
Denmark Lesotho Network - Anti-korruptionspolitik  

DLN accepterer ikke og tilbyder ikke nogen form for korruption eller bestikkelse 

Denmark Lesotho Network (DLN) værner om sin integritet og er imod alle former for korruption og 
bestikkelse. DLN har nultolerance over for korruption, hvilket betyder, at al korruption er absolut 
uacceptabelt, og at der reageres på alle begrundede mistanker om uregelmæssigheder i 
forvaltningen af midler (penge, udstyr, ejendele) fra donorer eller DLN’s konto. DLN accepterer 
ikke og tilbyder/modtager ikke nogen form for korruption eller bestikkelse.  

Definition af korruption 

Korruption defineres i som ”misbrug af betroet magt for egen vindings skyld”. Definitionen 
omfatter både den korruption, der finder sted med store beløb på højere niveau og med mindre 
beløb på lavere administrativt niveau.  

Implementering 

Alle medlemmer, frivillige projektmedarbejdere og partnere forventes at kende og overholde 
DLN’s adfærdskodeks (Code of Conduct), inklusiv anti-korruptionspolitik. DLN indgår kontraktlige 
forpligtelser fra partnere med det sigte og formål at overholde lovgivningen om korruption samt 
DLN’s Code of Conduct.  

Risiko 

Korruption kan kompromittere DLN’s integritet og omdømme. Et beskadiget omdømme kan føre 
til tab af støttemuligheder og få økonomiske konsekvenser. DLN er desuden forpligtet til at være 
et godt eksempel overfor partnere i Lesotho. Konsekvenserne af korruption kan være alvorlige og 
kan i sidste ende reducere eller ligefrem modvirke udviklingen der, hvor den foregår. På den måde 
kan korruption have betydning for økonomisk vækst, forbedring af levevilkår, social lighed mm. Et 
beskadiget omdømme kan også gøre det vanskeligt at tiltrække og fastholde medlemmer af 
foreningen.  

Konsekvenser  

Der reageres på alle begrundede mistanker om uregelmæssigheder i forvaltningen af DLN’s eller 
donorers midler. Et medlem af DLN kan ekskluderes, hvis vedkommende konstateres skyldig i 
korruption. Alle kontrakter med partnere kan afbrydes, hvis det konstateres, at der har været tale 
om korruption. 

Baggrund for politikken 

Korruption er usolidarisk og en væsentlig forhindring for at opnå positive resultater i 
udviklingsarbejde. Korruption undergraver tilliden til et samfunds institutioner og ødelægger 
opbakning til udviklingssamarbejdet. DLN er af den opfattelse, at korruption og bestikkelse er 
uforligelig med god foreningsførelse og skadelig for udviklingsrettede aktiviteter.  

 

 


