
Transparency International Greenland 2. marts 2020

NYHEDER 
Virksomhedsmedlemmer 

Opdateret overblik over globale korruptions-risici 

Transparency International laver hvert år en global undersøgelse af korruption på globalt plan, 
Corruption Perception Index. For mange virksomheder er det den mest anvendte kilde til at 
vurdere korruptionsrisici i de lande, hvor man har leverandører, kunder og 
samarbejdspartnere. Se mere her: https://www.transparency.org/
cpi2019?/news/feature/cpi-2019


Grønland er ikke en del af CPI, da indekset bygger på en række 
internationale kilder og undersøgelser, som ikke dækker os. Derfor er 
Grønland hvid på CPI verdenskortet. 


Transparency roser Selvstyret for ny undersøgelse 

Inatsisartut har pålagt Naalakkersuisut at få udarbejdet en ny 
undersøgelse om Grønlands etiske beredskab og modstandskraft mod 
korruption. Undersøgelsen bygger på Transparency Internationals 
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anerkendte metode, et National Integriity Study 
(NIS), og er netop gået igang. Undersøgelsen 
forventes klar til forårssamlingen og 
gennemføres af konsulentfirmaet Nordic 
Consulting Group.


TIG ser frem til resultaterne fra den nye 
undersøgelse, som vi forventer vil bidrage med 
nyttig information og en række anbefalinger til 
forbedringer. Vi gennemførte en undersøgelse i 
2012 efter samme metode, som findes her: 
http://transparency.gl/wp-content/uploads/
NISgroenland.pdf


Livlig diskussion om korruptions-risici i 
Grønland 

TIGs formand, Anita Hoffer, holdt den 21. februar 
et oplæg for 19 grønlandske virksomheder og 
organisationer med fokus på potentielle 
korruptionsrisici i Grønland. Det blev en livlig 
diskussion om gråzoner og hvordan man kan 
navigere etisk forsvarligt i disse.


Til diskussionen om gråzoner arbejdede 
virksomhederne med en række forskellige dilemmaer. Hvis du er 
nysgerrig, kan du finde vores materiale om virksomheder og anti-
korruption, herunder de forskellige dilemmaer her: https://
www.transparency.gl/wp-content/uploads/Håndbog-antikorruption.-2.-
udgave.1.pdf


Få et overblik over TIGs aktiviteter de 
sidste to år 

I februar afleverede TIG sin rapportering til 
FN Global Compact. Rapporteringen, der 
officielt kaldes ‘Communication on 
Engagement’, dækker TIGs aktiviteter de 
sidste to år og giver et overblik over 
organisationens arbejde. Læs med hvis du 
er nysgerrig på, hvad vi har lavet de sidste 

år: https://www.transparency.gl/wp-content/uploads/Communication-on-
Engagement-Report.pdf


Det er tredje gang, at vi rapporterer på vores arbejde til FN Global 
Compact, som vi underskrev som organisation i 2013. NGOer skal 
rapportere hvert andet år. 
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Formand Anita Hoffer 
holder oplæg for 19 
grønlandske 
virksomheder og 
organisationer om 
anti-korruption og 
transparens 

  HUSK at TIG kan 
afholde kurser og 
workshops om anti-
korruption og 
transparens hos 
virksomheds-
medlemmer 
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Samherji: korruption på Island 

En islandsk fiskevirksomhed, Samherji, blev i november mistænkt for korrupt adfærd, hvilket har 
ført til en større skandale i Island. Kort fortalt undersøges Samherji for at have betalt bestikkelse 
for at få adgang til fiskekvoter i Namibia. Sagen har også været oppe i de grønlandske medier 
ikke mindst fordi Samherji via et datterselskab ejer 30% af Polar Pelagic. 


TIG har arbejdet sammen med de andre nordiske Transparency Chapters om sagen og har bl.a. 
udsendt en pressemeddelelse om sagen. Den kan læses her: https://www.transparency.gl/
23147/


Generalforsamling den 22. april 2020 kl. 17-19 

TIG er kun så stærk som dens medlemmer og bestyrelse. Bestyrelsen arbejder frivilligt for at 
forebygge og oplyse om de skadelige effekter ved korruption. TIG opfordrer alle til, at man 
melder sig ind i foreningen og hvis man gerne vil være en del af bestyrelsen, stiller op til 
generalforsamling, som i år afholdes den 22. april. Inden selve generalforsamlingen vil der være 
et event, nærmere besked om det følger. 


På generalforsamling skal der vælges en ny bestyrelsen og i år skal der også vælges en ny 
formand. Såfremt man deltager på vegne af en virksomhed, bedes man have afklaret inden 
generalforsamlingen om virksomheden også giver mandat til at man indgå i bestyrelsen. 
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