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Korruption truer det globale økonomiske opsving og stiller store
udfordringer til lande med konflikter.
Ingen er immune.
Netop som verdensøkonomien begynder at vise en vis bedring og en række lande
fortsætter deres kamp for intern orden og sikkerhed står det klart, at ingen del af
verden er immun over for korruption.
Det viser Transparency International's 2009 Corruption Perceptions Index (CPI), som
offentliggøres i dag..
Langt størstedelen af de 180 lande, som indgår i 2009-indekset scorer under fem på
en skala fra 0 (anses for at være meget korrupt) til 10 (anses for at have en lav grad
af korruption).
CPI måler det formodede omfang af korruption i den offentlige sektor i et givet land.
Det er et sammensat indeks, som trækker på 13 forskellige ekspertvurderinger og
virksomhedssurveys.
Lande i konflikt særligt udsatte.
Skrøbelige og ustabile stater, der er mærkede af krig og konflikter, placerer sig i
bunden af indekset. Eksempler på sådanne er Somalia med en score på 1,1,
Afghanistan på 1,3, Myanmar på 1,4 og Sudan og Irak på 1,5. De lande, der opfattes
som de mest korrupte, er altså også dem, der plages af langvarige konflikter og en
ødelagt politisk infrastruktur.
Når afgørende offentlige institutioner er svage eller ikke-eksisterende, går
korruptionen ud af kontrol og tilliden til nyetablerede offentlige myndigheder siver
lige så stille væk.
”Lande i bunden af indekset bør dog ikke af denne grund udelukkes ude fra
verdenssamfundets støtte og udviklingsbistand. CPI-indekset peger i stedet på et
behov for at styrke disse landes nationale institutioner. Dette bør investorer og
donorer være opmærksomme på”, siger formanden for Transparency International’s
danske afdeling, Poul Riiskjær Mogensen.
At bekæmpe korruption med succes kræver en stærkt kontrol fra de nationale
parlamenter, et effektivt retsvæsen, uafhængige og tilstrækkeligt bemandede
revisionsmyndigheder, energisk retshåndhævelse, gennemsigtighed i de offentlige
budgetter, indtægter og bistandsstrømme samt plads til en fri presse og et levende
civilt samfund.
Danmark ligger stadigt højt placeret, men….
Højeste score i 2009 CPI har New Zealand med 9,4, Danmark med 9,3 (uændret fra
2008), Singapore og Sverige med 9,2 og Schweiz med 9,0. Vurderingen af disse
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lande afspejler deres politiske stabilitet, veletablerede konfliktløsningsmekanismer og
solide, velfungerende offentlige institutioner.
”Men selv de industrialiserede lande kan ikke hvile på laurbærrene! Bestikkelse og
korruption inddrager ofte virksomhederne fra disse lande. Og de bestemmelser om
tavshedspligt på finansielle områder, der er gældende i mange lande, som topper
CPI-indekset, underminerer alvorligt bestræbelserne på at bekæmpe korruption og
erstatte virkningerne heraf”, udtaler Poul Riiskjær Mogensen.
Bl.a. OECD's bestræbelser på at forbedre forholdene på dette område er velkomne,
men der er også behov for flere bilaterale aftaler om udveksling af finansielle
oplysninger landene imellem.
Korruption er omkostningsfuld og kræver kontrol.
Bestikkelse, karteller og andre former for korruption underminerer den internationale
konkurrence og bidrager til massive tab af ressourcer til udvikling i alle lande, især
de fattigste. Mellem 1990 og 2005, anslås mere end 283 internationale, private
karteller at have kostet forbrugere over hele verden knap 2000 milliarder kr. i
overpriser, viser en nylig rapport fra Transparency International.
”Når det store flertal af lande i 2009-indekset scorer under fem, demonstrerer det, at
korruption fortsat er en ubestridelig udfordring. G20-landene har engageret sig
stærkt i at sikre, at integritet og gennemsigtighed udgør en hjørnesten i den
finansielle sektor og i økonomiske reformer, Globalt og nationalt må der fastsættes
juridiske rammer, der samtidig kontrolleres og håndhæves i praksis”, slutter Poul
Riiskjær Mogensen
Dette kan føre til en hårdt tiltrængt forøgelse af tilliden til offentlige institutioner, en
bæredygtig økonomisk vækst og en mere effektiv udviklingsbistand.
Vigtigst af alt: Det vil lette de enorme menneskelige lidelser i de lande, der scorer
dårligst i CPI-korruptionsindekset.
For yderligere information kontakt:
Poul Riiskjær Mogensen, Formand
Transparency International, Danmark.
prm@city.dk
Tlf.: 6199 4651

Transparency International Danmark er den danske afdeling af den globale,
partipolitisk uafhængige NGO Transparency International (TI), hvis overordnede
formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse overalt i verden. TI Danmark
identificerer ikke individuelle tilfælde af korruption, men forebygger generelt mod
korrupt praksis ved at adressere institutionelle, administrative og politiske tiltag.
Læs mere på www.transparency.dk
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