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Antykorupcyjny globtroter

Agenci azerskiego departamentu Antykorupcyjnego (Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi) mają legitymację do
wnoszenia rekomendacji lub instrukcji proceduralnych w sytuacji, kiedy
okaże się, że podczas prowadzonego przez nich śledztwa zauważą oni
luki prawne, które ułatwiły popełnienie przestępstwa.

Azerbejdżan – rekomendacje agentów w łataniu luk prawnych
Agenci azerskiego departamentu Antykorupcyjnego (Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
mübarizə idarəsi) mają legitymację do wnoszenia rekomendacji lub instrukcji proceduralnych w
sytuacji, kiedy okaże się, że podczas prowadzonego przez nich śledztwa zauważą oni luki prawne,
które ułatwiły popełnienie przestępstwa. Stosowne rekomendacje, które mogą w przyszłości
zapobiec popełnieniu przestępstwa przedkładane są po zakończeniu danego śledztwa. Powstały w
2004 roku Departament umiejscowiono w Biurze Prokuratora Generalnego Republiki Azerbejdżanu
jest krajowym organem z legitymacją do wykrywania i prowadzenia śledztw w sprawach o korupcję.

Chiny - wysyp stron do zgłaszania korupcji
"Przyjąłem łapówkę", "Tak, przyjąłem łapówkę", "Przekupiłem", "On bierze łapówki" – to nazwy
chińskich portali inspirowanych indyjskim pierwowzorem – stroną "I Paid a Bribe", prowadzoną
przez organizację pozarządową Janaagraha. Inicjatywa zwróciła uwagę chińskich internautów na
tyle, iż w krótkim czasie zacząła być powielana i kopiowana na dziesiątkach innych serwisów i
blogów. Niektórzy z nich poszli o krok dalej i uruchomili własne strony wzorujące się na tej

opracowanej przez hinduskich kolegów z przeznaczeniem dla krajowego odbiorcy. O prawdziwym
wysypie antykorupcyjnych stron w Państwie Środka szeroko rozpisuje się lokalna prasa.
Ekwador - sposób na legalny pobyt
Władze Ekwadoru, walcząc z korupcją zwróciły się w stronę społeczności nielegalnych imigrantów,
która jest nader często narażona ze strony policji na korupcyjne propozycje i jeszcze rzadziej niż w
przypadku obywateli zgłasza tego typu przestępstwa. Prezydent kraju Rafael Correa ogłosił
amnestię dla tych, którzy odważą się donieść na stróżów prawa. Razem z tą deklaracją
zapowiedziano uruchomienie specjalnej linii telefonicznej.
Estonia - strona internetowa podpowie, co jest korupcją
W czerwcu tego roku władze Estonii uruchomiły stronę z wytycznymi pozwalającymi rozstrzygnąć,
co nie jest już zwykłym prezentem. Dostępna pod adresem http://huvidekonﬂikt.just.ee/ strona (pol.
konﬂikt interesów), zawiera wytyczne i wskazówki mające ułatwić ocenę, gdzie leży granica
pomiędzy dozwolonym działaniem a korupcją. Adresowana jest ona do pracowników administracji
publicznej, którzy na co dzień spotykają się z sytuacjami, w których np. oferowane są im prezenty.
Dla przykładu, ministerstwo wskazuje, iż dozwolone jest przyjmowanie kwiatów czy drobnych
upominków od przedstawicieli ambasad, natomiast standardy przekracza np. przyjmowanie
darmowych przelotów.
Korea Południowa - zakaz Dnia Nauczyciela w Korei
W poczuciu większości obywateli Korei Południowej otrzymywanie i dawanie prezentów wynika z
obowiązku budowania i utrzymywania relacji społecznych. Granica między łapówką a upominkiem
może być bardzo cienka, a jej wyznaczenie niesie dla władz ryzyko. Kiedy w 2008 roku kuratorium w
Seulu ogłosiło zamiar ujawnienia nazwisk nauczycieli, którzy sprzeniewierzyli się zasadom etyki,
wśród tych osób, które przyjmowały łapówki, w niespełna parę godzin na ulicy pojawiły się
demonstracje nauczycieli, co skutecznie odstraszyło władze, które wycofały się z pomysłu.
Prezenty są wręczane są przez rodziców w ramach podziękowań za uwagę, jaką poświęcono ich
dzieciom. Co najmniej raz w semestrze, jedno z rodziców w wyrazie uznania wręcza nauczycielowi
pieniądze w białej kopercie. W 2006 roku około 70 procent szkół na prośbę władz zaniechało
obchodzenia Dnia Nauczyciela, a powodem tak radykalnej decyzji było przerwanie praktyki
kosztownych chonji – pieniążka na szczęście.
Meksyk - procent od wartości przedmiotu przestępstwa dla sygnalisty
Ostatnim pomysłem meksykańskich jest zachęcenie do zgłaszania przypadków korupcji i prania
pieniędzy. Każda osoba, która poinformuje o podejrzanych operacjach będzie miała szansę na
otrzymanie 25 procent odzyskanej kwoty lub wartości rzeczy. Konkretne sumy uzyskane w ramach
nagrody za raportowanie nielegalnych transakcji mają być indywidualnie ustalane w każdej sprawie

przez specjalną komisję. Takie kroki mają pomóc w walce z kartelami narkotykowymi. Szacuje się,
że około 10 miliardów dolarów rocznie, które przepływa przez tamtejsze konta, pochodzi z handlu
narkotykami.
Rosja - ile wydaje polityk
Władimir Putin zaproponował, aby działacze partyjni spowiadali się nie tylko z tego, ile zarabiają, ale
także z tego, ile wydają. Taki przedwyborczy pomysł premier Rosji zgłosił 4 marca na konferencji
regionalnej partii "Jedna Rosja" (ros. Единая Россия) w Briańsku. Takie rozwiązanie ma wpłynąć na
większą transparentność i powstrzymać skorumpowanych polityków przed startem w wyborach.
Portal "Rt.com" należący do niezależnej organizacji "TV-Nowości" przypomina, że pomysł
upublicznienia przychodów i rozchodów pojawił się po raz pierwszy już w 2008 roku, podczas debaty
nad pakietem antykorupcyjnym zgłoszonym przez prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa.
Rumunia - pierwsza w Europie taka instytucja
W maju 2007 roku parlament Rumunii przyjął ustawę nr 144/2007 o powołaniu niezależnej agencji
antykorupcyjnej, noszącej nazwę Agenţia Naţională de Integritate (ANI) – Krajowa Agencja na rzecz
Uczciwości (zwana także Krajową Agencją Etyki), w której upatrywano lekarstwa na niedoskonały
system kontroli dochodów funkcjonariuszy publicznych i konﬂikt interesów. Krajowa Agencja na
rzecz Uczciwości jest zaprojektowana jako autonomiczne ciało administracyjne, posiadające
niezależność operacyjną. Rumunia stała się tym samym pierwszym krajem w Europie, który
stworzył instytucję specjalizującą się w ocenie majątku osób publicznych.

Uganda – modlitwa w intencji antykorupcji
21 czerwca 2010 roku ogłoszono dniem modlitwy w intencji łaski Boskiego przebaczenia i żalu za
takie grzechy kraju, jak korupcja. Na punkt zborny wyznaczono teren byłego lotniska Kololo Airstrip
w stolicy kraju Kampali. Ci, którzy nie zdołają przybyć, poproszeni zostali o gromadzenie się w
okolicach miejsca swojego zamieszkania. Dzień modlitwy był otwarty dla wszystkich, niezależnie od
wyznania.W prezydenckim oświadczeniu przeczytać można, że "niezależnie od stabilności, którą
cieszyliśmy się przez ostatnie 24 lata, pojawiły się kwestie, których się nie spodziewano… Na
przykład malwersacje, nielegalne bogacenie się oraz sprzeniewierzanie środków publicznych". Inne
występki przeciwko Bożemu błogosławieństwu, to m. in. dewiacje seksualne oraz czary.

