Frederiksberg, den 4. oktober 2018

VERDENS STØRSTE ANTI-KORRUPTIONSKONFERENCE KOMMER TIL KØBENHAVN D. 22. – 24. OKTOBER

The International Anti Corruption Conference (IACC) vil i år finde sted i København under overskriften “Together
for development, Peace and Security: Now is the Time to Act”
IACC er verdens største uafhængige forum i kampen mod korruption, og vil samle mere end 1200 delegerede fra
over 100 lande. Danmark er vært for konferencen i samarbejde med Transparency International og IACC Council.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen vil tale ved åbningen af konferencen.
Førende eksperter, politiske ledere, erhvervsfolk og NGOer vil i løbet af tre dage og mere end 50 workshops og
paneldebatter diskutere, hvordan tilsagn og løfter kan udmønte sig i konkrete handlinger. Målet er at skabe ny
grobund for en bæredygtig udvikling, for fred og sikkerhed i en verden, hvor frihed og lighed bliver mere og mere
trængt.
Blandt de mange talere på IACC er:
• Ulla Tørnæs, Udviklingsminister, Danmark • Delia Ferreira Rubio, Formand for Transparency International •
Patrick Alley, medstifter af Global Witness • Sarah Chayes, forfatter bag Thieves of State • Yury Fedotov,
Executive Director, United Nations Office on Drugs and Crime • Joe Kaeser, Præsident og Chief Executive Officer,
Siemens AG • Kumi Naidoo, Generalsekretær for Amnesty International • Achim Steiner, Administrator, United
Nations Development Programme.
Den danske vinkel:
Det er første gang IACC bliver afholdt i norden og i det hele taget i et af de lande vi normalt opfatter som mindre
korrupte. I den anledning sætter Transparency Internationals nordiske afdelinger sammen med andre partnere
fokus på hvad korruption er i en nordisk kontekst og hvilke udfordringer vores lande står med. Danmark bliver
igen og igen kritiseret for ikke at leve op til sine løfter og internationale forpligtelser i forhold til anti-korruption,
hvad betyder det i praksis? Hvad kan vi lære af de store hvidvask-skandaler og hvad betyder tillid for antikorruption og korruption for mistillid? De spørgsmål bliver søgt besvaret under den nordiske søjle i programmet.
Det bliver tre dage fyldt med aktivitet, for ud over konferencen i Bella Centeret vil der være andre aktiviteter i
København:
Fair Play – musik mod korruption
Fair Play er en international musikbegivenhed af de helt store. Her samles engagerede og nyskabende kunstnere
fra hele verden i kampen for social retfærdighed. Arrangementet finder sted i VEGA i København, den 23.
oktober 2018 og åbnes af det legendariske hip-hop ikon Yasiin Bey (tidligere kendt under navnet Mos Def).
Koncerten er støttet af #tuborgfondet

Læs mere her: http://vega.dk/event/34292

Transparency International Danmark – c/o CBS Dalgas Have 15 2C008, 2000 Frederiksberg

Films 4 Transparency – nyt lys over skyggesiderne
Filmfestivalen Films 4 Transparency er en unik filmfestival der belyser korruptionens skyggesider gennem film og
oplæg fra hele verden. Fra Slovakiet og Spanien til USA og Sydafrika – overalt har korruption, ulighed og
uretfærdighed sat sig spor. Filmene vises fra 20. - 25. oktober i Bella Center og Cinemateket.
Læs mere her: https://iaccseries.org/films-for-transparency/ og se programmet her:
https://www.dfi.dk/cinemateket/biograf/filmserier/serie/films-4-transparency-anti-corruption-festival
Anti-korruptionsprisen uddeles
På konferencens første dag kåres vinderen af “The 2018 Anti-Corruption Awards”, som er designet til at hylde
enkeltpersoner og organisationer, der har udmærket sig i kampen mod korruption.
Læs mere her: https://www.transparency.org/anti-corruption-award-2018

Kontakt Transparency International Danmark:
Bestyrelsesformand Natascha Linn Felix,
E: nlf@transparency.dk
tlf: 40353761

Se mere om konferencen og det fulde program her:
https://iaccseries.org/

Her kan man tilmelde sig:
https://iaccseries.org/plan-your-trip/registration/
Find presseakkreditering her:
https://iaccseries.org/plan-your-trip/registration/
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