Corruption Perception Index 2010
09/12/10 - Offentliggørelse af Corruption Perception Index 2010 - Reaktionen på den globale krise
skal prioritere nul-tolerance over for korruption.
Mens regeringer forpligter enorme summer for at løse verdens mest presserende problemer, fra
ustabile finansielle markeder til klimaforandringer og fattigdom er korruption fortsat en hindring for
at opnå hårdt tiltrængte fremskridt. Dette fremgår af Transparency International’s korruptionsindeks
2010 (CPI).
CPI-indekset 2010, der er et mål for korruptionen i den indenlandske offentlige sektor, bliver
offentliggjort i dag.
CPI 2010 viser, at næsten trefjerdedele af de 178 lande i indekset scorer under fem på en skala fra 0
(opfattes som meget korrupt) til 10 (opfattes at have en lav grad af korruption). Dette indikerer, at
der stadig er et alvorligt korruptionsproblem.
"Resultater giver et signal om, at regeringernes ofte gentagne tilsagn om at bekæmpe korruption,
om gennemsigtighed og ansvarlighed skal videreføres fra ord til handling. God regeringsførelse er
en væsentlig del af løsningen på de globale politiske udfordringer regeringer står overfor i dag,
"siger Poul Riiskjær Mogensen, formand for Transparency International Danmark (TI-DK).
Af samme grund er TI-DK fortaler for en strengere gennemførelse af FN's konvention mod
korruption, der er det eneste initiativ, der giver en global ramme for at bekæmpe korruption.
"Vi har brug for at se mere håndhævelse af eksisterende regler og love. Der bør ikke være nogen
steder at skjule sig for de korrupte eller for deres penge, "siger Poul Riiskjær Mogensen.
I CPI-2010 deler Danmark, New Zealand og Singapore førstepladsen med en score på 9,3. Men lige
som hovedparten af de øvrige velstillede OECD-lande er dette ikke en forbedring i forhold til
tidligere år. Tvært imod er Danmarks score faldet over den sidste 10-årsperiode.
”Dette understreger, at også her i landet er det nødvendigt, at håndhævelsen af indgåede aftaler og
konventioner styrkes på alle områder”, slutter Poul Riiskjær Mogensen.

