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Anti-korrupsjonsarbeid – Transparency International Norge
I Presidentens fravær ble møtet ledet av Ola Vea Gustavsen (som ganske snart tar over
kjedet).
To gjester (Berit Juel og Margareth Skipenes) og 15 medlemmer var tilstede.

«Start» på Flysamlingen på Gardermoen
Bilde: Pål Næss, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11871777

Ola satte dagen inn i et historisk perspektiv. 1. juni
er dagen da det første norske flyet – «Start» – lettet
– og landet velberget – på norsk jord. Det skjedde i
1912. Starten foregikk fra et jorde i Borre i Vestfold;
landingen fant sted på Øra ved Fredrikstad. Flyver
var ubåtoffiseren Hans Fleischer Dons, som for øvrig
ikke hadde flysertifikat, bare noen solotimer bak
seg. (Denne historien er meget underholdende.

Klikk på lenken, eller slå opp navnet!)
I 1973 ble Hellas republikk.
Anders orienterte om møtet neste torsdag, som foregår på Ulefoss Hovedgård. Dette er et
åpent møte, stelt til i samarbeid med Hovedgaardens venner. Foredragsholdere er Hanne
og Steinar Sundbø, som skal snakke om sine erfaringer og opplevelser som observatører i
Palestina.
Kveldens foredragsholder var Guro Slettemark. Hun er utdannet jurist, og er ansatt som
generalsekretær i Transparency International Norge. Transparency International (TI)
omtaler seg slik på sin egen nettside:
TI-Norge retter oppmerksomheten mot korrupsjonsrisiko i norske bedrifter,
kommuner, statlig forvaltning og organisasjonslivet. Foreningen har også et
internasjonalt engasjement med fokus på etisk forretningsdrift og antikorrupsjon i
bistanden. TI-Norge samarbeider med alle institusjoner, bedrifter, grupper og
enkeltpersoner som er engasjert i arbeidet mot korrupsjon. Foreningen gir også faglig
bistand til søsterorganisasjoner og offentlige myndigheter i andre land.

Temaet for foredraget var arbeidet denne
organisasjonen gjør verden over for å bekjempe
korrupsjon.
Slettemark siterte tidligere styreleder i TI,
canadiske Huguette Labelle, som har uttalt at når
folket i et land går ut i gatene for å demonstrere,
så har de en lang klageliste. Korrupsjon står som
oftest øverst på denne lista.
Korrupsjon bidrar til sosial destabilisering, sa
Slettemark. Hun kom med en rekke eksempler fra
ulike land der korrupsjon har ført til tragedier og
tap av menneskeliv. Et ferskt eksempel er Italia,
der man for kort tid siden opplevde en
jordskjelvkatastrofe. Her var det bevilget penger
til jordskjelvsikre bygninger, men mye av pengene
havnet i stedet i lommene til mafiaen og korrupte
politikere.

Guro Slettemark, Transparency International Norge
Bilde: Per Harald Hermansen

Transparency International ble etablert i 1993, og
kom til Norge i 1996. Organisasjonen er naturligvis partipolitisk uavhengig, og har en visjon
om skape en verden hvor myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn er frie for korrupsjon.
Organisasjonen definerer korrupsjon som misbruk av makt i betrodde stillinger for å
fremme privat gevinst.
Storstilt korrupsjon er en direkte årsak til fattigdom, sa Slettemark. Og den korrupsjonen
som enkeltmennesker utsettes for i dagliglivet, er ofte også en følge av fattigdom.
Fattigdom kan med andre ord være både årsak til og følge av korrupsjon. Hun trakk fram
bl.a. Sør-Sudan, der presidenten er portvokter for all næringsvirksomhet, noe som gir ham
en nøkkelposisjon når det gjelder å skaffe seg private fordeler.
Korrupsjonen i Russland er også ganske omfattende. Ett eksempel: Småbarnsforeldre må
ikke bare betale penger under bordet for en barnehageplass. De må også betale for å stå
på venteliste til en barnehageplass.
Verstingene på TIs liste over land med korrupsjon er Libya, Sudan og Jemen. Best stilt er
Danmark – med Norge på en 5. plass. I vårt land har grov korrupsjon en strafferamme på
10 år. Man er nå strafferettslig ansvarlig for korrupsjon både innenlands og utenlands.
Av store korrupsjonsskandaler i Norge trakk Slettemark fram Vannverksaken På Romerike
og Unibuss-saken i Oslo. Hun mener byggeindustrien er mest utsatt når det gjelder
korrupsjon her i landet.
TI Norge driver et omfattende forebyggende arbeid mot korrupsjon. Blant annet har
organisasjonen gitt ut en antikorrupsjonshåndbok til bruk i norske kommuner. Både
offentlige og private virksomheter kan være medlemmer.
Slettemark ble overrakt ei Ulefossdame for sitt utmerkede foredrag. Deretter gikk Liv Sonja
hjem med ei flaske vin, mens Nils sikret seg nappet.

