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DANMARK OPFATTES FORTSAT SOM ET AF VERDENS MINDST KORRUPTE LANDE
Sammen med New Zealand har Danmark igen i år førstepladsen på det årlige indeks over opfattelsen af
korruption i Verden.
./.

At vi kan fastholde placeringen skyldes, at Danmark af investeringsrådgivere i 2020 rates bedre i forhold til
at være et land, hvor der ikke skal betales bestikkelse i forbindelse med import og eksport, kontrol, skat,
kontakt med politi eller opnåelse af lån. Faktisk går Danmark frem i den del af målingen. (Se vedlagte
faktaark)
’Det skal vi være glade for og værne om, for det viser noget om, at en god kultur også er med til at skabe et
godt erhvervsklima. Det giver os en fordel, når det handler om at tiltrække internationale investeringer’,
udtaler Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark.
’Billedet af et land, hvor man ikke skal have brune kuverter med, når man er i kontakt med offentlige
myndigheder, er et billede, som vi godt kan genkende. Men den høje placering er ikke udtryk for, at vi ikke
har korruption i Danmark’, siger Jesper Olsen og fortsætter:
’Hvis man bladrer aviserne igennem for 2020, så har store velrennomerede danske virksomheder som
Carlsberg, FLSmidth, Mæersk, B&W Scandinavian Contractors også været involveret i korruptionssager i
udlandet. Og Danmark er på vores internationale målinger blandt de lande, der er dårlige til at håndhæve
reglerne mod bestikkelse i udlandet.’
’Danmark har i 2020 over for EU Kommissionen pralet med, at vi har et særligt antikorruptions-forum. Det
havde vi aldrig hørt om, selvom det blev nedsat i 2014. Da vi spurgte til det, fik vi efter flere aktindsigter
oplyst, at det ikke har mødtes i 2019 og 2020.’
’Vi er i Danmark meget optagede af at bekæmpe skattely. Med god grund, fordi det er penge, der skulle gå
til fællesskabet, der bringes ud af landet. Men det ville klæde os at være lige så optagede af at sikre, at
Danmark ikke bliver det attraktive sted at gemme penge, bare fordi vi har et godt rygte. Det gør os sårbare,
for de kriminelle læser jo også vores indeks. Penge fra Danmark påkalder sig ikke samme opmærksomhed
som hjemlandet’.
’5 pct. af Verdens BNP går til korruption. Det gør det sværere for Verden at bekæmpe COVID og
eftervirkningerne heraf. Især den manglende åbenhed i offentlige kontrakter er med til at svække indsatsen.
Og her kan Danmark ikke sige sig fri for et globalt medansvar.’
Transparency International opfordrer derfor Folketinget til mindst hvert andet år at bede regeringen om en
status for og en strategi til at forebygge og bekæmpe korruption i Danmark.
’Det er for uambitiøst at stille sig tilfreds med at ligge højt på vores indeks, for så lader vi os jo trække med
resten af verden ned. Vi skal gå foran med vores gode eksempel’, slutter Jesper Olsen.
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