25. marts 2009.

Transparency International.
Beretning 2008/2009.
A. Aktiviteter:
Generelt har det været et yderst aktivt år. Fornemmelse af at den internationale debat om korruption
og misbrug af betroet magt også har nået Danmark i form af store sager, som f.eks. Oil for Foodsagen, IT-Factory-sagen og bilags- og gaverod hos centrale ministre.
Beretningen aflægges efter kun ca. 2 måneder som formand, så enkeltbestyrelsesmedlemmer, der
har været tovholdere på de pågældende områder, er velkomne til at supplere.

1. Grønland:
Afholdt seminarer om magtmisbrug (nepotisme og økonomisk uacceptabel adfærd hos grønlandske
politikere og topembedsmænd i en i øvrigt socialt vanskelig situation og i en selvstændiggørelsesproces). i Grønland. I København blev Det Grønlandske Hus fyldt til randen af
diskussionslystne grønlændere og danskere i maj 2008. I juli 2008 kom turet til Grønlands
Universitet i Nuuk, hvor et stort antal dukkede op for at diskutere emnet med lokale politikere,
erhvervsfolk og akademikere. TI Danmark har siden august 2008 haft detaljerede planer klar for at
foretage en undersøgelse af magtmisbrug i Grønland. Desværre har den finansiering, vi havde
forventet ikke kunnet skaffes, om end der pt. ser ud til at være nye finansieringsmuligheder klar.
Jeppe har været ankermand og giver gerne en nøjere redegørelse.

2. NIS-studier:
(Særskilte undersøgelse af enkelte land ud fra TIs National Integrity Study-metode, der fokuserer på
en vurdering af styrken af et landsinstitutioner til at modvirke magtmisbrug og korruption.)
To ansøgninger om finansiering er sendt afsted:
- Deltagelse i stort fælleseuropæisk NIS-projekt i TI-S-regie med budget på omkring 20.000
mill.kr. og dansk budget på 800.000 kr. Særligt fælles NIS-metodologi. Afgørelse i efteråret.
Mulighed for at finansiere sekretariatsopgaver.
- Fælles nordisk-baltisk NIS-studie.
I øvrigt forsøger TI at fremdyrke og støtte specialeskrivning og forskningsprojekter på vort område
også nationalt. TI Danmark har således indsendt et specialeoplæg til Videnskabsbutikken om et
studie af danske virksomheders tilgang til at bekæmpe korruption på fremmede markeder og i deres
leverandørkæde. Videnskabsbutikken henvender sig til samfundsvidenskabelig studerende og giver
de studerende mulighed for at lave deres speciale i samarbejde med firmaer eller organisationer,
herunder nu altså også TI Danmark.
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3. Politikudvikling:
-

Whistleblowing. Udarbejdet oplæg i en arbejdsgruppe, som nu drøftes i en bredere kreds
(Journalistforbundet, DM). Høj grad af focus herpå i international sammenhæng: Greco
(hvor TI har deltaget i møde med evaluatorerne i justitsministeriet, tilsyneladende med
positivt resultat), OECD, FN, EU. TI-S arbejder på baggrund af EU-bevilling med et
omfattende projekt dækkende 9 EU-lande med en reality-anlyse af gældende whistleblowerregler og deres faktisk effekt.

-

CSR- udviklingen. TI har deltaget i arbejde i DS og 92-gruppen samt vil blive inddraget i en
høringsrunde herom i forbindelse med en vejledning i tilknytning til ne nyligt vedtaget
lovforslag om redegørelser omvirksomheders samfundsansvar. TI Danmark deltog i et par
møder om udviklingen af den kommende danske standard (certificering) om Corporate
Social Responsibility (S-397), der er en lokal tillempning af den kommende tilsvarende
internationale standard ISO 26000

-

Sport og korruption er et nyt emne, som TI har taget op med en særdeles vellykket
arrangement med bl.a. den canadiske forfatter og journalist Declan Hill, som satte fokus på
bestikkelse og matchfixing kombineret med illegalt spil. Interne sikkerhedsorganisation i
forbund blev anbefalet, jfr. aktuel dansk debat.

-

TI har herudover ydet konkret støtte til enkelte firmamedlemmer om retlige spørgsmål og
problemer med korruption i udlandet.

-

Advocacy og pressedækning: Udtalelser til 15-20 artikler / medier om (især)
Grønland, men også om whistleblowing, lobbyisme og aktuelle emner.

4. Seminarer og konferencer:
-

-

Korruption og lobbyisme. Introduktion af professionel lobbyisme som liberalt erhverv er en
nyskabelse i Danmark. Om den er bæredygtig vil kun tiden vise i vor tradition med let
adgang til parlamentarikere og stærkt struktureret interessevaretagelse. Kan ud fra kynismen
og omkostningssiden være betænkelig. Formanden stillede op sammen med MS og en
kendt lobbyist.
Firmaseminar om Fraud med englænder Nigel Iyer lige på trapperne.
Languages of Corruption under forberedelse
Gentagelse af ”Beskidte penge”-konference sammen med WELL
Jeppe deltog i årets Annual Membership Meeting (AMM) og TI Danmark var ligeledes
stærkt repræsenteret på 13th International Anti-Corruption Conference (IACC) i Athen.
MIS conference on fraud and corruption. Oplæg om anti-korrution i leverandørkæden på
konference i Brussel om bedrageri og korruption i erhvervslivet.
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B. Organisatoriske emner:
-

Ny student (Tine) ansat i sekretariat.
Virtuelt kontor oprettet (indkøb af PC)
CVR-nr. og netbank TI Danmark har fået et nyt CVR-nummer og det er derfor nu
muligt for foreningen at få oprettet netbank-adgang.
Kontor oprettet hos RM/Egne nye lokaler hos MS
Medlemsrekrutteringen søgt styrket via phone-kampagne. En 10-15 firmaer er blevet
kontaktet med henblik på at opfordre tilmedlemsskab af foreningen, dog uden den store
success indtil videre.
Fundraising via bl.a. fondsansøgninger.
CSR-konsulent støtte fra IFU.
Frivillige må prioriteres

C. Udfordringer og tyngdepunkter i det kommende års arbejde:
-

Økonomien skal stabiliseres via kontingenter. Nu 3 niveauer i firmakontingent
Fæstnelse af sekretariatsfunktionen med såvel ansatte som frivillige.
Tilrettelæggelse, gennemførelse og styring af de nævnte NIS-studier (overordentlig stor
opgave).
Etablering af alliance omkring whistleblowerinitiativet med (venligtsindede organisationer)
Videreudvikling og advocacy af vore centrale politikområder ved offentlige arrangementer
og i pressen.
Advocacy i internationale fora ved møde- og konferencedeltagelse.
Tuning af vores hjemmeside og medlemsorientering, f.eks. i form af nyhedsbrev og facebook.
www.fightingcorruption.org som TI (US) og Global Advice er en er en del af (ved Jens).
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