Ny rapport sætter fokus på integritet i Danmark
Ifølge ny rapport fra Transparency International har Danmark stadig lang vej igen, når det
kommer til at formalisere gennemsigtigheden i den offentlige forvaltning.
København, den 6. juni 2012
Rapporten Money, Politics and Power: Corruption Risks in Europe undersøger 25
europæiske landes evne til at bekæmpe korruption. Den viser, at der er store forskelle
landene imellem, men at også !"#$%&'&()($*+%%&'!(, herunder Danmark - har behov for at
formalisere gennemsigtigheden i politik og administration på en række områder.
!Godt nok har Danmark nogle af de mest robuste og ansvarlige institutioner i Europa, men
den aktuelle undersøgelse af Helle Thorning Schmidts skattesag og tidligere sagen om de
palæstinensiske statsløse viser, at der stadig er risiko for brodne kar. Derfor kan en stærk
praksis ikke tages for givet!-(%).&/(Poul Riiskjær Mogensen, formand for Transparency
International i Danmark.
Han peger konkret på offentlighedsloven som et eksempel på, at der er behov for hurtigere
sagsbehandling og større gennemsigtighed i den offentlige administration.
!Det tager ofte alt for lang tid at opnå aktindsigt i offentlige dokumenter. Samtidig er
offentlighedsloven skrevet til en tid med skrivemaskiner og fysiske breve, og den tager
derfor ikke højde for nyere teknologi som internettet og e-mails. Der er derfor et udpræget
behov for at få opdateret loven ligesom praksis på området kunne trænge til et
gennemtjek.!
Desuden fremhæver rapporten endnu en gang, at Danmark ikke efterlever de
internationale konventioner omkring gennemsigtighed i partistøtten, som Danmark skrev
under på i 2000, og at vi også halter bagefter hvad angår beskyttelse af whistleblowere og
regulering af politisk lobbyvirksomhed.
###
www.transparency.dk
For mere information om den europæiske rapport og konklusionerne om Danmark,
kontakt:
Poul Riiskjær Mogensen
Formand, Transparency International Danmark
Email: prmo@transparency.dk
Tlf. 61 99 46 51

Note til redaktører/journalister: Baggrunden for ENIS
"#$%&'()*$+,-,./()0%1)*$2&34)5$3367-,$%)8,/9/),%):63$7&" bygger på de 25 Nationale Intigritetssystemsstudier
gennemført i 2011 i følgende europæiske lande: Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark,
Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Holland, Norge,
Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien. Det er en
del af et paneuropæisk anti-korruptionsinitiativ, støttet af Generaldirektoratet for Indre Anliggender (HOME) i
Europa-Kommissionen.

Transparency International Danmark
Transparency International Danmark er den danske afdeling af den globale, uafhængige NGO Transparency
International, hvis overordnede formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse. Foreningen arbejder for at
forebygge korruption i Danmark og arrangerer jævnligt forskellige offentlige arrangementer samt deltager
aktivt i den offentlige debat.
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afpresning, magtmisbrug og nepotisme.
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