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Raport TI: korupcja w krajach Afryki Wschodniej

7.07.2009. Nairobi – Kenia jest krajem, w którym obserwuje się
największą skłonność do korupcji. Według opublikowanego w czwartek
raportu Transparency International na temat przekupstwa w krajach
Afryki Wschodniej (East African Bribery Index), w tym wschodnim
afrykańskim kraju oczekuje się, bądź żąda łapówek niemal przy połowie
wszystkich dokonywanych transakcji.

Miejsce drugie w raporcie zajmuje Uganda, a trzecie Tanzania.
Badanie zostało przeprowadzone na losowo wybranej próbie łącznie 10,517 tysięcy respondentów
ze wszystkich prowincji administracyjnych państw ujętych w badaniu, od 16 kwietnia do 15 maja br.
W badaniu wzięło udział 3,5 tysiąca respondentów z Kenii, 3,516 z Ugandy oraz 3,501 z Tanzanii.
Ogólny wskaźnik korupcji w Kenii wyniósł 45 procent, w Ugandzie 35 procent, natomiast Tanzanii 17
procent. Badanie zostało zlecone przez Transparency International w Kenii, które również od kilku
lat publikuje odrębny raport korupcji dla tego kraju.
Według wyników raportu, najbardziej skorumpowaną służbą publiczną jest kenijska policja, ze
wskaźnikiem korupcji na poziomie 66,5 procent.
Kenijczycy są przyzwyczajeni do tego, że muszą zapłacić "kitu kidogo", co w dosłownym
tłumaczeniu z języka suahili znaczy „mała rzecz” za większość usług, dlatego zazwyczaj nie
zgłaszają przypadków żądania łapówki. Do głównych powodów, dla których Kenijczycy nie zgłaszają
przypadków korupcji należą: brak przekonania, że cokolwiek zostanie ze zgłoszeniem zrobione,
obawa przed zastraszaniem, czy też brak dostatecznej wiedzy na temat tego, gdzie takiego

zgłoszenia i w jaki sposób można dokonać.
W pierwszej piątce w rankingu najbardziej skorumpowanych służb publicznych państw Afryki
Wschodniej znalazła się, zaraz za kenijską policja, policja z Tanzanii - z wynikiem 62,56 procent,
kenijskie Ministerstwo Obrony - z wynikiem 61,9 procent, wymiar sprawiedliwości i sądy w Tanzanii
– 61,48 procent oraz policja w Ugandzie – z wynikiem 58,3 procent. Z kolei najmniej skorumpowaną
instytucją publiczną jest według raportu urząd pocztowy w Ugandzie, uzyskując wynik 2,3 procent.
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