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(Teksten er opdateret med nyt navn for foreningen, bestyrelsen og Civilsamfundspuljen fra 2012)

1. Hvem gælder politikken for?
CISUs anti-korruptionspolitik beskriver vores holdninger til forebyggelse og håndtering af korruption,
svindel og misbrug. Politikken gælder for:

CISUs medarbejdere, ledelse samt medlemmer af Bestyrelse og Bevillingsudvalg.

Vores relation til medlemsforeningerne og deres partnere i Syd.

Vores forvaltning af Projektpuljen.

2. Målsætning: At undgå korruption, svindel og misbrug
CISU accepterer ikke nogen form for korruption, svindel eller misbrug hos os selv, vores
samarbejdspartnere, vores medlemsorganisationer eller hos organisationer med bevillinger fra
Projektpuljen. CISU vil styrke forebyggelse af og konsekvent opfølgning på korruption, svindel og
misbrug i de danske foreninger, i deres partnerorganisationer og i deres projekter og aktiviteter i Syd.
Vi anerkender, at de danske u-landsforeningers aktiviteter ofte foregår i lande, hvor bl.a. sociale og
økonomiske forhold betyder, at korruption kan være et udbredt fænomen. Vi forventer, at vores
medlemsforeninger og deres partnere gør deres yderste for at imødegå korruption, svindel og misbrug,
men vi anerkender, at de uforskyldt kan blive berørt af problemet.
Det er CISUs opfattelse, at forebyggelse er det vigtigste indsatsområde. Målet er at begrænse eller helt
undgå uregelmæssigheder. Hvis skaden alligevel sker, vil vi arbejde for at begrænse skadevirkningerne
og sikre, at der sker en tilstrækkelig og effektiv opfølgning, som står i rimeligt forhold til sagens omfang.
Forebyggelse af korruption, svindel og misbrug er tæt knyttet til udviklingen af legitime organisationer i
Syd, præget af transparens og demokratisk kontrol. Organisationerne bør opbygge strukturer for,
hvordan ledelse og medarbejdere holdes fast på deres ansvar af fx deres egen bestyrelse, medlemmer og
målgruppe.

3. Definition af korruption
CISU forstår korruption som ”misbrug af betroet magt og midler for egen vindings skyld”. Det er den
definition, som bruges af Danida og som findes i den danske straffelov og i internationale konventioner.



Misbrug af magt kan komme til udtryk i forbindelse med fx rekruttering, vilkårlighed i tildeling af
privilegier, seksuelle krænkelser og etnisk, social eller kønsbaseret diskrimination.
Misbrug af midler kan antage mange former: Svindel i forbindelse med revision, leverancer som
ikke er aftalt, fejlbehæftede priser eller udstyr, urigtig fakturering af personale eller udstyr,
bestikkelse eller accept af gaver, misbrug af ressourcer, svindel ved tjenesterejser, tyveri osv.

4. I forhold til CISUs egne medarbejdere
CISUs medarbejdere samt medlemmer af Bestyrelse og Bevillingsudvalg må hverken aktivt eller passivt
medvirke til korruption, bestikkelse eller svindel.
Uanset, hvad der måtte være af lokal skik og brug, vil vi ikke gå på kompromis med hensynet til vores
integritet. Vi vil ikke – hverken i Danmark eller i udlandet - give, formidle, bede om eller modtage gaver

eller andre tjenester, som har mere end en symbolsk værdi og som kan påvirke vores upartiskhed eller
dømmekraft.
Som supplement til sin anti-korruptionspolitik har Bestyrelsen vedtaget et sæt etiske retningslinjer for
CISUs medarbejdere samt medlemmer af Bestyrelsen og Bevillingsudvalget.
5. I forhold til medlemsforeningerne
Vi forsøger aktivt at modvirke, at vores medlemsorganisationer og deres partnere i Syd passivt eller
aktivt medvirker til korruption og bestikkelse – uanset lokale forhold. Det gælder også selv om lokal
tradition indebærer, at bestikkelse er et normalt element i det lokale samfundsliv.
Vi arbejder aktivt for at formidle holdninger, viden og metoder til forebyggelse af korruption, svindel og
misbrug med henblik på at stimulere såvel vores medlemsorganisationer som deres partnere i Syd til en
aktiv indsats. Det sker gennem vores rådgivningsvirksomhed, gennem kurser og ved at formidle viden,
metoder og værktøj om forebyggelse og bekæmpelse af korruption og svindel via bl.a. vores
hjemmeside.
Vi medvirker til afklaring af mistanker gennem rådgivning og sparring til medlemsforeningerne. Vi
hjælper desuden vores medlemsforeninger til at handle hurtigt og hensigtsmæssigt i forbindelse med
konstaterede tilfælde af korruption, svindel og misbrug. Det gør vi bl.a. gennem rådgivning, sparring,
hjælp til indberetning og bistand til juridisk afklaring.
Vi betragter det som et udtryk for god praksis og organisatorisk styrke, når en forening, der uforvarende
og uden bevidst forsæt involveres i bestikkelse eller korruption, er åben omkring sine erfaringer og straks
tager de nødvendige skridt til at følge op på sagen.
6. I forhold til bevillinger i Civilsamfundspuljen
Ved alle bevillinger i Civilsamfundspuljen forpligter den danske forening og partneren i Syd sig til at
administrere pengene i overensstemmelse med Civilsamfundspuljens retningslinjer og
Udenrigsministeriets bestemmelser. Det indebærer bl.a. pligten til at forebygge og forhindre korruption,
svindel og misbrug.
Ifølge Civilsamfundspuljens retningslinjer påhviler det den danske organisation straks at rapportere til
CISU, såfremt der opstår begrundet mistanke om/konstateres tyveri, bedrageri, korruption, misbrug eller
andre tilsvarende uregelmæssigheder.
CISU er forpligtet til at handle aktivt, hvis vi får oplysninger, der indikerer svindel, misbrug af midler eller
andre former for korruption. Vi handler i et loyalt samarbejde med foreningerne, således at vores
medlemsorganisationer trygt kan søge råd og vejledning hos os, både i forhold til mistanker og i forhold
til konstaterede sager.
CISU har vedtaget detaljerede procedurer for, hvordan mistanker og konstaterede sager om
uregelmæssigheder i forbindelse med bevillinger fra Civilsamfundspuljen skal håndteres. Procedurerne
kan ses på www.cisu.dk og beskriver bl.a. hvordan mistanker og dokumenterede tilfælde af misbrug skal
undersøges og rapporteres, samt hvordan der skal føles op og indberettes til Udenrigsministeriet.
Procedurerne beskriver også, hvordan en sag kan afsluttes, når den er tilfredsstillende belyst, og når der
er draget tilstrækkelige og effektive konsekvenser, som står i et rimeligt forhold til sagens omfang.
Mistanker og konstaterede sager vil blive offentliggjort på CISUs hjemmeside samtidig med indberetning
til Udenrigsministeriet.

