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FORORD
2019 var året, hvor Transparency International Greenland 
(TIG) fik en bestyrelse sammensat af kvinder. Dette var ikke 
et planlagt tiltag, men et resultat af at ingen mænd opstille-
de til bestyrelsen ved generalforsamlingen. 

Bestyrelsen har haft et travlt år, hvor fokus fortsat har været 
at konsolidere kendskabet til betydningen af transparens på 
alle niveauer i samfundet. Derfor blev der takket ja til at gi-
ve oplæg og deltage i debat ved en række seminarer også 
inden for forskning. 

TIG vil gerne i dialog - også med de, vi ikke normalt er eni-
ge med. Inspireret af Ozlem Cekic, der arbejder med ”Dia-
log som værktøj”, besluttede vi at indbyde hende for at lære 
mere. I oktober blev der afholdt en workshop for bestyrel-
sen af indbudte NGO’er og Ozlem gav et velbesøgt offent-
ligt foredrag. 

I løbet af året har TIG givet mange interviews – til studeren-
de fra ind-og udland, til grønlandsk og udenlandsk presse 
og til officielle repræsentanter fra EU.

2019 blev året, hvor nogle medlemmer af Inatsisartut  op-
fyldte deres valgløfter og satte indsatser mod korruption på 

dagsordenen, men det blev ikke året hvor Grønland tilslut-
tede sig FN’s Konvention mod korruption eller Århuskon-
ventionen.

 Vi ser frem til at fortsætte indsatsen i 2020. Global Corrup-
tion Barometer, fra 2016, viste, at befolkningen tror på at 
almindelige mennesker kan gøre en forskel. I 2020 genta-
ges denne survey, og vi ser med spænding frem til resul-
tatet.

Transparency International har arbejdet med Vision 2030. 
Dette er sket i en demokratisk proces, hvor også TIG har 
deltaget aktivt. Der skal nu arbejdes med udformning af en 
strategi der kan omsætte visionerne til handlinger.

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Transparency International Greenland

 Anita Hoffer, Naaja H. Nathanielsen, Dora Drechsel,  
Birita i Dali, Sara Olsvig

On 12 November, it was reported that an Icelandic fishing conglomerate (Samherji) has been bribing Namibian public offi-
cials for many years with impunity. A Norwegian bank, DNB, appears to have facilitated the transfer of substantial sums of 
money as part of this scheme. This is unacceptable, but it is not the first scandal within the financial sectors of the Nordic 
countries, most recently Sweden and Denmark. The world community is thus once again reminded that Nordic countries 
are not adequately performing their international commitments or even their own stated values. As a result, they are now 
seen as exporters of corruption. 
 Press release 17. November 2019. Trouble at the Top.  
 Signed by TI Denmark, TI Finland, TI Greenland, TI Iceland, TI Norway and TI Sweden. www.transparency.org

2



LEDELSESBERETNING

HOVEDAKTIVITET
Transparency International Greenland (TIG) er en NGO, der 
arbejder for forebyggelse af korruption i Grønland som et 
lokalt chapter af den internationale organisation Trans-
parency International. TIG blev I 2019 re-akkrediteret af 
Transparency International og dermed godkendt til fortsætte 
som lokalt chapter. 

Foreningens formål er at forebygge korruption, både na-
tionalt og internationalt, i samarbejde med Transparency 
International. Korruption defineres som misbrug af betroet 
magt for egen vindings skyld. Foreningen bekæmper kor-
ruption ved at arbejde for vidtgående offentlighed i forvalt-
ningen, åbenhed i virksomheder og generel gennemsigtig-
hed i samfundet samt i øvrigt ved at udbrede oplysning om 
korruption og dens skadevirkninger. 

Foreningen har forpligtiget sig til at følge Transparency In-
ternationals retningslinjer, ved opmærksomt at følge lovgiv-
ning, administrativ praksis m.v. i både private og offentlige 
organisationer med henblik på at konstatere adfærd, der 
fremmer eller negligerer korruption, og dernæst at gøre op-
mærksom på eventuelle svagheder og stille forslag til for-
bedringer. 

UDVIKLING I AKTIVITETER OG  
ØKONOMISKE FORHOLD 
Årets resultat blev overskud på 32.797 kr mod et overskud 
på 17.276 kr. sidste år. Foreningens økonomi hviler dels 
på medlemsbidrag og dels på donationer fra fonde. Igen i 
2019 har GrønlandsBANKEN’s Erhvervsfond givet 250.000 
kr. til understøttelse af projekter og drift af sekretariatet. 

Aktivitetsniveauet er højt og bygger primært på bestyrelses-
medlemmernes frivillige arbejde. Sekretariatet er beman-
det med lønnet medhjælp 15 timer om ugen. TIG’s strategi 
følger retningslinjerne i Transparency Internationals 2020 
strategi. 

TIG har indleveret fem høringssvar og har deltaget i en 
række offentlige møder, konferencer og forskerseminarer. 
Størst offentlig interesse fik et foredrag med Õzlem Cekic. 
TIG har deltaget i Transparency Internationals regionale mø-
de og efterfølgende årsmødet i Berlin. Også i 2019 er der 
afholdt kursus i antikorruption. 

TIG bestyrelsen med Özlem og Bodil 3. september 2019

3



2019

Bestyrelsen arbejder med udgangspunkt i Transparency 
 Iinternatinals 2020 strategi “Together against corruption”.  

TI 2020 STRATEGI

FOR TIG BETYDER 2020 STRATEGIEN  
FOKUS PÅ MENNESKER OG PARTNERE
TIG har fokus på kommunikation gennem arrangementer 
og effektiv anvendelse af de sociale medier, kontakt med de 
grønlandske medier og andre relevante kanaler

1.  Styrke partnerskaber

2.  Forebyggelse, implementering og retfærdighed

3.  Styrke anti-korruptionsbevægelsen

4.  Øge vores fodaftryk

• Januar: kursus i antikorruption for GFLK
• Februar: anbefalinger om udpegning af bestyrelsesmedlemmer og håndtering af interessekonflikter
• April: Generalforsamling og oplæg om Whistleblowing
• Juni: Transparency International regionalt møde i Berlin. 
• August: SDG-konference
• September: workshop og foredrag om Dialogkaffe med Özlem Cekic
• Oktober: Besøg af it-afdelingen ved TI-S. 
• November: Transparency International årsmøde i Berlin, 2 deltagere
• December: workshop om udenrigspolitik og adventskalender på Facebook

2019 MILEPÆLE
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PROJECT LEARNING TOGETHER: ESTABLISHING 
COMMON GUIDELINES FOR CONFLICT OF 
INTERESTS IN THE NORDIC AND BALTIC REGION
Transparency International Greenland har deltaget i et pro-
jektsamarbejde med TI Litauen og TI Rusland med titlen 
“Establishing Common Guidelines for Conflict of Interests 
in the Nordic and Baltic Region”. Grønlands bidrag til pro-
jektet var en rapport med resultater fra TIG’s undersøgelse 
af Selvstyrets og Kommuneqarfik Sermersooq’s processer 
for udpegning af bestyrelsesmedlemmer, sikring af besty-
relsesmedlemmernes habilitet, retningslinjer for bestyrel-
sernes arbejde og gennemsigtighed i de offentligt ejede 
selskaber.

Efter høring hos selvstyrets bestyrelsessekretariat og en 
række virksomheder udgav TIG i februar 2019 Offentligt 
ejede selskaber i Grønland: Transparens i udpegning af be-
styrelsesmedlemmer og håndteringer af interessekonflik-
ter. Anbefalinger fra Transparency International Greenland 
www.transparency.gl

INATSISARTUT
Ved forårsmødet behandledes et forslag fra Samarbejds-
partiet til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut på-
lægges at henlægge whistleblower-undersøgelser til en 
tilstrækkeligt uafhængig enhed. TIG støttede dette forslag 
og så med glæde, at forslaget blev vedtaget under efterårs-
mødet.

Ved efterårsmødet behandledes et forslag fra IA til Inatsis-
artutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til 
EM2020 at udrede, hvilke administrative og økonomiske 
konsekvenser der må påregnes, hvis Grønlands Selvsty-
re tilslutter sig Århuskonventionen. TIG opfordrede gennem 
Facebook til tilslutning. Forslaget blev afvist.

Udskudt fra efterårsmødet 2018 og forårsmødet 2019 blev 
ved efterårsmødet 2019 behandlet forslag til Inatsisartut-
beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2019 
at omdele en redegørelse med anbefalinger til, hvordan 
indsatsen mod korruption kan styrkes. Redegørelsen skal 
herunder indeholde en beskrivelse af fordele og ulemper, 

foruden de økonomiske konsekvenser og juridiske forud-
sætninger, ved henholdsvis etableringen af en uafhængig 
antikorruptionsenhed og fremlæggelsen af en antikorrupti-
onslov, som samler tiltagene mod korruption. Lovudvalget 
fremkom med ændringsforlag, der forlængede tidsrammen 
og dette blev vedtaget. Lovudvalget citerede i sin betænk-
ning Global Corruption Barometer og TIG’s analyse af, hvad 
der skal til for at Grønland kan opfylde FN’s konvention 1. 
TIG følger opmærksomt Inatsisartut’s fortsatte behandling 
af punktet.

ÅRHUSKONVENTIONEN
I 1998 underskrev 34 lande denne. Århuskonventionen sik-
rer borgernes muligheder, den handler om adgang til oplys-
ninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt ad-
gang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.

Århuskonventionen bekræfter behovet for at beskytte, beva-
re og forbedre miljøets tilstand og sikre en miljømæssig for-
svarlig og bæredygtig udvikling, og erkender, at tilstrækkelig 
beskyttelse af miljøet er essentielt for at mennesker trives 
og nyder de grundlæggende menneskerettigheder, herun-
der retten til selve livet.

FN’S KONVENTION OM ANTI-KORRUPTION
FN’s konvention om anti-korruption

Konventionen vedtaget i FN i 2003. Danmark har tiltrådt, 
men taget territorialt forbehold for Grønland.

Konventionens formål er:

• At fremme og styrke foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af korruption mere effektivt

•  At fremme, lette og støtte internationalt samarbejde og 
teknisk assistance

• At fremme integritet, ansvarlighed og god forvaltning af 
offentlige anliggender og offentlig ejendom

1  Hvilke udfordringer møder Grønland, når FN’s konvention mod 
korruption træder i kraft for Grønland? www.transparency.gl
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AKTIVITETER 2019

FÆLLES UDTALELSE FRA DE NORDISKE CHAPTERS
Samtidig med at repræsentanter fra samtlige Chaptre mødtes til 
det årlige fællesmøde i Berlin kom det frem i pressen, at et is-
landsk fiskeriselskab gennem en årrække havde bestukket em-
bedsmænd i Namibia for at få kvoter. En sådan adfærd benæv-
nes “eksport af korruption” og kaldte på en reaktion. TI Dan-
mark, TI Finland, TI Grønland, TI Norge og TI Sverige udsendte 
en fælles pressemeddelelse “Trouble at the Top”, hvor chapter-
ne fordømte sagen og også fremhævede at, verdenssamfundet 
mindes nu igen om at de nordiske lande ikke på tilfredsstillen-
de måde opfylder deres internationale forpligtigelser og at dette 
må betegnes som eksport af korruption.2 

KURSER I ANTIKORRUPTION
For fiskerilicenskontrollører og jagtbetjente under GFLK blev af-
holdt genopfriskningskursus.

FOREDRAG OG WORKSHOP: DIALOGKAFFE
September havde TIG ind-
budt Ozlem Cekic til Nuuk. 
Der blev afholdt workshop 
for interesserede NGO’er i, 
hvorledes dialog kan anven-
des som værktøj. Et offent-
ligt arrangement på restau-
rant Unicorn trak fulde huse, 
her fortalte Ozlem Cekic om 
sine egne oplevelse og erfa-
ringer samt opfordrede til at 
gå i dialog og ‘drikke en kop 
kaffe sammen’ - med de, 
som er uenige med dig.

2 Trouble at the Top. www.transparency.org og www.transparency.gl

GENERALFORSAMLING 
Generalforsamling blev afholdt 25. april 2019. Årsregnskab, 
budget og handleplan blev godkendt. En vedtægtsændring sik-
rer fremadrettet, at formanden for TIG højst kan sidde i to valg-
perioder (altså i fire år). Referat, årsrapport og årsberetning er 
tilgængeligt på hjemmesiden.

MEDLEMSMØDE OM WHISTLEBLOWING
Ved et velbesøgt møde fortalte medlem af Inatsisartut Tillie 
Martinussen fra Samarbejdspartiet om tankerne bagbeslut-
ningsforslag for sikring af medarbejdernes anonymitet optimalt 
ved at flytte Selvstyrets whistleblowerordning fra Intern Revision 
til en uafhængig enhed. Advokat Lise Mørup Dalsgaard fra Ar-
ctic Law Greenland fortalte om den whistleblowerordning, som 
firmaet tilbyder.

KONFERENCE OM UDENRIGS- OG 
SIKKERHEDSPOLITIK
Ilisimatusarfik dannede i december rammen om Greenland 
Science Week. TIG deltog og gav oplæg i workshop ‘Foreign Po-
licy’. Her udtrykte TIG bekymring for den manglende transpa-
rens på området både for borgerne og politikerne. TIG under-
stregede, at den stigende udenlandske interesse for Grønland 
medfører stigende behov for lokal viden. TIG’s ønsker til forsk-
ning:  Hvilke konsekvenser, med følger for udenrigs- og sikker-
hedspolitikken, kan følge af de politiske beslutninger truffet i 
Grønland? Hvilke konsekvenser har manglende information og 
gennemsigtighed? Hvem har en interesse i Grønland, og hvor-
for?

REGIONALT MØDE I BERLIN
Transparency Iinternational indbød i juni til regionalt møde. 
Grønland hører, sammen med Canada, til den europæiske re-
gion. Emnet var drøftelse af Vision 2030 og forberedelse af 
denne til årsmødet i november. Der blev også afholdt møde for 
sekretariatslederne fra de fremmødte chapters. TIG var repræ-
senteret.

ANNUAL MEMBERSHIP MEETING BERLIN 
Årsmødet i Transparency International blev afholdt i Berlin, hvor 
TI’s sekretariat er beliggende.  På en række workshops blev 
drøftet, hvorledes arbejdet med udformning af den fremtidige 
strategi skal ske. Overskriften var “Shaping the future together. 
From vision to Strategy”. Handlingsplaner til denne udformes 
i 2020, hvor chapterne mødes på webinars og/eller regionale 
møder. Deltagerne på årsmødet vedtog desuden en række ved-
tægtsændringer der moderniserer den 26 år gamle paraplyor-
ganisation og giver de lokale chapters større indflydelse. TIG 
havde to repræsentanter til mødet.

Danmark, Sverige, Norge, Grønland
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BESØG FRA TI-S
Sami Kakish fra Transparency International sekretariats it-afde-
ling besøgte TIG i oktober. Dette for tilkobling til TI’s office sha-
repoint, hvilket giver større it- sikkerhed. Der blev afholdt kur-
sus for sekretariatet og bestyrelsen.

ADVENTSKALENDER
I dagene 1. - 24. december blev hver dag indsat et kort indlæg 
fra TIG. Indhold var korte statements, orientering om materia-
le på hjemmesiden, orientering om TI og opfordring til at blive 
medlem.

MEDLEMSREKRUTTERING
I efteråret blev virksomheder, der tidligere har været medlem-
mer, og en række andre virksomheder kontaktet via brev. De fik 

tilsendt en oversigt over TIG’s aktiviter og resultater de seneste 
år sammen med tilbud om et møde. Tiltaget havde begrænset 
succes.

FACEBOOK
Bestyrelsen søger at lægge relevante sager ud på Facebook. 
Indlæg indsættes enten på engelsk eller på grønlandsk/dansk. 
TIG’s Facebookside har ved udgangen af året 1330 følgere. 
Rækkevidden for et opslag er ca. 500 pr. uge.

GRØNLANDS RÅD FOR MENNESKERETTIGHEDER 
Rådet har ikke afholdt møder i 2019. Der har været en del akti-
vitet for overgangsudvalget med sikring af driften og forberedel-
se til det nye råd. TIG’s repræsentant har deltaget her. Arbejdet i 
rådet er frivilligt og ulønnet. 

TI-Annual-Membership-Meeting.

Shaping the Future7



FORVENTNINGER TIL 2020

• Transparency Internationals strategi 2030 færdiggøres 
og strategiarbejdet i TIG justeres herefter

• Større samarbejde med øvrige chapters, specielt de 
nordiske

• Grønland med i Global Corruption Barometer 2020

• Kommunerne tilbydes kurser og vi håber, at de tager 
godt imod tilbuddet.

• TIG vil også i 2020 være meget opmærksom på åben-
hed i kommunikation mellem Naalakkersuit og befolk-
ningen, konkret vil vi fortsat se på besvarelserne af § 
37 spørgsmål.

• TIG vil forfølge kravet om åbenhed i forvaltning af lan-
dets ressourcer.

• FN’s Verdensmål, SDG, er højt prioriterede på den inter-
nationalt plan. TIG vil promovere og søge samarbejde 
med andre NGO’er om udbredelsen her i landet.
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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 in-
ternationalt sekretariat i Berlin. TI dokumenterer og skaber 
opmærksomhed om problemerne med korruption og sam-
arbejder med regeringer, erhvervsliv og civilsamfund om at 
implementere mekanismer, der effektivt modvirker korrup-
tion.

De nationale chapters er uafhængige civilsamfundsorga-
nisationer, som er registreret i hjemlandene og internati-
onalt forbundet med TI. Hvert chapter har egen bestyrel-
se og medlemsbasis, strategiske prioriteter, projekter og er 
ansvarlig for at skaffe sin egen finansiering. TI’s sekretari-
at i Berlin støtter chapterne med viden og værktøjer (så-
som Corruption Perception Index, Global Corruption Baro-
meter, NIS-metoden etc.) men skaffer ikke finansiering til 
sådanne projekter. Det internationale sekretariat organise-
rer desuden årlige regionale og globale møder, hvor chap-
tre udveksler erfaringer, udformer nye samarbejder og deler 
seneste viden om forskning, initiativer og resultater opnået 
i TI som helhed.

Transparency International Greenland (TIG) er en del af den-
ne struktur og støtter op om TI’s vision. Mens der allerede i 
dag findes korrupte praksisser og mangel på transparens, 
som bør adresseres af TIG, så er vores primære målsætning 
at forhindre korruption i at få fodfæste.

Civilsamfundsorganisationerne i Grønland er små og dår-
ligt finansierede, hvilket efterlader et tomrum uden stærke 
kritiske instanser til at følge udviklingen og holde politikere 
samt embedsværk ansvarlige. Også medierne mangler res-
sourcer og kompetencer til at indtage kritiske positioner. En 
sådan rolle kræver viden og teknisk ekspertise. 

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 in-
ternationalt sekretariat i Berlin. TI dokumenterer og skaber 
opmærksomhed om problemerne med korruption og sam-
arbejder med regeringer, erhvervsliv og civilsamfund om at 
implementere mekanismer, der effektivt modvirker korrup-
tion.

De nationale chapters er uafhængige civilsamfundsorga-
nisationer, som er registreret i hjemlandene og internati-
onalt forbundet med TI. Hvert chapter har egen bestyrel-
se og medlemsbasis, strategiske prioriteter, projekter og er 
ansvarlig for at skaffe sin egen finansiering. TI’s sekretari-
at i Berlin støtter chapterne med viden og værktøjer (så-
som Corruption Perception Index, Global Corruption Baro-
meter, NIS-metoden etc.) men skaffer ikke finansiering til 
sådanne projekter. Det internationale sekretariat organise-
rer desuden årlige regionale og globale møder, hvor chap-
tre udveksler erfaringer, udformer nye samarbejder og deler 
seneste viden om forskning, initiativer og resultater opnået 
i TI som helhed.

Transparency International Greenland (TIG) er en del af den-
ne struktur og støtter op om TI’s vision. Mens der allerede i 
dag findes korrupte praksisser og mangel på transparens, 
som bør adresseres af TIG, så er vores primære målsætning 
at forhindre korruption i at få fodfæste.

Civilsamfundsorganisationerne i Grønland er små og dår-
ligt finansierede, hvilket efterlader et tomrum uden stærke 
kritiske instanser til at følge udviklingen og holde politikere 
samt embedsværk ansvarlige. Også medierne mangler res-
sourcer og kompetencer til at indtage kritiske positioner. En 
sådan rolle kræver viden og teknisk ekspertise. 
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TIG’S SAMMENSÆTNING

Bestyrelsen har fem medlemmer, der er valgt ved TIG’s generalforsamling i april 2019.  
Ultimo december 2019 bestod bestyrelsen af:

Anita Hoffer, formand. Naaja H. Nathanielsen, næstformand.  
Dora Drechsel, Birita i Dali, Sara Olsvig.

Bestyrelsen har tilknyttet to ekspertmedlemmer, der ikke har stemmeret: Anne Mette E. Christiansen og Thomas Trier Han-
sen.

FONDE OG DONATIONER

• GrønlandsBANKENs Erhvervsfond; kr. 250.000 til drift 
af Sekretariat samt understøttelse af projekter.

• Tips & Lotto Pulje C; kr. 90.000 til drift herunder loka-
leleje. 

• Tele Greenland; frit internet i sekretariatet.

• Grønlands Erhverv; Assistance til bogføring.

• Kommuneqarfik Sermersooq; simultantolkning ved 
 generalforsamling samt ved Özlem Cekic foredrag
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21. NOVEMBER 2019 | NYHEDER

TROUBLE AT THE TOP

JOINT STATEMENT BY THE NORDIC CHAPTERS OF TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL AT THE 26TH ANNUAL MEMBERSHIP MEETING OF 
THE TI MOVEMENT BERLIN, 17 NOVEMBER 2019

The Nordic countries—Denmark, Finland, Greenland, 
Iceland, Norway and Sweden—have traditionally enjoyed a 
low corruption perception. All but Greenland, which is not 
yet ranked, have consistently scored high on Transparen-
cy’s annual Corruption Perception Index (CPI). The tide is 
now turning: the Nordics’ reputation for good governance 
and business integrity is repeatedly being challenged.

TRUTH
On 12 November, it was reported that an Icelandic fishing 
conglomerate (Samherji) has been bribing Namibian public 
officials for many years with impunity. A Norwegian bank, 
DNB, appears to have facilitated the transfer of substantial 
sums of money as part of this scheme. This is unaccepta-
ble, but it is not the first scandal within the financial sectors 
of the Nordics, most recently Sweden and Denmark. The 
world community is thus once again reminded that Nordic 
countries are not adequately performing their international 
commitments or even their own stated values. As a result, 
they are now seen as exporters of corruption.

TRUST
In order to be worthy of trust, it is up to Nordic policy 
makers, business communities and civil societies to hold 
themselves to the highest standards. They must put in pla-
ce policies to detect and investigate corrupt acts, prote-

ct whistleblowers, end the handling of corrupt finances by 
Nordic banks, enforce the relevant laws already on their 
books, and fill any existing gaps in their implementation of 
international anti-corruption standards. As members of the 
TI movement, we strongly urge the Icelandic and Norwegian 
authorities to cooperate fully with Namibia in the investiga-
tion of the Samherji case.

TRANSPARENCY
At the launch of the most recent CPI in January 2019, the 
paradox of the Nordics was already highlighted. If these pri-
vileged countries want to fight against corruption and con-
tribute towards meeting the UN Sustainable Development 
Goals, they must take a hard look at what their public and 
private sectors are up to, wake up to their responsibility, 
and live up to their good reputation or lose it.

_______

Signed:

TI Denmark 
TI Finland 
TI Greenland 
TI Iceland 
TI Norway 
TI Sweden
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