Verksamhetsberättelse för Transparency International Sverige 2007

Inledning
Transparency International Sverige (TIS), som bildades 23 augusti 2004, är en svensk självständig
obunden, icke-kommersiell ideell förening. TIS målsättning är ett Sverige fritt från korruption. Korruption
är, enligt TIS definition, att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans
räkning.
TIS skall:
• arbeta förebyggande samt genom opinionsbildning och information öka medvetenheten i Sverige
om korruptionen och dess skadeverkningar,
• driva på genomförandet av reformer och systemförändringar som ökar öppenhet och insyn, som
förstärker och slår vakt om integritet och civilkurage och som i övrigt motverkar och bekämpar
korruption,
• sprida kunskap om åtgärder mot korruption och ta initiativ till samarbeten för
korruptionsbekämpning, och
• verka för öppenhet och insyn, ansvarstagande och civilkurage och därigenom motverka
uppkomsten av kulturer och miljöer där missbruk av ställning kan få grogrund.
TIS samarbetar med myndigheter, organisationer och privata företag. TIS roll är inte att granska enskilda
fall av korruption eller exponera individer.
Transparency International (TI) är en internationell, ideell organisation med syfte att motverka korruption
med säte i Berlin. TIS ingår i TIs världsomspännande nätverk av organisationer, som, i samarbete, verkar
för en värld fri från korruption.
TIS är registrerad som ideell förening och har organisationsnummer 802420-1363.
Styrelsen
Styrelsen valdes vid föreningens stämma 17 april 2007 och har bestått av:
•
•
•
•
•
•
•

Örjan Berner, ordförande
Generalsekreterare Föreningen Svenskar i Världen, tidigare ambassadör
Ulla Andrén
Enhetschef, Sida
Hans De Geer
Professor, Idé&Norm AB, tidigare Handelshögskolan
Hans Eisler
Civilekonom, managementkonsult
Bo Karlström
Tidigare vid Internationella Valutafonden och chefsekonom Sida
Per Molander
Teknologie doktor, rådgivare inom området offentlig styrning, författare
Carin Norberg
Direktör, Nordiska Afrikainstitutet
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•
•
•
•

Claes Sandgren
Professor rättsvetenskap på Stockholms Universitet
Anders Wiger
Revisor och partner på Ernst&Young
Birgitta Johansson, suppleant
Jur. kand., tidigare avdelningschef Sida
Göran Steen, suppleant
Konsult, tidigare revisionsdirektör RRV

Sussi Kvart har varit adjungerad till styrelsen. Göran Steen har varit kassaförvaltare under hela året.
Revisorer
Göran Olson och Bo Dahlström har varit TIS revisorer medan Birgitta Berggren och Björn Mothander varit
revisorssuppleanter.
Kommittéer och arbetsgrupper
Gerald Nagler och Bonnie Bernström har utgjort föreningens valberedning.
Finansieringskommittén har letts av Göran Steen och därutöver bestått av Anders Wiger och Sussi Kvart.
Kommittén har under året haft ett sammanträde och främst diskuterat projektfinansiering samt
medlemsvärvning av företag.
Kansli och anställda
TIS kansli har under hela året legat på i Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm, samlokaliserade
med Föreningen Svenskar i Världen. Kansliet har under första delen av året skötts av Erika Sundelin, som
ersattes av Karin Westlin i juli. Båda har varit korttidsanställda på deltid.
Föreningens bokföring sköts av bokföringskonsulten Barricon AB. Övrigt arbete har utförts som ickearvoderat frivilligarbete av styrelsens ordförande och medlemmar.
Medlemmar
Under 2007 har TIS haft 57 privatpersoner som medlemmar. Medlemsavgiften för privatpersoner har
varit 250 kr. Ingen aktiv medlemsvärvning har gjorts under året p.g.a. föreningens bristande
administrativa resurser.
Följande juridiska personer har under 2007 varit medlemmar i TIS: Skanska AB och Pfizer-Sverige AB
som är Founding Members, Banco Fonder AB, East Capital, Tethys Oil och Vattenfall AB som är Principal
Corporate Members, samt KPA Pension AB och Mapsec AB som är Corporate members. Årsavgifterna för
juridiska personer har varit för Corporate member valfritt belopp inom intervallet 6 000 - 25 000 kr, för
Principal Corporate Member valfritt belopp inom intervallet 25 000-100 000, samt för Founding Member
minst 100 000 kr.
Mötesverksamheten
TIS har under 2007 anordnat ordinarie föreningsstämma den 17 april.
Sju protokollförda styrelsemöten har hållits 16 januari, 16 april, 21 maj, 11 juni, 27 augusti, 10 oktober
och 3 december 2007.
Föreningens utåtriktade verksamhet
Den 17 april hölls ett seminarium om ”Vapenhandel och korruption”. Etik och korruptionsfrågor inom
svensk och internationell vapenhandel diskuterades. I panelen fanns Alan Waldron, TI UK (huvudtalare),
Carl-Johan Åberg, Fil. Dr. Ekonomi, Wezeman, Ansvarig för forskning om internationell vapenhandel på
SIPRI och Hohwü-Christensen, ansvarig för vapenexportfrågor på Utrikesdepartementet, f.d. Ambassadör
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Örjan Berner var moderator.
Samma dag delades ”Årets Visselpipa” ut för första gången. Priset gick till journalisten Åsa Sveds för
hennes arbete i artikel- och bokform med muthärvan kring Gotlandsbolaget.
Den 20 april arrangerade TIS ett seminarium om korruptionen i Ryssland på Globe forums konferens på
Berns salonger. Elena Panfilova, generalsekreterare TI Ryssland och Örjan Berner, ordförande TI Sverige
samt f.d ambassadör i Ryssland framträdde. Seminariet hölls i samband med en större konferens om
ekonomiska och politiska frågor i Östeuropa och Ryssland. Seminariet var välbesökt (ca 80 personer).
Den 9 maj höll TIS i samarbete med SIDA ett seminarium om hur man kan förhindra korruption inom det
humanitära biståndet. Transparency International presenterade en nyligen genomförd kartläggning av
korruptionsrisker inom humanitärt bistånd och arbetet med handledning/verktygslåda som nyligen inletts.
Norska flyktingrådet berättade om vilka system och rutiner som de utarbetat för att hantera
korruptionsrisker. En paneldebatt om utveckling av ”best practices” och hur öppenheten i diskussionen
om korruption ska förbättras för humanitära aktörer hölls. Sammanlagt hade seminariet ca 45 deltagare
från olika humanitära/enskilda organisationer samt 15 deltagare från SEKAs enhet för humanitärt bistånd.
I mötet deltog Joakim Stymne, ss , UD, Carin Norberg, TI-Sweden, Marie-Louise Ahlendorf, TISecretariat, m fl.
Den 14 maj anordnade TIS seminariet ”En etisk kod för företag - än sen då?” i samarbete med Institutet
mot Mutor (IMM). Medverkande var Jörgen Ekelöf, Skanska Sverige AB, Torbjörn Lindhe, IMM och Pertti
Rolöf, Pfizer AB. Moderator var TIS Hans de Geer. Seminariet riktade sig till företagsledning och ansvariga
för information, försäljning, marknadsföring och juridik samt konsulter och rådgivare i aktuella frågor. Ett
30-tal företag deltog. En etisk kod skapar förväntningar och seminariet var i första hand ett forum för att
byta erfarenheter. Frågor som diskuterades var bl.a.: hur blir en etisk kod ett levande dokument, vilka
informations- och utbildningsinsatser behövs, hur kontrolleras att företagets chefer och anställda
utvecklar och följer kodens intentioner, var i organisationen ska ansvaret för den etiska koden ligga,
förändringar i den internationella miljön och hur rapporteras till omvärlden om arbetet med att utveckla
den etiska kompetensen i organisationen?
TI genomför årligen en uppföljning av hur medlemsstaterna genomför OECD-konventionen mot
bestickning av utländska offentliga tjänstemän. TIS håller i granskningen av hur Sverige genomför
konventionen. Thorsten Cars genomförde uppföljningen 2007.
Den 18 juli gav TIS ut ett pressmeddelande angående årets uppföljning av OECD-konventionen.
Meddelandet koncentrerades på Sveriges genomförande av konventionen. TT skrev en artikel på basis av
pressmeddelandet. Artikeln togs in i ett antal dagstidningar. DN och Sydsvenskan publicerade egna
artiklar på basis av meddelandet.
Den 10 oktober skickade TIS ett brev till justitieminister Beatrice Ask angående TI-S position avseende
Access to official documents och den 29 november fick vi svar.
Den 6 december utgav TIS en pressrelease på grundval av TI-S Global Corruption Report 2007 som
presenterades i samband med Antikorruptionsdagen den 9 december. Vårt pressmeddelande, som
inriktade sig på situationen i Sverige refererades i Dagens Eko samma dag.
Övriga aktiviteter och möten
Förutom löpande verksamhet, som deltagande i möten och seminarier arrangerade av andra, svar på
frågor, presskontakter mm kan följande nämnas.
TIS har haft kontinuerlig kontakt med TI i olika uppkommande frågor.
Birgitta Johansson var representant för TIS vid TIs regionala möte för Europa och Centralasien i Baku
månadsskiftet maj/juni 07 och vid TIs Annual Members Meeting på Bali, Indonesien, 25-29 oktober .
Uppföljning av genomförandet av FNs konvention mot korruption (UNCAC) har skett via kontakter med
TI, UD och justitiedepartementet.
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Per Molander har deltagit i möte i Berlin med representanter för TI:s internationella sekretariat och andra
chapters rörande den fortsatta bevakningen av EU. TI har skapat ett nätverk inom TI för EU-relaterade
frågor. I nätverket deltar Chapters i ett 10-tal länder, däribland TIS.
I Sverige har preliminära diskussioner förts med Sieps rörande ett projekt i skärningen mellan TI:s
intresseområden och Sieps ansvarsområde.
Styrelseledamöter har under hösten och vintern arbetat på utformningen av positionspapper i följande
frågor: Kommunal upphandling, Politikers och offentliganställdas övergång till näringslivet samt
tillsättning av statliga chefer. Syftet är att utveckla och sedan driva en TIS ståndpunkt för ökad
transparans och förändring i väsentliga frågor.
Birgitta Johansson har följt beslutsprocessen och förberedelserna för genomförande av obligatorisk
registrering av riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen.
Hans De Geer har deltagit i en referensgrupp för ett projekt vid BRÅ, resulterande i BRÅ rapport nr
2007:21 "Korruptionens struktur i Sverige".
Per Molander har sammanställt PM över problemområden för TI-Sverige som kan utgöra grund för
samarbete mellan TI-S, forskarvärlden och andra intressenter. .
TIS har tagit emot två vietnamesiska delegationer som besökt Europa för att studera
korruptionsbekämpning. Örjan Berner och Birgitta Johansson och Claes Sandgren har då framhållit bl a
civilsamhällets och fria medias roll i korruptiopnsbekämpning
TIS har under hösten haft besök av Dr. Cobus De Swardt, generaldirektör vid Sekreteriatet.
Anders Wiger har deltagit i ett antikorruptionsseminarium arrangerat av bl.a. TI UK i London.
Claes Sandgren engagerade Daniel Hedlund att skriva en kortare rapport om Politikers och
offentliganställda tjänstemäns övergång till näringslivet för TI Sverige.
Hans Eisler har undersökt möjligheterna att arbeta med frågor om korruption och journalism samt
korruption och sport.
Örjan Berner intervjuades av Ekot 22 november om hemliga handelsagenter.
Projekt
Samarbete med Lettland och Litauen:
TI Sverige bidrar tillsammans med Delna (TI/Latvia) och TI/Lithuania till ökad medvetenhet om vikten av
korruptionsbekämpning och nödvändigheten av en god företagsetik för en uthållig utveckling i de baltiska
länderna. TIS har erhållit ett betydande bidrag från Sida för genomförandet av projektet fram till
sommaren 2008. TIS har anlitat Svenska Handelshögskolan i Riga att biträda TIS i genomförandet av
detta.
Föreningens ekonomi
TIS intäkter för 2007 uppgår till 503 599 kr och kostnader till 349 250 kr. Resultatet efter finansiella
poster uppgår till 157 877 kr. Detta belopp tillsammans med från föregående år ansamlat eget kapital,
totalt 357 061 kr, föreslås balanseras i ny räkning för 2008.
Slutord
TIS seminarier under 2007 har, enligt styrelsens bedömning, hållit hög kvalité och varit välbesökta.
Föreningen har också tagit sig an ett viktigt och omfattande projekt tillsammans med våra
systerorganisationer i Lettland och Litauen.
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Styrelsen avser att under 2008 fortsätta arbetet med seminarier och det baltiska projektet. Styrelsen vill
också utveckla och driva ståndpunkter i olika frågor. TIS organisation och verksamhet fortsätter att
utvecklas mot att bli en kraftfull svensk aktör mot korruption.
Styrelsen vill tacka medlemmar och andra som vi under 2007 haft kontakt med för visat intresse,
samarbete och stöd.
Stockholm 2008-03-31

Örjan Berner
Ordförande
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