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KORT OM TI OG TIG

Transparency International er en global bevægelse med én vision: 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 leder vi kampen 
mod korruption for at gøre denne vision til virkelighed.

Transparency International i Grønland blev stiftet i 2011 af en gruppe interesserede  
erhvervsfolk, advokater, civilsamfundsledere og andre med interesse i at skabe 
 mere gennemsigtighed. I 2015 blev vi i Transparency International Greenland fuld-
gyldigt chapter af Transparency International. Et lille sekretariat i Nuuk driver vores 
mange aktiviteter for at bekæmpe korruption og øge gennemsigtigheden.
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INTRODUKTION OG BAGGRUND

Vi kan ikke måle præcist hvor meget korruption der er i et sam-
fund. Det siger nærmest sig selv. Korruption er jo netop skjult 
og korrupte handlinger er ikke transparente. Vi kan altså ikke 
objektivt sige ’der er nøjagtigt så meget korruption’. Transpar-
ency International definerer korruption som ’Misbrug af betroet 
magt for egen vindings skyld.’ Det dækker altså ikke bare be-
stikkelse, men også ’smørelse’, uretmæssige gaver og uret-
mæssige fordele såvel som nepotisme.

Hvis man vil vide noget om udbredelsen af korruption, må man 
derfor finde andre metoder. En af de måle-metoder Transpa-
rency International bruger globalt, er 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. 
Resulta terne fra mere end 50 lande samles i rapporten ’Global 
Corruption Barometer’. I 2016 er undersøgelsen for første gang 
gennemført i Grønland. 

Der er gennemført 510 interview i Grønland. Deltagerne er 
 repræsentativt udvalgt på tværs af befolkningen. De er fordelt 
over hele landet, og med 53% mandlige og 47% kvindelige del-
tagere. Der har været mulighed for at vælge at blive interviewet 
på grønlandsk eller på dansk. 390 har valgt at blive interviewet 
på grønlandsk, mens 120 har valgt dansk. Interviewene er gen-
nemført af Gallup i perioden 11. januar – 17. februar 2016.

På de følgende sider finder du de grønlandske resultater fra un-
dersøgelsen som også vil indgå i den samlede Global Corrup-
tion Barometer-rapport for Europa. Resultaterne viser, hvordan 
befolkningen oplever og opfatter korruption baseret på deres 
svar i spørgeskemaundersøgelsen. Det er altså ikke en faktuel 
opgørelse over korruption i Grønland, men hvordan korruptions-

niveauet opleves og opfattes af befolkningen. Det skal nævnes, 
at undersøgelsen bevidst ikke definerer begrebet korruption – 
det er således deltagerens fortolkning, der ligger til grund for 
svarene.

Transparency International Greenland har ikke været tvivl om, at 
Grønland skulle deltage i undersøgelsen. Det er første gang at 
den grønlandske befolkning bliver spurgt om emnet og dermed 
første gang, vi får en indikation om hvordan niveauet af kor-
ruption opleves i landet, og som samtidig kan sammenlignes 
med situationen i andre lande. Transparency International Gre-
enland anvender samme definition af korruption som Transpa-
rency International: Korruption er misbrug af betroet magt. På 
grønlandsk anvender vi ordet ”peqquserlunneq”. Under inter-
viewet blev definitionen af ’korruption’ ikke præsenteret, hvorfor 
det var op til den enkelte respondent at lade sin egen defini-
tion ligge til grund for besvarelsen. Et eksempel fra interview: 
På dansk blev spørgsmålet formuleret: ” Hvor mange af følgen-
de personer, mener De, er involveret i korruption? ”. På grøn-
landsk blev spørgsmålet formuleret ”Inunni ukunani qassimmi-
ta atorfimmi ileqqorlunnikuusoraagit? Det grønlandske udtryk 
”ileqqorlunneq” opfattes normalt som ”dårlig opførsel/adfærd”. 
Bestyrelsen er bevidst om, at oversættelse og forskellige defini-
tioner har betydning for resultaterne. Sådan er det i alle lande, 
men undersøgelsen er alligevel et stærkt værktøj i det videre ar-
bejde. 

Vi skal bruge resultaterne i vores videre arbejde og i vores dia-
log med beslutningstagere, og ser frem til at få en god diskus-
sion af emnet.

God læselyst!

På bestyrelsens vegne

Anita Hoffer, formand Jakob Strøm, næstformand
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HVAD MENER FOLK OM KORRUPTION?

NÆSTEN 1 UD AF 2 
MENER AT KORRUPTION ER BLEVET VÆRRE DET SIDSTE ÅR 
(11% steget meget + 37% steget)

1.

MERE END 3 UD AF 4 
MENER AT VELHAVENDE INDIVIDER OFTE BRUGER DERES INDFLYDELSE  
PÅ REGERINGEN FOR AT FREMME DERES EGNE INTERESSER –  
OG AT DER SKULLE VÆRE STRAMMERE REGLER FOR AT FORHINDRE DETTE 
(77% siger 7-10 på en 10-skala hvor 10 er ’fuldstændig enig i udsagnet’)

6.

9 UD AF 10 
MENER AT KORRUPTION SKAL FREM I LYSET
91% af respondenterne ville føle sig forpligtede til at anmelde korruption hvis de oplevede det og  
60% oplever, at det er generelt accepteret at rapportere en korruptionssag i Grønland.

5.

NÆSTEN 2 UD AF 3 
MENER AT REGERINGEN IKKE GØR NOK FOR AT BEKÆMPE KORRUPTION 
(25 % meget dårligt + 38 % ret dårligt)

2.

3.
1 UD AF 6 
MENER AT  
ERHVERVSLEDERE ER KORRUPTE

1 UD AF 5
MENER AT REGERINGEN/ 
REGERINGSLEDERE ER KORRUPTE

KORRUPTION ER PÅ TOP 6
OVER VIGTIGE EMNER, SOM BØR ADRESSERES – EFTER EMNER SOM  
ØKONOMI/ARBEJDSLØSHED, UDDANNELSE, SUNDHED, MILJØ OG KRIMINALITET

4.
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RESULTATER FRA UNDERSØGELSEN 

Undersøgelsen bygger på 510 telefoninterview med et 
 repræsentativt udsnit af den grønlandske befolkning. 
Spørge skemaet til undersøgelsen følger Transparency 
 International’s standard for den globale undersøgelse med 
enkelte tilretninger. Interview er gennemført i perioden  
11. januar-17. februar 2016 – på grønlandsk eller dansk 
efter respondentens eget valg.

1. Korruption opleves som forværret det seneste år 
Næsten halvdelen af respondenterne oplever at korrup-
tion er forværret over det seneste år. 11% mener at kor-
ruption er blevet meget værre, mens 37% mener det er 
blevet værre. Til sammenligning mener kun 14% at kor-
ruption er blevet mindre slemt over det sidste år.

2. Regeringen gør ikke nok for at bekæmpe korruption 
25% af respondenterne mener at regeringen håndterer 
bekæmpelse af korruption meget dårligt mens 38% me-
ner at det håndteres dårligt. 

3. Tilliden blandt respondenterne er lavest til  
regeringen og erhvervsledere 
22% af respondenterne svarer at regeringen og rege-
ringslederen ’alle eller næsten alle er korrupte’, mens 
det samme gør sig gældende for 16% når det kom-
mer til erhvervsledere i Grønland. Den højeste tillid har 
retsvæsnet, som kun 5% mener er korrupte.

4. Korruption er på respondenternes top 6 over vigtige 
emner der bør være på den politiske agenda  
20% af respondenterne nævner korruption som et 
 centralt tema efter økonomi/arbejdsløshed (74%), 
 uddannelse (57%), sundhed (48%), miljø (25%) og 
 kriminalitet/ sikkerhed (24%).

5. Korruption skal frem i lyset 
91% af respondenterne ville føle sig forpligtede til at an-
melde korruption hvis de oplevede det og 60% oplever, 
at det er generelt accepteret at rapportere en korrupti-
onssag i Grønland. Det understøttes af, at respondenter-
ne netop ser rapportering til myndigheder og synliggø-
relse eksempelvis i medier som de mest effektive måder 
at bekæmpe korruption på frem for demonstrationer, 
boykot eller andre politiske manifestationer. 

6. Velhavende individer har for meget  
indflydelse på  regeringen 
77% er enige i at velhavende individer ofte bruger deres 
indflydelse på regeringen til at fremme deres egen inte-
resse, og at der bør være strammere regler for at undgå 
dette.
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VORES PERSPEKTIV PÅ UNDERSØGELSEN

Transparency International Greenlands bestyrelse har gen-
nemgået undersøgelsens resultater, og vil fremhæve føl-
gende områder, som vi mener,  er særligt vigtige at være 
opmærksomme på:

• Korruption opleves faktisk som en udfordring i befolk-
ningen. Det skal vi tage alvorligt. Derfor er det vigtigt at 
skabe større gennemsigtighed, og der er behov for at 
holde fokus på risikoen for korruption både i det offent-
lige og det private erhvervsliv. Det er ligeledes vigtigt at 
vise konsekvens, hvis noget ikke er i orden.

• Det er meget positivt at befolkningen generelt er åbne 
for at rapportere korruptionstilfælde når de oplever det, 
og de er ikke bange for at rapportere dette – i hvert 
fald når de bliver adspurgt. Der er ligeledes tillid til en 
række af de mekanismer der kan undersøge og be-

kæmpe eventuel korruption, ikke mindst retsvæsnet og 
muligheden for at indrapportere til overordnede eller til 
medierne. At det opleves som legitimt og sikkert at gøre 
opmærksom på problemer, giver Grønland god mulig-
hed for at bekæmpe tilløb til korruption. Det skal dog 
også nævnes at der er god grund til at styrke mulighe-
derne for at være whistleblower anonymt, både i det of-
fentlige og det private.

• Isoleret set vil nogle af resultaterne ser dramatiske ud, 
men vi hæfter vi os ved, at Grønland på de fleste para-
metre ligger på samme niveau som Sverige og Holland, 
hvilket kan ses i den internationale undersøgelse. Det 
er altså lande, som vi er vant til at sammenligne vores 
demokratiske institutioner med, og bekræfter efter be-
styrelsens mening undersøgelsens legitimitet.
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ANBEFALINGER PÅ BASIS  
AF UNDERSØGELSEN

• Tiltræde FN’s konvention mod korruption

• De senere år har en række offentlige myndigheder og virksomheder iværk-
sat tiltag der skal skabe mere åbenhed og mindske risikoen for korruption. 
De gode eksempler bør kommunikeres endnu tydeligere, hvilket blandt an-
det kan gøres ved at kommunikere om opfølgning på tiltagene. Hvilke resul-
tater har det ført til?

• Fælles oplysningskampagne om korruption – hvad det er og hvad man gør, 
hvis man oplever det

• Stærke og synlige whistleblower-ordninger og klare retningslinjer for hvor-
dan whistleblowere håndteres
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