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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Status på Danida projekt:
Status opgjort i kursusforløbets tredie uge:
Positivt med Ayotola Jagun og Farzana Mohomed, og nu til sidst Patrick Obath. Patrick er nu
trænet til TED-talk, og erfaringen er at der skal bruges en del resourcer på TED-talks. Farzana’s
TED-talk blev god, men Ayotolas færdiggøres ikke pga. ændringer i hendes tidsplan. Rigtig god
mediedækning af bl.a. Radio 24/7 og Berlingske Business. Det har været lidt svært at få
mediedækning til den sidste taler (Patrick Obath), men det anbefales at opsøge fx Ingeniøren (da
Patrick selv er uddannet ingeniør) eller IDA-avisen.
Trods omfattende markedsføring, har der desværre været for få deltagere (6 Herning, 7 Kolding og
19 i København). Budskabet har altså været derude, men tilslutningen har været lidt dårlig. Mange
positive sideeffekter: Vores gæster har haft andre aftaler sideløbende (fx Patrick Obath med DI), vi
har fået god feedback fra deltagere/talere (gode indlæg, godt engagement og god tilrettelæggelse).
Konceptet har virket rigtig godt og kan godt gentages (måske med en anden verdensdel end Afrika
som fokus). Natascha fortæller at hun har overvejet at pitche et lignende projekt for NGO’er i
foråret 2016 og evt. søge Globalt Fokus-puljen (http://www.globaltfokus.dk/pulje).
2. Fundraising, fonde (”Kickstart TI), støttemedlemmer, personlige medlemmer &
TRAC:
Mikael om ”Kickstart TI”: Vi er i fuld gang med at søge private fonde, og vil fortsætte med at søge
alle de fonde vi har shortlistet. Erfaringen er at det hjælper meget at få arrangeret et personligt og
fysisk møde med fondene, så vi appellerer til at alle der har kontakter melder sig ind (se evt. mere
på Dropbox: ”..\Dropbox\TI-DK office 2012-\Fundraising 2015 Private fonde”). Kort om
projektforslaget: Der er fokus på at gøre TI-DK finansielt selvkørende, det er altså ikke en
ansøgning om finansiering til konkrete projekter, men snarere driften af TI-DK.
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Vi diskuterer muligheden for at skaffe nye støttemedlemmer i forbindelse med deltagerne til Danida
workshops: Virksomheder er måske lidt udfordrede ift. at tilmelde sig NGO’er med politiske
agendar. De har svært ved at se hvad de får ud af at tilmelde sig – ”de gør det ikke af deres gode
hjerter”. Kan Business Integrity Forum koncept (BIF) ændre på det? Det bliver diskuteret at det
måske i virkeligheden er to forskellige ting (støttemedlemskab hhv. BIF). BIF skal ses mere som en
”lukket klub”. Støttemedlemmer skal i højere grad ses som institutionelle medlemmer, som har en
eller anden interesse i at få inkluderet sig i arbejdet mod korruption. Vi skal måske tydeliggøre at
der er tale om en organisation uden partipolitisk eller blokpolitisk tilhørsforhold. Bemærk at DIEH
har mange støttemedlemmer og at de betaler 5x så meget. Måske er virksomhederne bange for
den politiske retorik (og tænker: ”hvad nu hvis vi selv har en sag i morgen?”). I virksomhederne er
der ikke samme fokus på idealistiske tilstande, men mere det praktiske (der trækkes insipiration fra
UN Global Compact, der har fokus på processerne). Måske er virksomheder lidt bange for at blive
for associeret med en NGO, og forbinder det med en afgivelse af kontrol (da de ikke kan styre
hvad vi siger). Andre TI chapters har formået at tiltrække mange virksomheder som
støttemedlemmer.
Vi aftaler at kigge nærmere på store virksomheder, der allerede er medlemmer i vores
søsterorganisationer. Dette kan bruges som argument for at deres danske afsnit skal være
medlemmer hos TI-DK. Vi aftaler at arbejde med mulighederne for flere støttemedlemmer i
december-januar.
Natascha, Christine og Birgitte vil gå sammen og skitsere forslag til hvilke andre leverancer vi kan
tilbyde støttemedlemmer.

3. Andet:
Vi diskuterer muligheder og idéer for kommende arrangementer, men aftaler i første omgang blot
af udgive TED-talks (såfremt de er færdigredigeret) d. 9. december for at markere international
anti-korruptionsdag.
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