undersøgelsen bygger på 707 telefoninterviews med et repræsentativt udsnit af den grønlandske befolkning. Spørgeskemaet
til undersøgelsen følger Transparency International’s standard for
den globale undersøgelse med enkelte tilretninger. Interviews er
gennemført af HS-Analyse i perioden oktober-november 2020.
Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariablerne (mand/
kvinde, aldersfordeling, by/bygd, regioner, arbejde/erhverv)
ligner den reelle fordeling blandt hele befolkningen. Det er
rimeligt at antage, at de sammenhænge, som findes i rapporten,
er gældende for hele den grønlandske befolkning. Der har været
mulighed for at vælge at blive interviewet på grønlandsk eller
dansk. 90% har valgt at blive interviewet på grønlandsk.

NORD- OG ØSTGRØNLAND 14%

DISKOBUGTEN 22%

MIDTGRØNLAND 19%

BOSTED
BY BYGD
87% 13%

NUUK 29%

SYDGRØNLAND 16%
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RESPONDENTERNE FORDELT
PÅ BAGGRUNDSVARIABLER
KØN
KVINDE MAND
48%

52%

ALDER

ERHVERV
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HOVEDKONKLUSIONER:


HVAD MENER DEN GRØNLANDSKE BEFOLKNING?

1.

1 UD AF 2

ER TILFREDSE MED DEN MÅDE
DEMOKRATIET FUNGERER I GRØNLAND

2.

HALVDELEN

har kun lidt eller ingen
tillid til, at naalakkersuisut og Inatsisartut forsøger at gøre et godt stykke
arbejde og handle retfærdigt. 80% har tillid til domstolene og politiet

3.
NÆSTEN 3 UD AF 5

4. OVER 50%

MENER, AT MISBRUG AF
MAGT BLANDT POLITIKERE
OG EMBEDSMÆND ER ET
STORT PROBLEM

mener, at nogle blandt Naalakkersuisut og Inatsisartut
misbruger deres magt. 16% mener, at de fleste gør
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5.

60% MENER, AT MISBRUG AF MAGT BLANDT POLITIKERE
OG E MBEDSMÆND ER BLEVET STØRRE I DET SENESTE ÅR

30% mener, at det er på samme niveau 10% mener, at det er blevet mindre det seneste år

88%

6.
70%
mener, at
ALLE KAN gøre
en indsats mod
korruption

ville føle
sig personligt
FORPLIGTIGET
til at anmelde
korruption,
hvis de
oplevede det

63%
50%
mener, at
det er GENERELT
ACCEPTERET
i samfundet at
anmelde korrup
tion. 40% mener,
at det ikke er
accepteret

1 UD AF 2

MENER, AT
MYNDIGHEDERNE ER
DÅRLIGE TIL AT
BEKÆMPE
MAGTMISBRUG

9.

58% mener, at det

ofte sker, at personer i
formelle magtpositioner
udnytter magten til
grænseoverskridende
seksuelle handlinger

ville stemme
på en kandidat
eller et parti,
der lover
at BEKÆMPE
KORRUPTION

ÅRSAGER TIL AT KORRUPTION
IKKE INDBERETTES

8.

7.

VILLE IKKE VIDE,
hvad de skulle
gøre eller hvor
de skulle
henvende sig,
hvis de oplevede
korruption/
magtmisbrug

60%

28%
mener,
at folk er
BANGE for
konsekvenserne

10.
58% 56%
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25%
mener, at
folk IKKE VED,
hvor de kan
indberette
korruption

21%
mener, at
folk KENDER
HINANDEN
for godt

56% har aldrig selv oplevet eller

hørt fra nogen, de kender, at en
offentlig ansat har udnytter magten
til grænseoverskridende seksuelle
handlinger 14% har svaret at have
oplevet det 1-2 gange

RESULTATER
1. ET LILLE FLERTAL ER TILFREDSE
MED DEMOKRATIET

for større åbenhed, transparens med beslutningsprocesser
og ikke mindst borgerinddragelse for at styrke tilliden.

56% svarer, at de er tilfredse med demokratiet i Grønland,
dvs. at lidt under halvdelen af de adspurgte kunne ønske
sig et bedre demokrati.

3. MAGTMISBRUG ER ET PROBLEM
Magtmisbrug opleves som en udfordring af befolkningen.
Spurgt til, hvor stort et problem mener du misbrug af
magt er blandt politikere og embedsmænd, svarer 57%
af respondenterne, at blandt politikere og embedsmænd i
Grønland er misbrug af magt et stort problem.

Den aldersmæssige fordeling af de adspurgte viser, at det
er de unge, som er mest tilfredse (65%) med demokratiet,
mens det er de ældre, der er mest utilfredse (44%). Endnu
mere markant er forskellen mellem studerende og pensionister, hvor tilfredsheden blandt studerende er helt oppe på
67%, mens den er nede på 34% blandt pensionister.

Dette giver anledning til, at Transparency International
Greenland fremadrettet i endnu højere grad vil påpege,
hvornår der er tale om magtmisbrug, og hvilke redskaber,
der kan medvirke til at minimere magtmisbrug.

Hvis graden af tilfredshed handler om forventninger, så kan
resultatet tolkes som om, at de unge i højere grad oplever,
at deres forventninger indfries end de ældre oplever det.
Om det skyldes, at de unge har lavere forventninger end
de ældre, eller de ældre har erfaret, at deres forventninger
sjældent er blevet mødt, viser tallene ikke noget om.

4. HVEM MISBRUGER SIN MAGT?
Et af undersøgelsens vigtigste spørgsmål handler om respondenternes opfattelse af, hvor mange i forskellige grupper, der misbruger magten.

2. TILLIDEN ER LAVEST TIL NAALAKKERSUISUT
OG ANSATTE I SELVSTYRET

Der tegner sig det samme billede for Naalakkersuisut som
for Inatsisartut. Kun få procenter (hhv 7% og 9%) mener,
at ingen af Naalakkersuisut og Inatsisartut er involveret i
magtmisbrug. Over halvdelen af respondenterne mener, at
der er nogle i Naalakkersuisut og Inatsisartut, der misbruger sin magt. Henholdsvis 16%og 14% mener, at de fleste
af Naalakkersuisut og i Inatsisartut misbruger sin betroede
magt for egen vindings skyld.

På spørgsmålet om, hvor stor tillid du har til, at udvalgte
grupper forsøger at gøre et godt stykke arbejde og handle
retfærdigt, svarer 47%, at de har tillid til Naalakkersuisut
og de ansatte i Selvstyret, 50% svarer, at de har ingen og
kun lidt tillid. Mænds tillid til Nalakkersuisut og dets ansatte
er noget lavere end kvinders, hhv. 43% og 51%.
Det samme billede tegner sig for den lovgivende magt,
hvor 46% af respondenterne har ingen eller kun lidt tillid
til, at medlemmerne af Inatsisartut forsøger at gøre et godt
stykke arbejde og handle retfærdigt.

Bedre står det til hos kommunalpolitikere og virksomhedsledere, da hhv. 20% og 30% af respondenterne mener, at
ingen af kommunalpolitikerne og virksomhedslederne misbruger sin magt. Domstolene og politiet nyder den største
tillid, da hele 41% og 47% mener, at ingen af de ansatte
hos hhv. politiet og domstolene misbruger deres magt.

Tilliden til kommunalpolitikere og ansatte i kommunerne
er lidt større, 63%. Tilliden er størst til politiet (84%),
domstolene (80%) og virksomhedsledere (72%).

Transparency International Greenland mener, at politikere
burde målsætte sig at opnå højere grad af troværdighed.
Politikerne bør også forholde sig til, at situationer kan opleves som magtmisbrug uden det er tilfældet. Transparens er
det bedste middel til at modbevise magtmisbrug.

Det er de yngre respondenter der har højest tillid til
ovenstående grupper.
Tillid kan hænge sammen med tidligere oplevelser, og
svarene kan tolkes som om, at de ældre har erfaring med
at blive skuffet og således miste tilliden til ikke mindst
politikerne.

5. MISBRUG AF MAGT OPLEVES SOM
FORVÆRRET DE SENESTE ÅR
Holdningen til udviklingen i løbet af det seneste år er markant. 60% af respondenterne mener, at misbrug af magt

Transparency International Greenland mener, at der er behov for, at der bliver gjort det, som der loves, samt behov
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blandt politikere og embedsmænd er steget i løbet af de
senere år.

Det er positivt, at der, hvor flest oplever en stigning i magtmisbrug, synes flest også, at håndteringen af bekæmpelsen er god. Der er grund til at undersøge nærmere, hvad
der giver en oplevelse af håndteringen af magtmisbrug er
tilfredsstillende.

30% mener, at misbruget af magt er på samme niveau som
sidste år, og kun 10% af respondenterne mener, at misbrug
af magt er blevet mindre det seneste år.

Transparency International Greenland mener, at myndig
hederne har en stor opgave med af synliggøre konkret,
hvad skal gøres, og hvem, der skal gøre det.

De mest kritiske respondenter findes blandt bygdeboere og
folk i Nord- og Østgrønland, hvor hhv. 68% og 69% mener,
at magtmisbruget er steget det seneste år. Mindst kritiske
er respondenter fra Nuuk, hvor kun 51% mener, at der er
sket en stigning i magtmisbruget.

8. HVORFOR KORRUPTION IKKE INDBERETTES
De 707 respondenter blev spurgt til, hvad de mener er
årsagerne til, at flere sager om magtmisbrug ikke bliver
indberettet. Det er meget tydeligt, at der hovedsageligt
er tale om tre årsager. Folk er bange for konsekvenserne (28%), manglende viden om hvor man skal indberette
(25%) og folk kender hinanden for godt (21%).

Transparency International Greenland mener, at oplevelsen af stigende magtmisbrug er bekymrende og specielt,
at stigningen opleves større, jo længere man kommer fra
’magtens centrum’.
Transparency International Greenland vil opfordre særligt
politikere til at være mere transparente omkring beslutningsprocesser, både for at minimere magtmisbrug, men
også for at synliggøre, at der ikke er tale om magtmisbrug.

Transparency International Greenland mener, at netop
fordi det grønlandske samfund består af flere små tætte
“alle-kender-alle-samfund”, så er der behov for at oprette
tilgængelige kendte trygge muligheder for at anmelde korruption. Der er brug for at skabe en tillid til, at det gør en
forskel at anmelde korruption. Her må de enkelte arbejdspladser og kommuner gerne i samarbejde med enkelt
personer og civilsamfund vedtage åbne og kendte veje
til at anmelde korruption.

6. HOLDNING TIL HANDLING
70% af respondenterne er enige i, at alle kan gøre en
indsats mod korruption, og 88% er helt enige i, at de personligt vil føle sig forpligtiget til at anmelde korruption.
Dog er det interessant, at der desværre er forholdsvis
mange (40%), der mener, at det ikke er generelt accepteret at anmelde korruption i vores samfund, og at over 60%
ikke ved, hvad de skal gøre eller hvor de skulle henvende
sig for at anmelde korruption.

9. SEXISME ER ET UDBREDT FÆNOMEN
Sexisme er en form for korruption, hvis en person udnytter
sin magtposition til at udøve grænseoverskridende handlinger. Omfanget af sexisme er forsøgt fanget med to spørgsmål: 23% af respondenterne mener, at sexisme forekommer “meget ofte”, mens andre 35% mener, det sker “ofte”.
Der er stor forskel mellem de to køns holdning til spørgsmålet. 68% af kvinderne mener, at sexisme forekommer
ofte, mens dette kun gør sig gældende for 49% af mændene. Det er blandt de yngste og de ældste respondenter, at
flest mener sexisme forekommer ofte. Sexisme er tilsyne
ladende mindre udbredt i bygder end i byer. På spørgsmålet
om hvor ofte du selv eller en bekendt er afkrævet seksuel
ydelse fra en offentlig ansat, svarer 27% at det er sket
‘ofte’, ‘nogle gange’ eller ‘1-2 gange’.

Der er ofte meget på spil ved at anmelde korruption, og
det kræver tillid og tryghed for at gøre det. En start er under a lle omstændigheder at begynde at italesætte emnet
indbyrdes og at synliggøre, at rigtigt mange ønsker at gøre
noget ved det.
Transparency International Greenland mener, at det er et
rigtig stort problem, at folk gerne vil anmelde, men ikke
ved, hvor de kan gøre det. Der er altså meget at tage fat på
i forhold til at gøre anmeldelse acceptabel og skabe kendte
veje til at anmelde korruption. Vi vil arbejde for, at det bliver
mere synligt, hvordan korruption kan anmeldes.

Transparency International Greenland mener, at sexisme
skal italesættes, og at alle arbejdspladser, både offentlige
og private, hurtigst bør medtage forebyggelse af sexisme i
personalepolitikken.

7. MYNDIGHEDERNES BEKÆMPELSE
AF MAGTMISBRUG
50% af respondenterne mener, at myndighederne er
dårlige til at bekæmpe magtmisbrug, mens 47% mener,
at myndighederne har håndteret bekæmpelsen godt.
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UDVIKLINGEN FRA 2016 TIL 2020
Korruptionen ikke blevet mindre. I 2016 svarede 48% at niveauet af magtmisbrug var blevet større det sidste år.
I 2020 svarede 60% af respondenterne, at magtmisbruget var blevet større det sidste år. Begge år var det dog en
markant gruppe, som fandt at magtmisbruget var forværret.
Tilliden til grupperne har ændret sig siden 2016.
Tabellen nedenfor giver et overblik over respondenternes opfattelse til misbrug af magt blandt centrale grupper i
samfundet og dermed mulighed for at sammenligne grupperne imellem. Både i 2016 og i 2020 scorede Naalakkersuisut
lavest og retsvæsenet højest. Tilliden til politiet og virksomhedsledere ses at være steget markant.
Tabel: Hvor mange er involveret i korruption/misbruger sin magt fra 2016 og 2020. I procent.

Naalakkersuisut
Inatsisartut medlemmer
kommunalpolitikere
Politiet
Ansatte ved domstolene
Virksomhedsledere

Ingen
10
11
20
36
13

2016
Nogle af dem De fleste
49
22
48
14
43
19
50

11
5
16

Ved ikke
18
25
26
40
21

Ingen
7
9
20
41
47
30

2020
Nogle af dem De fleste
53
16
52
14
36
8
24
4
13
2
31
5

Ved ikke
24
25
36
31
38
34

Myndighederne vurderes fortsat ikke gode til at bekæmpe korruption. I 2016 mente 60% af respondenterne, at myndighederne håndterede magtmisbrug dårligt. I 2020 er det 50%.
Holdning til handling. I vores samfund er der fortsat stor enighed om at alle borgere kan gøre en forskel i kampen mod
korruption og magtmisbrug. Der er lidt færre, som i 2020 mener, at alle kan gøre en indsats mod korruption end i 2016.
Samtidig er der også færre i 2020, der mener, at det er generelt accepteret i vores samfund at anmelde korruption. Det er
bekymrende.
Enige i udsagn
Alle kan gøre en indsats i kampen mod korruption
I vores samfund er det generelt accepteret at anmelde korruption
Hvis jeg oplevede korruption, ville jeg føle mig personlig forpligtiget til at anmelde det
Jeg ville anmelde korruptionen, selv om det ville betyde at jeg skulle tilbringe en dag i retten som vidne

2016
83%
60%
91%
85%

2020
70%
50%
88%
84%

Hvorfor korruption ikke indberettes. Både i 2016 og i 2020 er årsagen ’folk er bange for konsekvenserne’ topscorer. I
2016 mente 20%, at embedsmænd selv var involveret i korruption, dette er dalet til blot 4% i 2020. Svarmuligheden ’folk
kender hinanden for godt’ var ikke med i 2016. Tankevækkende er, at markant flere i 2020 end i 2016 føler sig usikre på,
hvor korruption kan anmeldes.
2016
27%
20%
6%
4%
3%
-

Folk er bange for konsekvenserne
Embedsmænd, der skal indberettes til, er også korrupte
Folk ved ikke, hvor de skal indberette korruption
Der vil alligevel ikke ske ændringer
Korruption er normalt/alle gør det
Folk kender hinanden for godt
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2020
28%
4%
25%
7%
3%
21%

VORES PERSPEKTIV PÅ UNDERSØGELSEN
• Det er meget positivt, at befolkningen generelt er åben
for at anmelde korruption og føler sig forpligtiget til
at rapportere korruption. Bekymrende er dog at rigtig
mange ikke ved, hvor de kan gå hen med deres an
meldelse. Mulighederne for anmeldelse (hvor, hvem,
hvordan) bør være velkendte. Samtidig bør det synliggøres, at det gør en forskel at anmelde korruption.

Transparency International Greenland finder at følgende
punkter bør fremhæves som særlige fokuspunkter: Selvom lidt over halvdelen af respondenterne indikerer at
være overordnet tilfredse med demokratiet, er tilliden til
at politikerne forsøger at gøre et godt stykke arbejde og
handle retfærdigt lav. Der er behov for større åbenhed og
borgerinddragelse for at tilliden kan genskabes.

• Spørgsmål om sex som magtmiddel er nyt. Svarene
viser, at der er et reelt problem. 58% svarer, at magtmisbrug, hvor en person i en magtposition ofte eller
meget ofte udnytter denne magt, forekommer. Det er
vigtigt, at emnet sexisme debatteres og at emnet indgår
i etiske retningslinjer og antikorruptionspolitikker.

• Magtmisbrug opleves som en udfordring i befolkningen.
Det skal tages alvorligt. Der er behov for at holde fokus
på risikoen for magtmisbrug – både i det offentlige og i
det private erhvervsliv.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
GREENLAND ANBEFALER PÅ GRUNDLAG
AF DENNE UNDERSØGELSE, AT
• Det offentlige forestår en oplysningskampagne
for synliggørelse af hvad korruption er og hvor
korruption kan anmeldes

• Grønland tiltræder FN’s konvention mod korruption
• Arbejdspladser sørger for, at Grønland får stærke
og synlige whistleblowerordninger og bedre
beskyttelse af whistleblowere

• Arbejdspladser medtager sexisme som et fokuspunkt
når antikorruptionspolitikker opdateres og udformes

• Offentlige myndigheder og virksomheder skal
kommunikere deres antikorruptionspolitik tydeligt
ud til deres medarbejdere

Alle folkevalgte er opmærksomme på transparens i deres beslutningsprocesser,
både for at minimere magtmisbrug, men også for at synliggøre, så der ikke er plads til tvivl
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Transparency International Greenland
info@transparency.gl
www.transparency.gl
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www.transparency.org

