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Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Läs det på vår web i stället.

December 2013
Välkomna till nyhetsbrevet, denna gång i ny utformning! Vi vill på detta sätt mer systematiskt samla ihop de skeenden
som äger rum mellan nyhetsbreven, både vad gäller TI internationellt och våra svenska aktiviteter. Som ni ser finns en hel
del att rapportera… Och mer planeras för 2014, det viktigaste blir kanske TI Sveriges 10-årsjubileum som ska firas med en
rad seminarier den 24-26 mars. Innan dess stänger vi dock kansliet för jul- och nyårshelg fram till den 7 januari.
Därmed vill jag tillönska alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Ann Wilkens, ordförande

Transparency International Sverige

Kalendarium

Populära arbetsgrupper. Under sommaren och hösten har ett stort antal
medlemmar engagerat sig i föreningens arbetsgrupper inom områdena
medlemsvärvning och kommunikation, whistleblowing, offentlig upphandling,
partifinansiering samt efterlevnad av internationella konventioner. Läs mer

24 – 26 mars 2014
TI Sverige fyller tio år. Vi firar med
intressanta seminarier och mingel för
alla medlemmar. TI:s ordförande
Huguette Labelle deltar under hela
jubileet. Mer info kommer närmare.

Komplexa leverantörskedjor och korruptionsrisker. TI Sverige, Institutet mot
mutor och EY arrangerade den 2 december ett seminarium om korruption i
leverantörskedjor. Läs mer
"Korruptionsrisker - hur ser försvarssektorn ut?" var temat för det
seminarium som TI Sverige anordnade i samarbete med bl. a. Folk och Försvar
den 4 november. Huvudtalare var Mark Pyman, chef för TI UK Defence and
Security Programme (TI-DSP). Läs mer
Svenska företag och skatteplanering. Höstens medlemsträff den 30 oktober
bjöd föreningens medlemmar på en presentation av Swedwatchs rapport
”Skattjakten. Var skattar företag med verksamhet i utvecklingsländer?” Läs mer
En mer samordnad antikorruptionspolitik. För att höja effektiviteten i
kampen mot korruption krävs en mer samordnad antikorruptionspolitik. TI
Sverige antog i augusti ett positionspapper om denna fråga. Läs mer
Korruption i internationellt och nationellt företagande. TI Sverige, Institutet
mot mutor (IMM) och Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms
universitet bjöd den 1 oktober in till ett seminarium om korruptionsrisker i
företagande. Läs mer
Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering. Föreningen
har under lång tid framfört krav på en lag om insyn för allmänheten i partiers och
valkandidaters finansiering. Vi välkomnar därför regeringens förslag till
lagreglering. Läs mer

Publicerat från TI Sverige
Remissvar på ”Allmänhetens insyn i
partiers och valkandidaters
finansiering”
Positionspapper: ”En samordnad
antikorruptionspolitik”

TI Sverige i media - saxat
SvD – Artikel om whistleblowing
DN – Årets pereceptionsindex

I fokus
Vi vill gärna lyfta fram de företag
som ingår i vårt näringslivsforum.
Tidigare har vi intervjuat Atlas Copco
och Skanska – nu har turen kommit
till H&M.
AnnCharlotte Källmén,
hållbarhetschef, Antikorruption, har svarat
på fem frågor.

I fokus
Transparency International - globalt
Reviderade Business Principles for Countering Bribery. Transparency International har under 2013 uppdaterat sina
riktlinjer för bekämpning av mutor. Läs mer
Corruption Perception Index (CPI) 2013: Årets index visar att offentlig sektor kvarstår som
ett av de största riskområdena för korruption. Globala krafttag behövs för att stoppa
straffriheten. Läs mer
Transparency International firar tjugo år. I samband med årets medlemsmöte i Berlin 7-10
november firade Transparency International sitt tjugoårsjubileum. Läs mer
Peter Eigen, grundare av TI [foto: TI]

Whistleblowinglagstiftning i Europa. Den 5 november publicerade TI rapporten ”Providing an Alternative to Silence”
som granskar lagstiftningen till skydd för whistleblowers i 27 europeiska länder - Sverige är ett av dem. Läs mer
Transparency in Corporate Reporting: Assessing Emerging Market Multinationals. Tillväxtmarknadernas ökade
betydelse märks i hela världen. Företag som verkar på dessa marknader behöver motarbeta korruption och oetiskt
beteende. Läs mer
Global Corruption Report – Education. Transparency International visar i en ny rapport hur en intensifierad kamp mot
korruption inom utbildningssektorn är nödvändig. Läs mer
Den 17 september, lanserade TI-DSP rapporten "Watchdogs? The Quality of Legislative Oversight of Defence in 82
Countries". Rapporten är en fortsättning på det tidigare lanserade Government Defence Anti-Corruption Index. Enligt
rapporten utövar två tredjedelar av de utvärderade länderna inte tillräcklig kontroll över sina försvarsdepartement och
väpnade styrkor. Läs mer

Korruption i Sverige
Meddelarskyddsutredningen. Den 4 december publicerades den utredning som regeringen tillsatte i juni 2012.
Utredningen föreslår ett förstärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet – inom områdena
vård, skola och omsorg. Läs mer
Behovet om förstärkt revision i kommunerna ses över. Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till Utredningen
om en kommunallag för framtiden. Läs mer
Europarådets grupp mot korruption (Greco) efterlyser uppförandekod bland svenska parlamentariker. Greco –
Europarådets grupp mot korruption - publicerade den 12 november en rapport som bland annat för fram
rekommendationen att Sveriges riksdag bör ha en gemensam uppförandekod för sina ledamöter. Läs mer
Många exportländer blundar för mutor till utländska tjänstemän. Endast en femtedel av de fyrtio länder, som
ratificerat OECD:s konvention om bekämpande av bestickning av utländska offentliga tjänstemän i internationella
affärsförhållanden, får högsta betyg för sin efterlevnad av konventionen enligt Transparency Internationals rapport
Exporting Corruption – OECD Progress Report 2013. Läs mer

Korruption i Europa och världen
Afrobarometern 2013. I många afrikanska länder är det vanligt att man tvingas betala mutor för att få medicinsk vård,
rapporterar Afrobarometern. I Uganda hade 46 procent av de svarande betalat extra för vård, i Swaziland 41 procent och i
Niger 40 procent. Läs mer
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