OPFORDRING TIL STØRRE ÅBENHED
OM PRIVAT PARTISTØTTE
Danmark er et velfungerende demokrati, som er kendetegnet af høj valgdeltagelse, stor åbenhed og
velfungerende politiske partier.
For at de politiske partier fortsat kan spille denne vigtige rolle, er det nødvendigt, at de også kan få
finansieret deres aktiviteter og kampagner, også udover den offentlige partistøtte. Det er vigtigt for den
demokratiske samtale, hvor der kan foregå en åben interesseafvejning af de politiske beslutninger.
Det er derfor helt naturligt, når erhvervsorganisationer, fagforeninger, virksomheder og privatpersoner
støtter de politiske partier økonomisk på forskellig vis.
Det er dog vigtigt, at det er åbent, hvor politikere og partier får deres penge fra, så der ikke kan opstå
tvivl om politiske beslutninger. Når noget er ’hemmeligt’, stiller man automatisk
spørgsmålet: Hvad er det, vi ikke må vide? Det er ikke sundt for vores demokrati.
Derfor denne opfordring
• til det kommende Folketing om at ændre reglerne, så der kommer reel åbenhed i privat
partistøtte (afskaffelse af 20.000 kr. reglen). Uanset om det er midler indsamlet via deltagergebyr eller
donationer til partiernes dialogfora, erhvervsklubber, facebookindsamlinger o.lign.
• til private donorer om fremadrettet at offentliggøre, hvem de støtter, til hvad, med hvad og til hvilken
værdi. Uanset om det er nationale partier, enkelt kandidater, dialogfora,
erhvervsklubber eller lignende. Det er helt naturligt.
Danmark ligger højt på Transparency Internationals rangering af verdens lande som det mindst
korrupte land i verden. Men en af ’de sorte pletter’ er vores meget lukkede regler om privat partistøtte,
og det påkalder sig international bevågen fra f.eks. Europarådet (GRECO). Globalt set er politik et af de
mest korrupte erhverv. En vigtig del af dansk udviklingsbistand er indsatsen mod korruption i verden.
Det er vigtigt. Et lavt korruptionsniveau er også med til at skabe et godt erhvervsklima og et
velfungerende arbejdsmarked.
Indsatsen for at forebygge korruption på alle niveauer er så vigtig. De krav vi stiller i andre lande, bør vi
også stille til os selv. Derfor denne opfordring.
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