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TI: Korupcja w krajach Afryki Wschodniej

Kenijski oddział Transparency International przygotował kolejny raport
na temat przekupstwa w krajach Afryki Wschodniej - East Africa Bribery
Index. Raport obrazuje powszechność oraz znaczenie korupcji
występującej w jednostkach sektora publicznego i prywatnego krajów
Afryki Wschodniej.

Jest narzędziem, za pośrednictwem którego badane są doświadczenia bezpośrednie mieszkańców
danego regionu. Ankietowani odpowiadając na pytania o to czy spotkali się z żądaniem łapówki, czy
spełnili  to  żądanie  oraz  w  jakiej  wysokości  łapówkę  przekazali,  przyczyniają  się  do  ustalenia
rozmiaru tego zjawiska w danym regionie.  Pomimo, że badanie stanowi narzędzie do pomiaru
drobnej korupcji, to stanowi ono również miernik innych jej form w poszczególnych krajach.

Badanie  zostało  przeprowadzone na losowo wybranej  próbie  łącznie  10 469 respondentów ze
wszystkich prowincji administracyjnych pięciu ujętych w badaniu państw.

Pierwszy raport odnoszący się do krajów Afryki Wschodniej powstał 7 lat temu i początkowo uwaga
jego autorów skupiona była ma jednym kraju – Kenii. W ubiegłym roku w badaniu uwzględniono
również Ugandę i Tanzanię. Tegoroczną edycję raportu poszerzono o dwa nowe kraje, Rwandę i
Burundi. Jak poinformował Mwangi Kibathi, z biura Transparency International w Nairobi, okazało
się,  że  jako  najbardziej  skorumpowany  kraj  w  regionie  jawi  się  Burundi,  zaś  opinię  najmniej
ogarniętego korupcją kraju uzyskała Rwanda.

Według przeprowadzonego badania, 36,7 procent obywateli Burundi przyznało, że spotkało się z
oczekiwaniem zapłaty łapówek w instytucjach publicznych. W Rwandzie współczynnik ten wyniósł
6,6 procent, w Ugandzie 33, w Kenii 31,9, zaś w Tanzanii 28,6 procent.
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Strona znajduje się w archiwum.



Według wyników raportu,  najbardziej  skorumpowaną służbą publiczną jest  urząd podatkowy w
Burundi,  ze  wskaźnikiem korupcji  na  poziomie  81,2  procent.  W  pierwszej  piątce  w  rankingu
najbardziej skorumpowanych służb publicznych państw Afryki Wschodniej znalazły się w następnej
kolejności:  burundyjska policja  (75 procent),  kenijska policja  (70 procent),  urząd podatkowy w
Ugandzie (67,7 procent) oraz tanzańska policja (65,1 procent).

„Istotne  jest,  że  rządy  wszystkich  pięciu  krajów podejmują  działania  mające  na  celu  walkę  z
korupcją.  Jednak za pośrednictwem naszego badania pokazujemy, że korupcja nadal  pozostaje
dużym problemem. (…)”, mówił Kibathi.
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