
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 der reageres på alle 
begrundede mistanker om uregelmæssigheder i forvaltningen af midler (penge, udstyr, ejendele) 
fra donorer eller DLNs konto. Politikken gælder internt i DLN og for alle DLNs partnere og andre 
modtagere af støtte gennem DLN. 

Definition af korruption 

Korruption defineres 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. Små gaver som mad og drikkelse, genstande med værdi 
under 500 kr. betragtes ikke som bestikkelse.  
Syv forskellige former for korrupte handlinger fremhæves:1) Interessekonflikter, 2) Bestikkelse, 3) 
Afpresning, 4) Bedrageri, 5) Underslæb, 6) Gaver, 7) Nepotisme og favorisering 

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.  

 
Risiko 
 
Korruption kan kompromittere DLNs 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.  

Implementering 

Alle medlemmer, frivillige projektmedarbejdere og partnere forventes at kende DLNs anti-
korruptionspolitik. DLN indgår kontraktlige forpligtelser fra partnere med det sigte og formål at 
overholde lovgivningen om korruption samt DLNs politikker.  

Indberetning  

Hvis nogen i DLN oplever eller observerer forhold i foreningen, der åbenlyst støder mod vores 
antikorruptions-politik, skal de således indberette det. Indberetninger om uregelmæssigheder i 
DLN kan altid ske ved henvendelse til ethvert medlem af DLNs bestyrelse. Det kan gøres anonymt, 
hvis det ønskes.  



Indberetning af uregelmæssigheder i DLNs partnerorganisationer eller i forbindelse med deres 
arbejde kan ske til et medlem af projektgruppen eller direkte til DLNs bestyrelse. Enhver, der 
opdager uregelmæssigheder, skal indberette det. Det kan være med kendt afsender eller 
anonymt.  

Foreningens email: dln@lumela.dk   

De enkelte bestyrelsesmedlemmers email kan ses på http://lumela.dk/ under ’WHO WE ARE’ og 

’VIEW THE DLN COMMITTEE’.  

 
Konsekvenser  

Der reageres på alle begrundede mistanker om uregelmæssigheder i forvaltningen af DLNs eller 
donorers midler. DLN er forpligtet til at handle aktivt, hvis vi får oplysninger, der indikerer svindel, 
misbrug af midler eller andre former for korruption eller uregelmæssigheder. Målet er at 
begrænse eller helt undgå uregelmæssigheder. Hvis der alligevel sker uregelmæssigheder, vil vi 
arbejde for at begrænse konsekvenserne og sikre, at der sker en tilstrækkelig og effektiv 
opfølgning, som står i rimeligt forhold til sagens omfang. 
Hele DLNs bestyrelse skal samlet afgøre, hvilke konsekvenser en indberettet/opdaget 
uregelmæssighed skal have.  
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 
eller andre uregelmæssigheder.  

DLNs bestyrelse skal informere donor om hændelsen, hvis den medfører afbrydelse af 
samarbejdet med en partner, eller hvis den medfører eksklusion af et bestyrelsesmedlem.  
 

 

Når Denmark Lesotho Network indgår aftaler og kontrakter med samarbejdspartnere skal 
Udenrigsministeriets antikorruptionsklausul anvendes:  

”No offer, payment, consideration or benefit of any kind, which could be regarded as an illegal or 
corrupt practice, shall be made - neither directly nor indirectly - as an inducement or reward in 
relation to tendering, award of the contract, or execution of the contract. Any such practice will be 
grounds for the immediate cancellation of this contract and for such additional action, civil and/or 
criminal, as may be appropriate. At the discretion of the Danish Ministry of Foreign Affairs, a 
further consequence of any such practice can be the definite exclusion from any tendering for 
projects, funded by the Danish Ministry of Foreign Affairs.”  

 

 

Vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 17-11-2020.  
 
Skal opdateres senest d. 17-11-2025.  
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