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Transparency International’s research has 

demonstrated that widespread bribery is 

associated with higher maternal mortality 

rates and more children dying before they 

reach the age of five. Half of school 

children do not complete primary school in 

countries where bribery is common. In the 

poorest countries, one out of every two 

people has to pay a bribe to access basic 

services like education, health and water. 

http://www.transparency.org/news/feature/good_governance_end_poverty_now


Skadevirkninger av korrupsjon 

 Globalt: Økt fattigdom 

• Samfunnsmessig og økonomisk utvikling, stabilitet og 
sikkerhet påvirkes negativt av korrupsjon. Storstilt 
korrupsjon (grådighetskorrupsjon) er en årsak til 
fattigdom snarere enn en følge av den. Simpel 
korrupsjon (behovskorrupsjon) som mennesker 
utsettes for i dagliglivet, er ofte en følge av fattigdom.  



Det store bildet 

• Tidligere styreleder i TI Huguette Labelle: (CNN) -- When people 

take to the streets to protest against their governments, the list of 

grievances is usually long and complex, but corruption is always 

at the top. 

• Den ”arabiske våren”, den langvarige ukrainske revolusjonen, 

demonstrasjonene i Brasil, Romania og Russland, Panama 

Papers avsløringene bærer bud om en enorm folkevilje for 

forandringer 

• Korrupsjon bidrar til sosial destabilisering og virker samtidig inn 

på de markedene virksomheter opererer i – bedrifter har altså en 

egeninteresse i å bekjempe korrupsjon 



Ett år siden Panama Papers –  en flik 

hemmeligholdsindustrien 



Russland mars 2017 



Brasil mars 2015 



 

 

 

Bestikkelsene fra Vimpelcom, svenske 

TeliaSonera og russiske MTS tilsvarer  

7,3 milliarder norske kroner  

 

. 

 

 

 

• Bestikkelsene til presidentdatteren tilsvarer syv 
prosent av hele Usbekistans statsbudsjett for 2013. 

• Bestikkelsene kunne finansiert nesten halvparten, 47 
prosent, av offentlige helseutgifter i landet samme år. 

• Bestikkelsene kunne finansiert 20 prosent av 
Usbekistans utdanningsbudsjett. 

 

Kilde: Klassekampen 24.febr.2016/forsker Alisher Ilkhamov  

 



 

Afrikas rikeste 

kvinne 

Kritikken av nepotisme vil neppe 

stilne etter at faren utnevnte 

datteren til å lede landets 

statsbærende selskap. Isabel dos 

Santos er ifølge magasinet Forbes 

Afrikas rikeste kvinne med en 

anslått personlig formue på 3,3 

milliarder dollar (27,4 milliarder 

kroner). Rikdommen stammer fra 

eierandeler innen telekom, banker, 

eiendom og oljebransjen, 

hovedsakelig i Angola og Portugal.  





Hva er problemet? 

 

• Maktpersoner som beriker seg på bekostning av 
befolkningen befester egen maktposisjon 

• Er det greit at norske selskaper indirekte bidrar til 
dette? 

• Kjennetegn - store korrupsjonssaker: Hemmelig 
eierskap og slusing av midlene til skatteparadiser 

• Har norske myndigheter, investorer og norske 
selskaper tatt korrupsjonsrisikoen tilstrekkelig på 
alvor? 

 

 



PM statement at London Summit May 2016 

1. Expose corruption 

2. Punish the corrupt 
and support those 
who have suffered 
from corruption 

3. Drive out the 
culture of 
corruption, 
wherever it exists 

Prime Minister Erna Solberg 



 

 

Huffington Post 3rd August 

2016: 

“….I ask you please to do your 

utmost to halt corruption within 

your industry and especially 

within your company. Let’s put 

an end to this mess - because a 

mess it is, and a very costly one 

at that. Remember: we do not 

want to exclude you. At least 

you cannot say that we did not 

warn you.” 

Johan H. Andresen, Chair, Council on Ethics, Norwegian 

Pension Fund Global 



• «Vi har dessverre erfart at Telenor 

ikke er ufeilbarlig og vi tar det meget 

alvorlig når vi ikke klarer å leve opp 

til forventningene som stilles oss. Vi 

har derfor forsterket innsatsen 

betydelig for å sikre at alle våre 

36.000 ansatte ikke bare kjenner 

prinsippene for vår 

forretningspraksis og prinsippet om å 

si nei til korrupsjon, men forstår hva 

de innebærer og vet at det å følge 

disse er en forutsetning for å kunne 

arbeide i Telenor.»  

Styreleder Gunn Wærsted DN 22.mars 2017 





Norske selskaper må og kan bidra 

• Heve standarden for korrupsjonsbekjempelse 

• Ved å erkjenne at: Å bekjempe korrupsjon er også å 
bekjempe fattigdom 

• Å opptre samfunnsansvarlig er god business på lang 
sikt – MEN korrupsjon «lønner seg» på kort sikt 

• Ledere må øke bevisstheten blant alle sine ansatte 

• Nye markeder krever grundige forberedelser både 
mht land- og bransjerisiko 



Hva bidrar TI med? 

• Undersøkelser, analyser og kunnskap    

(eks CPI, Global Corruption Barometer, 

Bribe Payers Index og National Integrity 

System) 

• TI Norge:  

• Vaktbikkje OG samarbeidspartner 

• En rekke verktøy for ulike sektorer 

humanitær bistand, norske kommuner 

og norsk næringsliv 

• Siste tilskudd – Dilemmasamling lansert 

på fredag 

 





Oppfordring – støtt 

antikorrupsjonsarbeidet  

 

• Bli medlem av Transparency International Norge ! 

   www.transparency.no 

 

 

 


