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Corruption Perception Index 2008 viser øget korruption i Norden
Tirsdag 23. september 2008 kl 10:00 præsenterede Transparency International
Danmark årets udgave af korruptionsindekset Corruption Perception Index (CPI) på
et fælles møde med Mellemfolkeligt Samvirke. CPI viser hvor udbredt et problem,
korruption opfattes som, og går fra 0 (ekstremt korrupt) til 10 (ingen korruption).
Danmark scorer lavere men beholder plads i toppen
Danmark får i år en score på 9,3, hvilket er en smule lavere end sidste år (9,4). På
grund af de store fald i CPI-score for en række nordiske og europæiske lande
indtager Danmark dog alligevel pladsen som det mindst korrupte land sammen med
New Zealand og Sverige.
Største stigninger i korruption i Norden og EU
En af overraskelserne i årets indeks er, at korruption anses som et kraftigt stigende
problem i bl.a. Norge og en række EU-lande. Således er Norges CPI-score faldet fra
8,7 til 7,9 – mere end noget andet land. Det skyldes sandsynligvis de
korruptionsskandaler som vi har set i Norge i det seneste år, bl.a. opdagelsen af en
meget omfattende svindel med norske udviklingshjælp i Tanzania. Også
Storbritannien er faldet betydeligt på indekset (fra 8,4 til 7,7), bl.a. pga.
beslutningen om at stoppe efterforskningen af sagen om påståede bestikkelse betalt
af British Aerospace Systems (BAES) for en kontrakt i Saudi-Arabien. Finland får i år
en score på 9,0 mod 9,4 sidste år, sandsynligvis som følge af en række sager om
manglende gennemsigtighed i finansieringen af politiske partier. Bulgariens fald på
indekset fra 4,1 til 3,6 illustrerer, at landet trods EU-medlemskabet ikke har formået
at bekæmpe den udbredte korruption i landet.
Særligt Norge og Finlands fald på indekset viser, at korruption også er et reelt
problem i Norden. Det understreger, at vi også i Danmark bør tage risikoen for
korruption særdeles alvorlig og at blot nogle få, store sager om korruption hurtigt
kan undergrave tilliden til det offentlige og politikere.
Blandede tendenser i Danida-lande
En række af Danidas programsamarbejdslande falder også på CPI-indekset, blandt
andet Tanzania, Uganda og Mozambique. Samtidig er der dog forbedringer at spore i
nogle af de allerfattigste programsamarbejdslande, blandt andet Benin, Mali, Burkina
Faso og Nepal. Der er dog generelt tale om små udsving mellem 0,1 og 0,2 point.
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Ifølge professor Johann Graf Lambsdorff fra Passau Universitet er korruption med til
at underminere ulandes mulighed for at komme ud af deres fattigdom. Blandt andet
viser beregninger, at hvis et land kan øge sin CPI-score med 1 point, vil det teoretisk
øge den gennemsnitlige indkomst med helt op til 4%.
Detaljer om årets CPI-indeks kan læses på Transparency International Danmarks
hjemmeside: www.transparency.dk.
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