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Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide
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Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide
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Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide
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Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide
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Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide
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Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide
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Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide
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Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide
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Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide

De Konservative, Socialdemokratiet og 
Liberal Alliance har ikke ønsket at 
deltage
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Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide
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Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide
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Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide






 











20.000 kr. 

5.000 kr. 

1.000 kr. 

0 kr. 

Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide






 











20.000 kr. 

5.000 kr. 

1.000 kr. 

0 kr. 

Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide






 











20.000 kr. 

5.000 kr. 

1.000 kr. 

0 kr. 

Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide






 











20.000 kr. 

5.000 kr. 

1.000 kr. 

0 kr. 

Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide






 











20.000 kr. 

5.000 kr. 

1.000 kr. 

0 kr. 

Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide

10.000 kr.






 











20.000 kr. 

5.000 kr. 

1.000 kr. 

0 kr. 

Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide

De Konservative, Socialdemokratiet og 
Liberal Alliance har ikke ønsket at 
deltage

Opdateret 22-04-2019






 











20.000 kr. 

5.000 kr. 

1.000 kr. 

0 kr. 

Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide






 











20.000 kr. 

5.000 kr. 

1.000 kr. 

0 kr. 

Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide






 











20.000 kr. 

5.000 kr. 

1.000 kr. 

0 kr. 

Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide






 











20.000 kr. 

5.000 kr. 

1.000 kr. 

0 kr. 

Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide






 











20.000 kr. 

5.000 kr. 

1.000 kr. 

0 kr. 

Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide






 











20.000 kr. 

5.000 kr. 

1.000 kr. 

0 kr. 

Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
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Hvad mener de danske partier om 
privat partistøtte?

Private donorer og deres donationer bør være offentligt 
tilgængelige uden undladelsesmuligheder så borgere og medier 
selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre 
interesser end de partipolitiske.  

1) Transparency International Danmark finder det derfor 
bekymrende, at kun tre ud af de adspurgte partier ønsker at 
sænke mindstebeløbet for, hvornår man kan oplyse navnet 
på en privat bidragsyder. Grænsen på 20.000 kr. 
mørklægger i praksis i private donationer. 

2) Det er til gengæld positivt, at hele seks partier er meget 
enige i, at samme regler for offentliggørelse af private 
donorer skal gælde for erhvervsklubber og lignende. Der er i 
dag ingen åbenhed i, hvem der donerer til erhvervsklubber. 

Transparency International Danmark 
har stillet alle opstillingsberettigede 
partier i Danmark to spørgsmål om 
privat partistøtte: 

1) Hvor bør mindstebeløbet for, hvornår 
man skal oplyse navnet på en privat 
bidragsyder til partistøtte ligge ifølge dit 
parti? 

2) I hvor høj grad er dit parti enig i, at 
de samme regler for offentliggørelse af 
private donorer skal gælde for 
erhvervsklubber o.l., der har til formål at 
indsamle penge til partier/kandidater? 

De Konservative, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre og Liberal Alliance 
har ikke ønsket at deltage.

Mindstebeløb for 
offentliggørelse af 
private bidragsydere

Samme regler for 
offentliggørelse af 
private donorer og 
erhvervsklubber

            Meget enig                                               Delvist enig     Hverken/eller      Delvist uenig       Meget uenig

*Alternativet: mindstebeløbet skal forstås som, at partiet “vil forbyde private donationer på over 1000 kr.”

*

#Hvaderdetviikkemåvide

De Konservative, Socialdemokratiet og 
Liberal Alliance har ikke ønsket at 
deltage
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