Transparency 
International er den førende
globale bevægelse i kampen mod korruption. Organisationen består af mere end
100 afdelinger verden over samt et internationalt sekretariat i Berlin. Vi dokumenterer og
skaber opmærksomhed om problemerne med
korruption og samarbejder med regeringer,
erhvervsliv og civilsamfund om at implementere mekanismer, der effektivt
modvirker korruption.

ÅRSRAPPORT 2014

INDHOLD
KORRUPTION
I GRØNLAND

4

HVORFOR ARBEJDE
MED KORRUPTION
I GRØNLAND

4

GRØNLAND
I VERDEN

4

KORRUPTION
I GRØNLAND

5

GAP ANALYSE

6

TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

6

EN GLOBAL
BEVÆGELSE I KAMPEN
MOD KORRUPTION

6

TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
GREENLANDS VEJ

7

ORGANISATIONENS
SAMMENSÆTNING
LOVGIVNING

6

7
2

RESULTATER
2014

8

STRATEGI OG
HANDLINGSPLANER

8

OPMÆRKSOMHED
OG INDDRAGELSE

8

HVOR LANGT ER
VI NÅET I 2014

9

TRÆNING OG
KOMPETENCEOPBYGNING
I ERHVERVSLIVET,
EMBEDSVÆRKET, MEDIER,
CIVILSAMFUND
OG AKADEMIA

9

OFFENTLIG
OPMÆRKSOMHED OG
PRESSEINDSATS

9

HØRINGER

9

MØDER

9

KONFERENCER

9

OFFENTLIGHEDEN

9

INFORMATIONSOG UNDERVISNINGSMATERIALER

10

TI SUMMERSCHOOL

10

GRØNLANDS
NGO KOALITION

10

TRANSPARENCY
INTERNATIONAL ÅRSMØDE
I BERLIN

10

BESØG FRA
TI’S SEKRETARIAT

10
3

FONDE OG
DONATIONER

10
SEKRETARIATET

11

TI SUMMERSCHOOL

11

KORRUPTION I GRØNLAND
HVORFOR ARBEJDE MED
KORRUPTION I GRØNLAND

Verdensbanken og FN’s Udviklingsprogram UNDP er korruption den mest betydelige barriere for bæredygtig udvikling i et globalt perspektiv. Korruption er i sin natur et følsomt emne og kan derfor være svært at identificere – men
det mistrives altid i åbenhed. Derfor bekæmper TI korruption ved at arbejde for åbenhed i alle sektorer på globalt, nationalt og lokalt plan.

Korruption kan forefindes i alle sektorer og på alle niveauer
i et samfund. Korruption er ikke kun bestikkelse, bedrageri
og underslæb. Også misbrug af et embede i andre former
kan være korrupte, eksempelvis smørrelse, gaver, underholdning, vennetjenester, favorisering og nepotisme. En fællesnævner for sådanne problemstillinger findes i Transparency Internationals (TI) brede definition af korruption:

TI udgiver løbende rapporter om global korruption. Dette
gælder bl.a. inden for områder som klimaændringer, uddannelse, privatsektoren og det juridiske system.

Korruption defineres af Transparency
International som misbrug af betroet magt
for egen vindings skyld. Det skader alle,
hvis liv, forsørgelse og lykke afhænger
af integriteten hos mennesker i en
autoritetsposition.

GRØNLAND I VERDEN
Arten og omfanget af korruption i Grønland er hidtil ikke
blevet monitoreret af uafhængige organisationer og fremgår derfor ikke af TI’s globale korruptionsindekser. Dermed
fremstår Grønland som en hvid plet på korruptionsindeksets
verdenskort (se figur nedenfor). Transparency International
Greenland arbejder kontinuerligt på at undersøge mulighederne for at Grønland bliver inkluderet i de internationale
survey.

Uanset sin form skader korruption et samfund ved at skabe
ulige vilkår og mistillid og at hindre fri konkurrence. Ifølge
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kilde: cpi.transparency.org/cpi2012/results/

KORRUPTION I GRØNLAND

Grønlands undergrund har et stort et potentiale, som olie- og
mineindustrierne, de såkaldte udvindingsindustrier, gerne vil
udnytte. Disse industrier er erfaringsmæssigt blandt de mest
korrupte industrier i verden.1 For Transparency International
Greenland (TIG) giver dette anledning til bekymring, fordi en
sådan korruption kan hindre, at udviklingen kommer samfundet som helhed til gode, fordi gevinsten enten forsvinder ud
af landet eller fordeles ulige. TIG udgav i 2012 en uafhængig
rapport baseret på TI’s komparative metodologi, et National Integrity Study.2 Et NIS-studie forsøger at afdække et samfunds
robusthed i forhold til at modstå korruption. Det udførte studie
var ikke et fuldt NIS-studie men belyste i første omgang byggeri, fiskeri og råstoffer med udgangspunkt i den offentlige sektor.
Studiet viser ikke indikationer på korruption i form af bestikkelse, underslæb og bedrageri i større omfang – men det viser på
den anden side, at Grønland har få og svage institutioner, mekanismer og processer til at modstå korruption. Dette implicerer
en høj risiko i forbindelse med de massive investeringer, som
storskalaprojekter i Grønland vil afhænge af.

Opsummeret peger NIS-studiet på følgende risici for korruption
i Grønland:
• Få og svage civilsamfundsorganisationer med vanskelige
forudsætninger for at forstå komplekst materiale fra internationale selskaber – ikke mindst på miljøområdet
• Mediernes afhængighed af offentlige midler og manglende
kapacitet til at fungere som vagthund
• Få og svage institutioner til at hindre korruption. De eksisterende institutioner mangler specificerede ansvarsområder
både på lokalt og nationalt niveau
• Mangel på opmærksomhed, inddragelse og viden i den offentlige administration – særligt på grund af en høj udskiftning af medarbejdere
• Mangel på whistleblower-ordninger til beskyttelse af personer med viden om korruption. Sådanne personer henvender
sig i dag til TIG i mangel på andre handlemuligheder
• Mangel på transparens i lovgivningsprocesser, særligt i Råstofdirektoratet
• Forsøg fra dele af det politiske system – den nu forhenværende råstofminister – på at miskreditere TIG i offentligheden fulgt op af trusler mod organisationen
• Tætknyttede netværk og familiebånd, som medfører en
overhængende risiko
• for uhensigtsmæssige personlige hensyn og alliancer
• Der er adskillige eksempler på, hvordan selskaberne sætter
sine aftryk på regler, der vedrører miljømæssige og menneskeretlige problemstillinger, i sammenhænge hvor øvrige
interessenter mangler indsigt og kompetence til at agere
vagthund.

1	
For uddybning se Transparency Internationals Bribe Payers Index
2011 s. 14-15 samt Global Corruption Report 2009 s. 54
2	
NIS-rapporten er tilgængelig på dansk, grønlandsk og engelsk på
www.transparency.gl
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LOVGIVNING

GAP ANALYSE

FN’s konvention mod korruption og Århuskonventionen
blev førstebehandlet af Inatsisartut ved Forårsmødet 2014.
Punkterne blev ikke færdigbehandlet pga. udskrivelse af
valg. Naalakkersuisut blev pålagt at undersøge omkring EITI
samt at lovgive omkring whistleblowerordning. TIG følger
lovinitiativerne med interesse.

Hvordan ser det ud i dag, hvordan er virkeligheden i Grønland i 2014 i forhold til forpligtigelserne efter FN’s konvention om antikorruption? TIG stillede spørgsmålet sammen
med Grønlands Arbejdsgiverforening og Grønlands Råd
for Menneskerettigheder har givet støtte til en analyse, der
udarbejdes af Thomas Trier Hansen fra Nordic Law Group.
GAP analysen offentliggøres i forsommeren 2015.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
EN GLOBAL BEVÆGELSE I KAMPEN MOD KORRUPTION
TI’s vision er at sikre en verden, hvor regeringer, politik,
erhvervsliv, civilsamfund og menneskers dagligliv er fri af
korruption ved at promovere transparens, ansvarlighed og
integritet på alle niveauer og i alle sektorer. Organisationen
består af mere end 100 chapters verden over samt et internationalt sekretariat i Berlin. TI dokumenterer og skaber
opmærksomhed om problemerne med korruption og samarbejder med regeringer, erhvervsliv og civilsamfund om at
implementere mekanismer, der effektivt modvirker korruption.

Transparency International Greenland (TIG) er en del af denne struktur og støtter op om TI’s vision. Mens der allerede
i dag findes korrupte praksiser og mangel på transparens,
som bør addreseres af TIG, så er vores primære målsætning at forhindre korruption i at få fodfæste i den hurtige
udvikling i råstofsektoren.Vi ved fra NIS-rapporten at opmærksomheden i Grønland om korruption var begrænset,
og at de institutioner, mekanismer og processer, der skulle
modvirke det, stort set ikke var til stede. Hen over årene, men særligt markant i 2014, konstaterede TIG stigende interesse fra politikere og borgere til større åbenhed og
transparens i specielt den offentlige forvaltning.

De nationale chaptre er uafhængige civilsamfundsorganisationer, som er registreret i hjemlandene og internationalt
forbundet med med TI. Hvert chapter har egen bestyrelse og medlemsbasis, strategiske prioriteter, projekter og er
ansvarlig for at skaffe sin egen finansiering. TI’s sekretariat i Berlin støtter chaptrene med viden og værktøjer (såsom Corruption Perception Index, Global Corruption Barometer, NIS-metoden etc.) men skaffer ikke finansiering til
sådanne projekter. Det internationale sekretariat organiserer desuden årlige regionale og globale møder, hvor chaptre udveksler erfaringer, udformer nye samarbejder og deler
seneste viden om forskning, initiativer og resultater opnået
i TI som helhed.

Civilsamfundsorganisationerne er små og dårligt finansierede, hvilket fortsat efterlader et tomrum uden kritiske instanser til at følge udviklingen og holde politikere og embedsmænd ansvarlige for udviklingen i råstofsektoren. Også medierene mangler ressourcer og kompetencer til at indtage
kritiske positioner. En sådan rolle kræver viden og teknisk
ekspertise.
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TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREENLANDS VEJ
Transparency International Greenland (TIG) etablerede sig
som grønlandsk kontaktpunkt for TI i 2010 med tanke på at
sikre en bæredygtig udvikling i Grønland i retning af selvstændighed, som ikke hindres af korruption og nepotisme,
men kan være til fælles gavn for nutidige og fremtidige generationer. Dette kræver rettidig handling.

der blev oprettet i 2013, består i dag af Transparency International Greenland, ICC Greenland, KNAPK, WWF Verdensnaturfonden og Earth Charter Greenland.

I det store billede er organisationen blevet vel modtaget af
politikere, medier, civilsamfund, erhvervsliv og det bredere samfund. Men der er også kritiske opponenter, som ikke
ønsker opmærksomhed på de problemstillinger, organisationen rejser. På grund af landets størrelse og begrænsede
menneskelige ressourcer, samarbejder TIG med flere andre
civilsamfunds-organisationer i en NGO-koalition om at sikre
størst mulig indflydelse på bæredygtigheds-agendaen. Tilsammen forsøger vi at adressere spørgsmålene om transparens, miljøborgerinddragelse og menneskeretlige problemstillinger forbundet med Grønlands udvikling. NGO-koalitionen,

Transparency International har en omfattende optagelsesproces for nye afdelinger i bevægelsen, som består af fire faser:
1) en bredt funderet kontaktgruppe etableres og accepteres
som legitim af TI’s sekretariat, 2) et Nationalt Contact Point
formes som en civilsamfundsorganisation, som skal vise sin
bæredygtighed ved at opretholde et højt aktivitetsniveau og
gode resultater i omtrent to år, indtil 3) organisationen bliver
National Chapter in Formation og endeligt, efter to-tre år, 4)
et fuldgyldigt National Chapter. TIG har i 2013 opnået status
som National Chapter in Formation og ansøger om optagelse
som fuldgyldigt Chapter i 2015. De gode resultater i organisationens første leveår er opnået i et tæt samarbejde med
Transparency Internationals sekretariatet i Berlin.

ORGANISATIONENS SAMMENSÆTNING
Bestyrelsen har fem medlemmer, der er valgt ved TIG’s generalforsamling i april 2014. Ultimo december 2014 bestod bestyrelsen af:
Anita Hoffer, formand
Merete Smidt-Sivertsen, næstformand
Tine Pars
Birgit Gedionsen
Jakob Strøm
Bestyrelsen har tilknyttet to ekspertmedlemmer, der ikke har stemmeret: Anne Mette Christiansen og Thomas Trier Hansen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer i 2014:
Aaja Chemnitz Larsen, medlem af bestyrelsen fra 23. april til 23. oktober. Udtrådt begrundet i opstilling til Inatsisartut valget.
Ellen Høy Arnskjold, medlem af bestyrelsen fra 23. april til 19. august. Udtrådt grundet flytning til andet land.
Nuka Nathanielsen, medlem af bestyrelsen fra 23. april til 20. oktober. Udtrådt efter eget ønske.
Derudover havde organisationen i 2014 et sekretariat bestående af to deltidsansatte Bodil Karlshøj Poulsen og Marianne Jensen. Det er hensigten at sikre midler i 2015 til ansættelse af en sekretariatschef på fuld tid.
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RESULTATER 2014
STRATEGI OG HANDLINGSPLANER
Siden sin etablering har TIG været særdeles aktiv i at nå
både offentlighed og beslutningstagere med sine budskaber og konkrete løsningsforslag. På de første fire år har TIG
forestået ekspertrådgivning, træning, undervisning og borgerinddragelse. Organisationen har fået nye medlemmer,
været tydelige i mediebilledet, lobbyet, afgivet høringssvar,
gennem NGO-koalition engageret sig med øvrige civilsamfundsorganisationer og forfulgt en række enkeltsager. TIG
har siden 2013 været medlem af UN Global Compact og
haft en repræsentant i Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

netværk og koalition. Bestyrelsen afholdt i efteråret 2014 et
strategiseminar. Her blev det besluttet at fastholde tidligere igangsatte initiativer, men også at være mere synlige og
proaktive.

OPMÆRKSOMHED OG INDDRAGELSE
Fordi korruption er en lyssky affære, som kun trives i hemmelighed, er offentlig opmærksomhed på problemerne afgørende. Jo flere mennesker i samfundet, der ved besked
om korruptionens skadelighed og kender deres handlemuligheder i forhold til at modvirke korruption, jo vanskeligere
er det at holde misbrug af betroet magt skjult for offentligheden. TIG ser med bekymring på den realtivt lave bevidsthed i samfundet om korruption og ønsker derfor at sætte
massivt fokus på uddannelse, træning og folkeligt engagement.

I årsrapporten for 2012 er beskrevet den treårige strategi
og handlingsplan for 2013 – 2015 med mål og aktiviteter
indenfor områderne opmærksomhed og inddragelse, lovgivning og og institutioner, langsigtet bæredygtighed samt
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HVOR LANGT ER VI NÅET I 2014
TRÆNING OG KOMPETENCEOPBYGNING I ERHVERVSLIVET,
EMBEDSVÆRKET, MEDIER, CIVILSAMFUND OG AKADEMIA
TIG har udviklet et kursus målrettet disse
grupper, som giver deltagerne værktøjerne og den nødvendige viden til at arbejde med antikorruption og transparens.
Kurset undervises af lokale advokater og
CSR-eksperter. Til brug bl.a. ved kurset
er en Håndbog i antikorruption med tilhørende slidesæt udarbejdet. Håndbogen skal gøre det lettere for grønlandske
virksomheder at navigere uden om korruption. Kurset blev afviklet i maj 2014.

OFFENTLIG OPMÆRKSOMHED OG
PRESSEINDSATS
Facebook anvendes som hovedkanal til
at opsamle, diskutere og formidle budskaber for offentligheden. Facebooksiden er særdeles velbesøgt og opnåede i
2014 besøg af godt 700 personer. Formanden har været synlig i grønlandske,
danske og internationale medier og derved sat transparens på agendaen i debatten. Emner for årets debat har været
politikeres interessekonflikter, misbrug af
landskassens midler, storskala minevirksomhed, urandebat og whistleblowing.

HØRINGER
TIG modtager en del anmodninger om
at afgive høringssvar. Grundet ressourcer
må der prioriteres, TIG har i 2014 afgivet
høringssvar for:
• Redegørelse om fordele og ulemper
ved at omdanne Nukissiorfiit til aktieselskab.
• Forhøring af Kommissorium for Vurdering af samfundsmæssig Bæredygtighed og Kommissorium for Vurdering af Virkninger på miljøet. GME/
Kvanefjeldet.
• GeoSurvey. Forslag om et nationalt
geologisk forsknings-, videns- og datacenter.
• Ændring af Råstofloven.

• Udkast til kommissorium, evaluering
af strukturreformen.

MØDER
Interne møder: Bestyrelsesmøder er afholdt 13. januar, 4. april, 23. april, 29.
april, 10. juni, 19. august, 23. oktober og 4. december. Generalforsamling blev afholdt 23. april. Referater af
forhandlingsprotokol fra bestyrelsesmøder og fra generalforsamlingen kan ses
på hjemmesiden www.transparency.gl.
Generalforsamlingen 2014 blev afholdt i
Katuaq og var velbesøgt. Det var første
gang medlemmerne valgte formand og
bestyrelse. Vedtægtsændringer fra 2013
betød, at bestyrelsen ikke længere var
udpeget, men at TIG fra 23. april 2014
er en almindelig forening, hvor bestyrelsen udpeges af og blandt medlemmerne. Bestyrelsen afholdt strategiseminar i
september, hvor kursen for det kommende år blev udstukket. Medlemsmøde blev
afholdt 6. december.
Eksterne møder: TIG har været inviteret
til en række møder med bl.a. Tanbrezz,
Greenland Minerals and Energy (GME),
Shells grønlandsdirektør, den Canadiske
ambassade i København, Baffinland Iron
Mines Compagny og forskere fra forskellige lande. Derudover er afholdt møder
med Selvstyrets Udenrigskontor og Sermersooq Kommune.
I forbindelse med besøg af TI’s koordinator ønskede TIG bestyrelse, at han fik
en bred og alsidig information om samfundet. Derfor blev afholdt møder med
ICC, rektor på Ilisimatusarfik, Grønlands
Arbejdsgiverforening, Grønlandsbanken,
medlem af Inatsisartut Naaja Nathanielsen og BMN Company.

KONFERENCER
TIG har i 2014 deltaget i en række konferencer for at udbrede organisationens
synspunkter. TIG har ved nedennævnte
konferencer/møder haft en repræsentant
som oplægsholder eller i panel:
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• Konference på Ilisimatusarfik ved offentliggørelse af rapport Til Gavn for
Grønland.
• NGO koalitionen borgermøde om
Bedre Borgerinddragelse.
• Råstofudvalgets Seminar om Olie-og
Mineralstrategien.
• Erhvervskonference på Christiansborg.

OFFENTLIGHEDEN
TIG’s Facebookside bliver flittigt brugt og
har over 700 likes. Facebooksiden anvendes til at fortælle om aktuelle møder,
pressemeddelelser samt kommentarer
til aktuelle sager. Interesserede borgere bruger Facebooksiden til at komme i
kontakt med bestyrelsen.
TIG var på Kulturnatten til stede på Ilisimatusarfik med informationsmateriale.
Udenfor Nuuk har der været aktiviteter i
Paamiut, Sisimiut og Aasiaat. I Paamiut
er afholdt borgermøde og såvel i Sisimiut som i Aasiaat har der været information om TIG i forbindelse med uddannelsesdage.
Efteråret 2014 var præget af valget til
Inatsisartut. TIG ønskede at gøre korruption og bekæmpelse heraf til et tema
under valgkampen og skød derfor en ’3.
trins-raket’ af med opsætning af valgplakater, synliggørelse af TI’s Deklaration
mod korruption og et vælgermøde.
Valgplakaterne, der opfordrede vælgerne
til at stemme på et parti, som arbejder
for et Grønland uden korruption, nepotisme og misbrug af betroet magt for egen
vindings skyld blev opsat rundt i landet.
Kampagnen indeholdt også postkort med
spørgsmål til kandidaterne ’Hvem betaler
din rejse’, ’Hvem ansætter du’ og ’Hvor
stor en gave vil du tage imod’.
TI’s deklaration mod korruption blev
oversat til grønlandsk og dansk og trykt
på henholdsvis en stor plakat (320 x 160
cm) og små visitkort. Alle borgere blev

opfordret til at underskrive og de der
gjorde det, fik udleveret et visitkort. Der
blev indsamlet underskrifter ved medlemsmøde i Nuuk, vælgermøde arrangeret af NGO Koalitionen, under uddannelsesmesse i Sisimiut og Aasiaat, ved
Kaffemik 9. december og endelig via
Facebook. I alt har ca. 600 borgere med
deres underskrift markeret, at de vil følge
deklarationen.
Vælgermødet var arrangeret af NGO Koalitionen under overskriften: Hvordan vil
partierne sikre bedre borgerinddragelse.
9. december, FN’s internationale dag
mod korruption blev markeret med kaffemik i Katuaq.

INFORMATIONS- OG
UNDERVISNINGSMATERIALER
Håndbog om offentligt ansattes ytringsfrihed samt undervisningsmateriale målrettet lærere i folkeskolen blev udformede ultimo 2014. Begge offentliggøres i
2015.
For synliggørelse af TIG blev indkøbt balloner, bolsjer, badges og armbånd med
TIG’s logo.

TI SUMMERSCHOOL
Transparency International’s Summerschool for unge i Vilnius havde 120 del-

tagere. Fra Grønland deltog studerende
i samfundsvidenskab ved Ilisimatusarfik
Tukumminnguaq Nykjær Olsen. Deltagelse var mulig, da Grønlandsbankens
Erhvervsfond gav kr. 15.000 til rejse og
ophold.

GRØNLANDS NGO KOALITION
Anbefalinger fra NGO Koalitionen, som
blev dannet i 2013, til Bedre Borgerinddragelse blev overdraget til Naalakkersuisut 25. marts. Et fælles charter, der
fremadrettet beskriver koalitionens visioner, formål og rammer blev underskrevet
i oktober 2014. De underskrivende organisationer er Inuit Circumpolar Council
Greenland (ICC), Transparency International Greenland (TIG), Kalaallit Nunaanni
Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK),
Earth Charter Greenland og WWF Verdensnaturfonden. I oktober afholdtes en
workshop for organisationsudvikling og
udformning af fælles konceptnote for de
kommende tre års samarbejde.

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
ÅRSMØDE I BERLIN
Bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsansatte fra chapters overalt i verden
mødtes for at diskutere udfordringer og
mulige måder at bekæmpe korruption.
TIG deltog med formanden, de to tilforordnede medlemmer af bestyrelsen og

de to deltidsansatte i Sekretariatet. Under mødet tilsluttede TIG’s repræsentanter sig TI’s Deklaration mod korruption.

BESØG FRA TI’S SEKRETARIAT
Fra 4. til 9. december havde Transparency International Greenland (TIG) besøg af
den internationale organisations regionale koordinator Peter Vagar, som til daglig
er tilknyttet sekretariatet i Berlin. Gennemsigtighed og anti-korruption er blevet en betydelig dagsorden i Grønland,
og TIG ansøger om at blive fuldgyldigt
chapter i den internationale organisation. Peter Vagars besøg var et led i denne
proces. Han deltog i et bestyrelsesmøde,
gennemgik ansøgningsprocessen og fik
lejlighed til at mødes med en række af
TIG’s medlemmer og samarbejdspartere.

FONDE OG DONATIONER
GrønlandsBANKENs Erhvervsfond; kr.
215.000 til drift af Sekretariat samt understøttelse af projekter, herunder Summerschool.
Tips & Lotto Pulje C; kr. 75.000 til lokaler.
Deloitte; revision af årsregnskab 2013.
Grønlands Råd for Menneskerettigheder
Fællespuljen: TIG i samarbejde med Viden og Rådgivningscenter om Handicap

TI’s Deklaration mod korruption. Plakat med underskrifter fotograferet 9. december i Nuuk på FN’s antikorruptionsdag.
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Deltagere i Summerschool 2014.

IPIS kr. 31.119,75 til grønlandisering af
informationsfilm om FN’s Handicapkonvention. TIG i samarbejde med Ilisimatusarfik Institut for læring kr. 39.000 til
udvikling af værktøjer til folkeskolelærere for undervisning i antikorruption. TIG
i samarbejde med Grønlandske Advokater kr. 32.250 til Håndbog om offentligt
ansattes ytringsfrihed. TIG i samarbejde
med Grønlands Arbejdsgiverforening kr.
37.500 til GAP analyse. Fra sidstnævnte
donation er kr. 15.000 leveret tilbage, da
oversættelse ikke blev nået i 2014.
Tele Greenland; frit internet i sekretariatet.
Grønlands Arbejdsgiverforening: kr.
15.000 samt portoudgifter til information
om transparens i forbindelse med valg til
Inatsisartut november 2014. Assistance
til bogføring.

TI SUMMERSCHOOL
Medio juli 2014 mødtes 120 unge mennesker i Litauens hovedstad, Vilnius, for
at deltage i Transparency International
School on Integrity’s sommerskole om
korruption.
Transparency international Greenland
sendte i samarbejde med ILI ILI, universitetsstuderendes forening, igen i 2014
en deltager. Denne gang drejede det sig
om Tukumminnguaq Nykjær Olsen, studerende i samfundsvidenskab ved Ilisimatusarfik. Deltagelsen var muliggjort
af en donation fra Grønlandsbankens erhvervsfond.

SEKRETARIATET

Tukuminnguaq Nykjær Olsen har sendt
afrapportering og billeder. Herfra i forkortet version: ” På sommerskolen beskæftigede vi os med forskellige redskaber
til bekæmpelse af korruption, f.eks. FN’s
antikorruptions konvention og forskellige måder at beregne korruption på såsom globalt korruptionsbarometer samt
de optegnelser, som på engelsk kaldes
”corruption perception index” og ”bribe payers index” i mikro og makro perspektiv.

TIG indgår i kontorfællesskab med en
række øvrige NGO’er. Kontoret har til
huse i det tidligere Oles Varehus midt i
Nuuk.

Nogle af deltagerne i sommerskolen
fortalte om korruption i deres lande, på
mange forskellige niveauer, bl.a. i sygehuse og i politiet. For eksempel blev det

Maren Granlien, reduceret pris på konsulentydelse
Inu:it, praktisk hjælp med internetopsætning
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fortalt ikke kun fra et land, at man må
bestikke sygeplejerskerne, så pårørende,
der ligger på sygehuset, kan få en ordentlig pleje, og hvis man ikke gør dette,
kan opholdet på sygehuset have døden
til følge, og at dette anses for at være
så normalt, at det bliver betragtet som
en del af kulturen, hvorfor det er meget
svært at ændre sådan en praksis. Andre
deltagere fortalte om korruption blandt
politiet, f.eks. ulovlige regninger fra politiet, som bliver lagt i deres egen lomme.
Opholdet på skolen var meget, også omkring personlige egenskaber såsom ledelse og bedre indsigt i, hvordan man
træffer gode valg samt formidling af informationer, fordi vi alle har et ansvar om
et bedre samfund uden korruption.
Jeg håber, at også andre unge vil være
interesseret i at deltage til næste år, da
det er et meget vigtigt emne, som Grønland i fremtiden også skal passe på med,
som et land, der er i gang med at udvikle
en fremtid med mineindustri, men hvor
vi allerede har set mangel på transparent
adfærd.”

Transparency International Greenland
Imaneq 41
3900 Nuuk
GL-Greenland
Postboks 1613

Phone: +299 32 88 88
info@transparency.gl
www.transparency.gl
facebook.com/transparencygreenland

