Transparency International Danmark: den nye offentlighedslov vil muligvis påvirke vores
placering på internationale ranglister
”Med en eventuel vedtagelse af det forslag til ny offentlighedslov der for øjeblikket behandles i
folketinget, er der en reel mulighed for, at vores position på de internationale ranglister påvirkes
negativt”, det mener Transparency International Danmark (TI-DK), som endnu en gang understreger sin
bekymring for det fremsatte lovforslag. En vedtagelse af loven vil være et alvorligt tilbageskridt for det
danske integritetssystem og synes at være i modstrid med de hensigtserklæringer regeringen ellers har
udsendt. I regeringsgrundlaget blev det eksempelvis understreget, at regeringen ønskede at arbejde for
god regeringsførelse. Der står eksempelvis: ”Regeringen vil indlede en dialog med alle Folketingets partier
om, hvordan samspillet mellem Folketinget og regeringen kan fremme lovkvalitet, åbenhed og
parlamentarisk kontrol med regeringen”.
Mens det fremsatte lovforslag selvfølgelig indeholder gode og velkomne elementer, indeholder det også
så alvorlige tilbageskridt at foreningen mener det overordnet set må ses som et alvorligt tilbageskridt.
Danmark scorer år efter år flotte placeringer på den internationale rangliste ”Corruption Perception
Index” – altså en rangliste over opfattelsen af graden af korruption i de rangerede lande. Danmarks flotte
placering baserer sig ifølge et nationalt studie foretaget af organisationens danske chapter, primært på
en stærk dansk tradition for åbenhed og gennemsigtighed i det offentlige og omkring de politiske
beslutningsprocesser. Dog bemærker såvel studiet som andre ranglister og undersøgelser lavet af
foreningen, at Danmark blandt andet har en svaghed netop omkring offentlighedsloven. Man
understreger, at der er behov for en opdateret lov der bedre afspejler den udvikling der er sket –
teknologisk og på andre områder. Mange af disse ting imødekommes også i det foreliggende forslag, men
det skal ses i lyset af nogle ærgerlige tilbageskridt.
”En ny lovgivning, der i stedet for at få åbnet op for rækkevidden af retten til aktindsigt, faktisk
indskrænker offentlighedens mulighed for at kigge magthaverne i kortene, tager vi altså et dramatisk
skridt tilbage i Danmark” siger Natascha Linn Felix, Næstformand i TI-DK. ”Vi er meget bekymrede for det
der er ved at ske, men samtidig meget opløftede over at se den massive opmærksomhed emnet endelig
har fået, blandt andet via Facebook siden ”Nej tak til den nye offentlighedslov” og deres tilknyttede
underskriftindsamling, som i dag har rundet 37.000 personlige underskrifter” slutter hun.
Vedtages loven som fremlagt vil foreningen på det stærkeste anbefale at der indsættes en
revisionsbestemmelse og er der samtidig nedsættes en uvildig følgegruppe.
TI-DK udgav allerede i oktober 2012 et politik papir på offentlighedsloven og tidligere i 2012 et
omfangsrigt studie af det danske integritetssystem, herunder den offentlige sektor. Begge steder
forholder man sig også kritisk til det dengang foreliggende forslag om en ny lov, der siden kun har
undergået meget små forandringer.
Yderligere materiale:
Politik papiret på området kan findes her: http://transparency.dk/wp-content/uploads/2012/07/TIDK_PolicyPaper_no1_Offentlighedsloven_elektronisk.pdf
Det nationale studie kan downloades her: http://transparency.dk/?page_id=1056
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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.
Transparency Internationals definition af korruption er ”misbrug af betroet myndighed for egen vindings
skyld”. Dette begreb er ret bredt og inkluderer blandt andet bestikkelse, smørepenge, underslæb,
bedrageri, afpresning, magtmisbrug og nepotisme.
www.transparency.dk
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