Korruptionsspillet
Korruptiland
Indhold:
Spilleregler
Sorte kort
Pengesedler
Politi-kort
Spilleplade
Prøv-lykken-kort

Spilleregler
Som deltager agerer du som virksomhed i Korruptiland. Du vil som deltager blive bedt om at tage stilling
til en række valg, som du kan tage på virksomhedens vegne. Vælger du at handle korrupt, får du en række
fordele med øjeblikkelig virkning, men du kan risikere at blive opdaget og straffet senere. Præcis som i
den virkelige verden, så er det ikke til at vide, om man slipper af sted med at være korrupt, eller om det
er smartest at handle etisk og lovgivningsmæssigt korrekt. Det er dermed ikke til at sige hvilken strategi,
der fører til sejr.
Det skal I bruge for at spille Korruptiland
- Mellem 3-9 personer (1-3 personer pr. hold)
- 1 terning
- 3 brikker – én til hvert hold
- Spilleplade, prøv-lykken-kort, sorte kort, politikort, papirpenge og spilleregler
- Spilleplade, pengesedler, sorte kort, politikort og prøv-lykken-kort kan samlet printes fra
dokumentet ”Korruptiland”. De fire sidstnævnte skal derefter klippes ud.
Hvordan spilles spillet?
I hvert spil kan der være tre hold. Vi anbefaler, at hvert hold består af 2-3 spillere. Hvert hold modtager
3300 guldmønter bestående af 2x1000 guldmønter, 2x500 guldmønter og 3x100 guldmønter. Der kan
med fordel vælges én person til at styre banken.
Det første hold kaster terningen og rykker det antal felter, som terningen viser. Lander holdet på et blankt
felt, trækkes der et prøv-lykken-kort. Kortet læses højt, og spillerne vælger en mulighed. Vælges der en
korrupt handling, modtages et sort kort. Herefter går turen videre til næste hold.
Landes der derimod på et felt, der ikke er blankt, så skal instruktionerne fra nedenstående forklaringer
følges.
NEDENSTÅENDE ER FELTER
Nyt varelager
Din virksomhed har brug for nye varer. Betal 2000 guldmønter eller stå over en omgang.
Ny arbejdskraft
Du har nu muligheden for at købe ny arbejdskraft til din virksomhed. Du har følgende muligheder:
● Lad være med at køb ny arbejdskraft og bliv stående.
● Betal 1000 guldmønter og ryk et felt frem
● Betal 2000 guldmønter og ryk to felter frem
● Betal 3000 guldmønter og ryk tre felter frem
Fængsel
Lander du på dette felt, ryger du en tur i fængslet, hvis du har et eller flere sorte kort. Du står over næste
omgang. Har du ingen sorte kort, sker der ikke noget - turen går videre.

POLITIRAZZIA!
Politiet har afsløret dine korrupte handlinger. Betal 2000 guldmønter for hvert sort kort, du har. Kortene
kan derpå afleveres til banken. Hvis du ikke har nok penge, rykker du i fængsel og sidder en omgang
over.
Undersøgende journalistik
Journalister har afsløret dine korrupte handlinger. Hvis du har ét eller flere sorte kort, rykker du tilbage
til start. Kortene kan derpå afleveres til banken.
Whistleblower
En af dine ansatte har afsløret dine korrupte handlinger. Ryk fire felter tilbage for hvert sort kort, du har.
Kortene kan derpå afleveres til banken.
Definition: En whistleblower er en person, der afslører forhold inden for en virksomhed, organisation eller offentlig
institution, som vedkommende anser som kritisable eller direkte ulovlige. Med andre ord er det en person, der “blæser i
fløjten” og dermed gør opmærksom på forhold, der ellers er ukendte.
Politi kort
Et prøv-lykken-kort kan medføre, at politiet kan kontaktes. Politiet kan dog være mere eller mindre
korrupt. Der trækkes derfor et politikort blandt de tre mulige kort, som indikerer, hvorledes politiet
handler i den pågældende situation.
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Politi-kort

Politiet hjælper dig faktisk. Du går fri og
rykker 2 felter frem

Politiet er mere korrupt end du troede.
Du skal tilbringe natten på
politistationen. Betal 1000 guldmønter og
stå over en omgang. Du bliver afpresset
og modtager ikke et sort kort

Politiet vil gerne hjælpe, men betjentene
afpresser dig for halvdelen af det beløb,
du først blev afkrævet. Fordi du er offer
for afpresning, modtager du ikke et sort
kort.

Spilleplade
FÆNGSEL

Nyt varelager

UNDERSØGENDE
JOURNALISTIK

Ny arbejdskraft

POLITIRAZZIA

WHISTLE
BLOWER

START

MÅL

Prøv-lykken-kort
Din datters håndboldklub har brug for nyt udstyr.
Du sidder i en marketingafdeling, hvor du uddeler
sponsorater. Der er plads i budgettet til at give et
sponsorat til din datters klub. Hvad gør du?
1. Du vælger at fortælle din chef, at din
datters klub søger sponsorater og lader
beslutningen være op til chefen.
2. Du vælger at give sponsoratet uden at
fortælle din chef, at det er din datters klub
- og modtager et sort kort og rykker et felt
frem.
En interessekonflikt betegnes som en situation, hvor en person
eller en virksomhed, for hvilken person arbejder, uanset om
virksomheden er offentlig, privat, et mediehus eller en
organisation i civilsamfundet, skal vælge mellem af opfylde sine
arbejdsmæssige forpligtelser eller tilgodese sine private interesser.
Der er også muligheden for at erklære sig inhabil i beslutningen
og videregiver beslutningen til en anden, som ikke har interesser
i klemme.

WHISTLEBLOWER!
En af dine ansatte har afsløret dine korrupte
handlinger. Ryk fire felter tilbage for hvert sort
kort, du har. Kortene kan derpå afleveres til
banken.
Definition: En whistleblower er en person, der afslører forhold
inden for en virksomhed, organisation eller offentlig institution,
som vedkommende anser som kritisable ell

Din virksomhed skal have nogle
myndighedstilladelser for at åbne i et nyt land. Du
forhører dig og bliver rådet til at bruge en lokal
agent til at hjælpe dig og som kan lave ufine
betalinger, så du ikke selv skal gøre dette. Hvad
gør du?
1. Du vælger at ansætte den lokale agent - du
rykker et felt frem og modtager et sort kort.
2. Du vælger ikke at ansætte den lokale agent
og du venter længe på at få de nødvendige
tilladelser - du venter en omgang.
Dette scenarie er et eksempel på smørelse, også kaldet
‘facilitation payment’, der er en afart af bestikkelse, typisk i
form af et mindre beløb, cigaretter eller spiritus, der har til
formål at sikre eller fremskynde en handling, som betaleren
ellers er berettiget til.

Myndighederne påstår, at dit visum er ugyldigt.
Det er ikke sandt. Du kan komme ud af den
situation for 100 guldmønter. Hvad gør du?
1) betaler - du modtager et sort kort
2) nægter at betale - du står over en
omgang
3) tilkalder politiet - træk et politikort
Dette scenarie er et eksempel på smørelse, også kaldet
‘facilitation payment’, der er en afart af bestikkelse, typisk i
form af et mindre beløb, cigaretter eller spiritus, der har til
formål at sikre eller fremskynde en handling, som betaleren
ellers er berettiget til.

Du har mulighed for at bestikke en korrupt
embedsmand, der kan skade dine konkurrenter
ved at annullere deres arbejdstilladelser. Hvad gør
du?
1) Du betaler 1000 guldmønter for hver
spiller, som du ønsker skal rykke fire felter
tilbage. Du modtager selv et sort kort for
hver spiller du skader.
2) Du siger nej til tilbuddet
3) Du tilkalder politiet - træk et politikort
Ovenstående scenarie er bestikkelse. Bestikkelse er en betaling
eller fordel, der har til formål at få nogen til at gøre noget, der er
uærligt, ulovligt eller i strid med vedkommendes pligter med det
formål at opnå en uberettiget fordel.
Det er bestikkelse, uanset om betalingen tager form af penge,
gaver, rejser eller andre fordele, der kommer modtageren eller
hans/hendes nærmeste personligt til gode.

UNDERSØGENDE JOURNALISTIK!
Journalister har afsløret dine korrupte handlinger.
Ryk fire felter tilbage for hvert sort kort, du har.
Læg de sorte kort tilbage i bunken.

POLITIRAZZIA! Politiet har afsløret dine
korrupte handlinger. Ryk fire felter tilbage for
hvert sort kort, du har. Læg de sorte kort tilbage i
bunken.

Du skal finde en virksomhed, som kan levere et nyt
IT-system til din virksomhed. Din onkel har
tilfældigvis en virksomhed, som leverer IT-systemer.
Du ved, at han gerne vil have opgaven. Hvad gør du?
1. Giver opgaven til din onkel uden at sætte det i
udbud for at sikre, at det er din onkel, som får
opgaven. Du undlader at informere din
overordnede om, at det er din onkel - du rykker
et felt frem og modtager et sort kort.
2. Du sætter jobbet i udbud og lader din chef
tage den endelige beslutning - du står over én
omgang.

Ovenstående scenarie er udtryk for nepotisme. Nepotisme er en
unfair begunstigelse af familiemedlemmer, venner og bekendte,
når der skal besættes stillinger eller fx tildeles offentlige midler.
Med andre ord er det en særlig form for magtmisbrug, hvor den
magtfulde favoriserer efter familiebånd og venskab snarere end
efter relevant erfaring, kompetencer og pris.

En lokal politiker, som du kender godt, beder dig
om hjælp og vil have dig til at ansætte hans
fætter i din virksomhed. Fætteren har ikke de
nødvendige kompetencer til at udføre arbejdet.
Hvad gør du?
1) Du ansætter politikerens fætter og rykker
et felt frem. Du modtager et sort kort.
TILLYKKE! Du har vundet en kontrakt på et
mindre anlægsprojekt. Modtag 2000 guldmønter.

2) Du siger nej til tilbuddet
Ovenstående scenarie er udtryk for nepotisme.
Nepotisme er en unfair begunstigelse af
familiemedlemmer, venner og bekendte, når der skal
besættes stillinger eller fx tildeles offentlige midler.
Med andre ord er det en særlig form for
magtmisbrug, hvor den magtfulde favoriserer efter
familiebånd og venskab snarere end efter relevant
erfaring og uddannelse.

Du har dannet en personlig relation til en
underleverandør. Denne tilbyder dig nu en større
gave under kontraktforhandlinger. Tager du imod
den?
1) Ja - Modtag 500 guldmønter og et sort
kort
2) Nej - Intet sker
Ovenstående scenarie er bestikkelse. Bestikkelse er en betaling
eller fordel, der har til formål at få nogen til at gøre noget, der er
uærligt, ulovligt eller i strid med vedkommendes pligter med det
formål at opnå en uberettiget fordel.
Det er bestikkelse, uanset om betalingen tager form af penge,
gaver, rejser eller andre fordele, der kommer modtageren eller
hans/hendes nærmeste personligt til gode.

Du skal have nyt visum til fire medarbejdere, der
skal afsted på forretningsrejse. Det tager tid og
koster penge. Heldigvis møder du en person, der
kan hjælpe dig med at få det hurtigere. Hvad gør
du?
1) Beslutter at medarbejderne ikke tager
afsted alligevel - ryk fire felter tilbage
2) Betaler for visa og venter almindelig
håndteringstid - betal 1000 guldmønter
3) Betaler personen under bordet for at
hjælpe - betal 1000 guldmønter for visa og
100 guldmønter til personen og ryk fire
felter frem. Du modtager et sort kort.
Dette scenarie er et eksempel på smørelse, også kaldet
‘facilitation payment’, der er en afart af bestikkelse, typisk i
form af et mindre beløb, cigaretter eller spiritus, der har til
formål at sikre eller fremskynde en handling, som betaleren
ellers er berettiget til.

Din bogholders far er en lokal politiker, som kan
give dig en særlig og nyttig information, som dine
konkurrenter ikke har adgang til. Tager du imod
hans hjælp?
1) Ja – ryk fire felter frem og modtag et
sort kort
2) Nej – intet sker
Ovenstående scenarie er bestikkelse. Bestikkelse er en betaling
eller fordel, der har til formål at få nogen til at gøre noget, der er
uærligt, ulovligt eller i strid med vedkommendes pligter med det
formål at opnå en uberettiget fordel.

Du skal have nogle varer gennem tolden, men får
først af vide, at de vil blive forsinkede. Tolderne
nævner dog, at en ekstra betaling til dem
personligt vil kunne få dine varer igennem til
tiden. Hvad gør du?
1) Betaler det ekstra beløb på 100
guldmønter - modtag et sort kort
2) Nægter at betale - stå over en omgang
3) Tilkalder politiet - træk et politikort
Dette scenarie er et eksempel på smørelse, også kaldet
‘facilitation payment’, der er en afart af bestikkelse, typisk i
form af et mindre beløb, cigaretter eller spiritus, der har til
formål at sikre eller fremskynde en handling, som betaleren
ellers er berettiget til.

En underleverandør tilbyder dig en uges ferie på
luksus resort for at blive valgt til jeres kommende
projekt. Tager du imod pengene?
1) Ja – modtag 1000 guldmønter og et sort
kort
2) Nej – intet sker
Ovenstående scenarie er bestikkelse. Bestikkelse er en betaling
eller fordel, der har til formål at få nogen til at gøre noget, der er
uærligt, ulovligt eller i strid med vedkommendes pligter med det
formål at opnå en uberettiget fordel.

Du kommer kørende langs en vej, da du pludseligt
bliver stoppet af betjente fra færdselspolitiet, der
markerer, at de bærer våben. De afkræver en
betaling på 1000 guldmønter for at få lov til at køre
videre. Hvad gør du?
1) Betaler
1000
guldmønter
og
rapporterer denne betaling til din chef
2) Nægter at betale – stå over en omgang
Ovenstående scenarie er afpresning forekommer, når en person
tiltvinger sig penge eller andre midler ved hjælp af tvang, vold
eller trusler om vold. I denne situation, skaber betjenten
usikkerhed og afkræver betaling for at genskabe “sikkerhed”.
Du modtager i dette scenarie ikke et sort kort, da du bliver
tvunget til at handle, som du gør for at beskytte dig selv.

Det er nødvendigt, at du investerer i ny teknologi
og computere, hvis du skal holde dig
konkurrencedygtig. Hvad gør du her?
1) Betal 1000 guldmønter for hvert felt, du
ønsker at rykke frem (max tre felter).
2) Vælger ikke at betale og du bliver stående.
Ovenstående scenarie er ikke en korrupt handling, men du får
på lovlig vis en mulighed for at få en fordel.

Du er chef i virksomheden og du har haft en vild
aften i byen. En medarbejder forlanger at blive
forfremmet og ellers vil personen afsløre
kompromitterende fotos. Hvad gør du?
1) Du forfremmer medarbejderen og
betaler en lønforhøjelse på 1000
guldmønter - modtag et sort kort
2) Du nægter at betale og fyrer
medarbejderen – ryk tre felter tilbage
3) Du tilkalder politiet - træk et politikort
Ovenstående scenarie er afpresning og forekommer, når en person
tiltvinger sig penge eller andre midler ved hjælp af tvang, vold
eller trusler om vold. I denne situation, vil chefen modtage et sort
kort, da det i mange lande ikke er den korrekte måde at
håndtere sagen på. Det kan diskuteres om chefen ville blive
straffet i den virkelige verden.

Du skal bruge en ny arbejdstilladelse til dine
medarbejdere.
1) Betal 1000 guldmønter.
2) Hvis du ikke har nogen penge, står du over
en omgang.
Ovenstående scenarie er ikke en korrupt handling, men du har
udgifter som kræves for at du kan fortsætte dit arbejde på lovlig
vis.

Du sidder i indkøbsafdelingen i din virksomhed
og bliver inviteret på en weekendtur med din
ægtefælle af en af de lokale leverandører, som er
med i kapløbet om at blive valgt som jeres ITleverandør. Hvad gør du?
1) Du siger ja til turen - og modtager et sort
kort
2) Du siger nej til tilbuddet
Ovenstående scenarie er bestikkelse. Bestikkelse er en betaling
eller fordel, der har til formål at få nogen til at gøre noget, der er
uærligt, ulovligt eller i strid med vedkommendes pligter med det
formål at opnå en uberettiget fordel. I dette tilfælde vil det skabe
en konflikt i forhold til indkøberens evne til at vælge mellem at
tilgodese sin arbejdsmæssige forpligtelser eller sine private
interesser.

