Verksamhetsberättelse för Transparency International Sverige 2004
Inledning
Transparency International (TI) är en internationell, ideell organisation med syfte att motverka
korruption. TI s vision är en värld fri från korruption. TI har sitt säte i Berlin.
Transparency International Sverige (TIS), som bildades formellt 23 augusti 2004, är en svensk
självständig obunden, icke-kommersiell ideell förening. TIS målsättning är ett Sverige fritt från
korruption. TIS ingår i TI:s världsomspännande nätverk av organisationer, som, i samarbete, verkar
för en värld fri från korruption.
Korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans räkning.
För att uppnå målet i Sverige vill TIS verka för öppenhet och insyn, ansvarstagande och civilkurage
och därigenom motverka uppkomsten av kulturer och miljöer där missbruk av ställning kan få
grogrund.
TIS ska samla in relevanta fakta, sprida information om metoder för korruptionsbekämpning och
främja förutsättningarna för denna. TIS ska också främja att nationella och internationella normer
som syftar till att motverka korruption antas och efterlevs. TIS ska samarbeta med individer och
organisationer som arbetar med korruptionsbekämpning och uppmärksamma samt skapa debatt
kring frågor om korruption.
TIS är registrerad som ideell förening och har organisationsnummer 802420-1363. TIS är också
ansluten till Transparency International genom ”TI National Chapter Provisional Accreditation
Agreement”, daterad 5 septeber 2004.
Styrelsen
Styrelsen har under 2004 bestått av:
•

Bo Karlström, tidigare vid Internationella Valutafonden (IMF), tidigare chefsekonom vid
Sida, ordförande,

•

Anita Gradin, f.d. statsråd och EU-kommissionär med ansvar för korruptionsfrågor, vice
ordförande,

•

Tonika Hirdman, Verkställande direktör, Banco Fonder, sekreterare,

•

Sven-Olof Lodin, tidigare professor i finansrätt, v vd Industriförbundet,

•

Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap, tidigare bl.a. generalsekreterare i Europarådet,

•

Sten Westerberg, tidigare statssekreterare, nu verksam i finansbranschen, samt

•

Erik Brandsma, företagskonsult, tidigare verksam vid OECD och FN.

Revisorer
Ulla Andrén och Göran Steen har varit TIS revisorer medan Inger Axell och Birgitta Johansson varit
revisorssuppleanter.
Kommittéer och arbetsgrupper
En arbetsgrupp har under första halvåret arbetat med förberedelserna för bildandet av föreningen. I
denna deltog Ulla Andrén, Inger Axell, Erik Brandsma, Birgitta Johansson, Bo Karlström, Kristina
Kuylenstierna, Gerald Nagler, Eva Parry samt Göran Steen,.
Anette Andersson, Ulla Andrén, Inger Axell, Erik Brandsma, Birgitta Johansson och Göran Steen

har var de aktiva i TIS arbetsgrupp under andra halvåret 2004.
Gerald Nagler valdes vid årsmötet 2004 att sammankalla föreningens valberedning.
En finansieringskommitté där framförallt Erik Brandsma och Bo Karlström lagt ner mycket arbete
för att få fram medel till TIS verksamhet har arbetat sedan våren 2004.
En rekyteringskommitté bestående av Inger Axell, Erik Brandsma och Birgitta Johansson har under
slutet av året arbetat med att rekytera en person som ska anställas vid TIS framtida kansli.
En mediastrategigrupp bestående av Anette Andersson, Ulla Andrén, Bo Karlström, Tonika
Hirdman, Sven-Olof Lodin har mötts en gång under hösten 2004.
Anställda
TIS har inte haft någon anställd under året utan allt arbete har utförts som frivilligarbete.
Medlemmar
Sedan TIS bildades i slutet av augusti 2004 har under året 22 medlemsavgifter inbetalats. På grund
av bristande administrativa resurser har dock ingen medlemsvärvning gjorts under 2004. Antalet
deltagare i föreningens aktiviteter och sympatisörer är dock avservärt större än vad som avspeglas i
medlemsantalet vid årets utgång.
Mötesverksamheten
Förutom föreningens konstituerande möte 23 augusti 2004 har tre protokollförda styrelsemöten
hållits under 2004. Därutöver har ett stort antal möten genomförts av föreningens arbetsgrupp och
kommittéer.
Föreningens utåtriktade verksamhet
I februari 2004 var arbetsgruppen medarrangör när Svenska Dagbladets Executive Club anordnade
ett möte där Peter Eigen, ordförande i TI, och Jannik Lindbaek, ordförande i TI Norge, var
huvudtalare.
TIS arrangerade 20 september 2004 ett halvdagsseminarium i Stockholm på temat ”Korruption i det
aningslösa Sverige”. Inledningstalare var Peter Eigen, Jannik Lindbaek och redaktör Maciej
Zaremba. I en paneldebatt under rubriken "Korruption - växande samhällsproblem eller
mediadrev?" som leddes av redaktör Olle Rossander deltog överåklagare Christer van der Kwast,
riksdagsledamöterna Pär Axel Sahlberg (s) och Anne-Marie Pålsson (m), riksrevisor Kjell Larsson,
Mats Qviberg från Investment AB Öresund och Torbjörn Lindhe från Institutet mot Mutor. Ett
sjuttotal inbjudna personer från näringsliv, förvaltning, universitet och högskolor samt media deltog
i seminariet.
Seminariet sändes via SVT 24 och uppmärksammades också i press och TV. Intervjuer ägde rum
med peter Eigen och artiklar fanns bl.a. i DN, SvD, DI. Inslag förekom dessutom i Ekot och
utlandsradion. Bo Karlström och Tonika Hirdman har framförallt varit TIS ansikten utåt i
massmedia.
Den 21 september 2004 hölls i Stockholm en nordiskt-baltiskt möte med representanter för de
nationella TI-föreningarna i regionen. TIS representerades av Erik Brandsma och Birgitta
Johansson. Syftet med mötet var att utröna om det fanns förutsättningar inleda ett samarbete mellan
de nordiska och baltiska föreningarna i korruptionsfrågor. Det resulterade i att TI-Norge och TILettland fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till en lång- och kortsiktig strategi för ett samarbete.

En första aktivitet som diskuterades var en konferens om hur integritet, öppenhet och insyn samt
ansvarstagande skulle kunna stärkas i de Nordiska-Baltiska affärsförbindelserna.
Den 19 oktober höll Sven-Olof Lodin ett föredrag på Stockholms universitet om TI-Sverige för en
delegation från Chinese Academy of Social Sciences.
Vid Globalt Ansvars konferens den 23 november om Global Compacts tionde princip om
korruption deltog Tonika Hirdman i paneldebatten som representant för TIS.
På den av FN proklamerade Antikorruptionsdagen 9 december 2004 uppvaktade TIS justitieminister
Thomas Bodström för att Sverige ska påskynda ratificeringen av FN:s konvention mot korruption.
TIS ser FN konventionen som en av de viktigaste globala åtgärderna för att motverka och bekämpa
korruption
I brevet som överlämnades till justiteministern underströks också att TIS anser att det behövs en
lagstiftning i Sverige som föreskriver att enskilda valkandidater och politiska partier öppet redovisar
hur de finansierar sin politiska aktivitet. TIS framhöll att en öppen redovisning motverkar
korruption och skulle bidra till att höja allmänhetens förtroende för partier och politiker samt att en
sådan lagstiftning är angelägen och bör föreligga i god tid före nästa val.
TIS skickade också ut två pressreleaser på Anitkorruptionsdagen. Den ena handlade om
uppvaktningen av Thomas Bodström. Den andra var TI:s press-release som handlade om politisk
korruption och redovisade TI Corruption Global Barometer 2004.
På Antikorruptionsdagen anordnades också ett forskarseminarium om korruption av sociologiska
institutionen vid Universitet i Lund, där Birgitta Johansson deltog för TIS räkning.
TIS har under hösten 2004 utarbetat en rapport ”TI Report Card 2004 on Enforcement of OECD
Convention” om hur Sverige genomfört OECD-konventionen om mutor av utländska offentliga
tjänstemän. Arbetet har genomförts av Erik Brandsma och Birgitta Johansson och inneburit
kontakter med TI-Berlin, OECD Paris, Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet, Åklagarmyndigheten, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, m.fl. Rapporten visar på vissa svagheter i
genomförandet av konventionen i Sverige. TIS har också inbjudits till att delta i ett möte med
OECDs granskningsteam som då besöker Stockholm i februari 2005.
Föreningens ekonomi
Årsavgift för enskilda medlemmar i föreningen har varit 250 kronor för år 2004.
TIS har också erhållit ett bidrag från Sida om 30 042 kronor för lansering av föreningen vid
seminariet som anordnades 20 september 2004.
TIS lämnade även en ansökan om projektbidrag för seminarier om korruptionsbekämpning under
2005 till Utrikesdepartementet. Denna ansökan bifölls dock inte.
Glädjande nog har företagen Pfizer-Sverige och Skanska utlovat att fr.o.m. 2005 bidra till TIS
verksamhet. Pfizer-Sverige bidrar med 100 000 kr per år under en treårsperiod och Skanska bidrar
med 100 000 kr under 2005.
TIS intäkter för 2004 uppgår till 35 542 kr och kostnader till 30 042 kr. Resultatet om 5 450 kr
föreslås överföras som ingående balans för 2005.
Slutord
Styrelsen kommer att under 2005 fortsätta sitt arbete med att konsolidera och utveckla föreningens
organisation och verksamhet.
Styrelsen vill också tacka medlemmar och alla andra som vi i samband med bildandet av föreningen
och därefter haft kontakt med för intresse, samarbete och stöd.

Stockholm i april 2005

Bo Karlström
Ordförande

Anita Gradin
Vice ordförande

Erik Brandsma

Tonika Hirdman

Sven-Olof Lodin

Daniel Tarschys

Sten Westerberg

