Vækst gennem korruption?
Linjerne blev trukket hårdt op under det første debatarrangementet i forbindelse med KICK BACKS - en
festival om korruption!, som handlede om korruption i udviklingsindustrien.
Transparency International Danmark havde lånt lokaler hos Mellemfolkeligt Samvirke (MS) og inviteret til
debat med titlen: "Kan sult bekæmpes uden korruption?"
Paneldeltagerne repræsenterede hver deres retning inden for udviklingsindustrien:
Birte Hald, international chef hos Mellemfolkeligt Samvirke ActionAid Denmark (MS), troede ikke, at sult
ville eksistere uden korruption.
Birte Hald fortalte, at MS har en rettighedsbaseret tilgang til udviklingsbistand. I forhold til
korruptionsbekæmpelse i de lande, hvor MS arbejder, fokuserer MS på at skærpe lokalbefolkningens
bevidsthed om deres rettigheder gennem vejledning og træning. Målet er at forebygge korruption gennem
holdningsændringer hos befolkningen.
Birgitte Bang Nielsen, CSR-chef hos Investeringsfonden for udviklingslande (IFU), fandt, at korruption er en
afgørende faktor i forhold til fattigdomsbekæmpelse.
Birgitte Bang Nielsen forklarede hvordan en virksomheds zero-tolerance-politik over for korruption kan
medføre, at der slet ikke bliver taget stilling til problemstillinger vedrørende korruption. Det er derfor
afgørende, ifølge Birgitte, at problemer med korruption bliver italesat og håndteret, fx gennem
udarbejdelse af retningslinjer for den enkelte virksomheds ansatte.
Ole Therkildsen, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), havde en ny vinkel på
debatten, da han ikke fandt, at korruption var et problem, så længe de offentlige gode blev fordelt.
Ole Therkildsen mente ikke, at korruption altid var dårligt for udviklingen af et land. Han baserer sine
udtalelser på egne forskningsprojekter, som også er blevet gennemført i Holland og England. Et resultat af
forskningen er, at det ikke kan bevises, at rettigheder skaber vækst, men at vækst kan medvirke til udvikling
af demokrati.
Den livlige diskussion mellem paneldeltagere og tilhørere blev styret af Maja Gram, som er
bestyrelsesmedlem i TI Danmark.
Til trods for uenigheder blandt paneldeltagerne, var de alle enige om, at korruption finder sted, hvis det
kan lade sig gøre - og at det kan være meget risikabelt for personer der søger at afsløre korruption.

