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Kontrowersje wokół nowej instytucji antykorupcyjnej

Prezydent Kenii Emilio Mwai Kibaki pod koniec sierpnia 2011 roku
podpisał ustawę, która przewiduje ustanowienie nowej instytucji
antykorupcyjnej. Przy tej okazji nie obyło się bez zgrzytów i
kontrowersji.

Ustawa, którą przegłosował parlament, a następnie w błyskawicznym tempie podpisał prezydent
przewiduje zastąpienie dotychczas istniejącej Kenya Anti-Corruption Commission (Kenijskiej Komisji
Antykorupcyjnej) nową instytucją Ethics and Anti-Corruption Commission (Komisją ds. Etyki i
Przeciwdziałania Korupcji).

Kontrowersje i dyskusje wzbudził jednak nie tyle tryb uchwalania ustawy powołującej nowe ciało, co
zmiany, które ona wprowadza.

Nowe przepisy oznaczają, iż zmieni się nie tylko nazwa kenijskiej instytucji antykorupcyjnej. Z pracą
pożegnać musiał się jej dotychczasowy, charyzmatyczny dyrektor prof. Patrick Lumumba oraz 4
jego zastępcy nadzorujący poszczególne jednostki organizacyjne Komisji.  Dostali  oni tydzień na
zwolnienie stanowisk, gdyż do tego czasu mieli zostać wyznaczeni ich następcy (co ostatecznie nie
nastąpiło).

Lumumba  ma  opinię  zdecydowanego  w  walce  z  powszechną  w  Kenii  korupcją.  Pomimo
ograniczonych środków i możliwości KACC pod jego kierownictwem podejmowała szereg działań
mających wykryć i pociągnąć do odpowiedzialności winnych przestępczości korupcyjnej. Dyrektor
Lumumba publicznie zarzucał też rządzącym brak woli politycznej do zwalczania korupcji. Komisja
wszczęła dochodzenia przeciwko kilku wpływowym politykom i urzędującym ministrom. Na tym tle
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dochodziło  do  licznych  napięć  z  prezydentem  Kibakim  i  jego  politycznymi  stronnikami.  Nie
pozostawali  oni  dłużni  szefowi  KACC  i  zarzucali  mu,  iż  działania  podległej  mu  instytucji  są
umotywowane politycznie.

Nowej Komisji w stosunku do KACC ograniczone zostaną również kompetencje, gdyż nie będzie
uprawniona  do  wnoszenia  aktu  oskarżenia.  Natomiast  dotychczasowi  pracownicy  przed
zatrudnieniem  w  nowej  instytucji  mają  przejść  weryfikację.

Dla  uspokojenia  nastrojów  Rada  Doradcza  funkcjonująca  przy  Komisji  wydała  oświadczenie
informujące,  że  pod  nieobecność  naczelnego  kierownictwa  praca  instytucji  będzie  przebiegać
normalnie. W tym czasie to Rada będzie nadzorować bieżącą działalność. Wyznaczone zostały też
osoby,  którym  tymczasowo  powierzono  obowiązki  kierowania  właściwymi  jednostkami
organizacyjnymi.  Natomiast  nowe  szefostwo,  po  wyznaczeniu  na  stanowiska,  powinno  przejąć
pełnię władzy w ciągu 3 miesięcy.
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