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Ziua Internaţională Anticorupţie este sărbătorită în fiecare an la data de 9 decembrie. Ea a fost stabilită pe 31 octombrie 2003, în cadrul Convenţiei Naţiunilor Unite Împotriva Corupţiei, care a intrat în vigoare pe 14 decembrie 2005. Această Convenţie este primul instrument juridic internaţional anticorupţie care oferă o şansă de a da un răspuns global problemei corupţiei în toate formele ei. România a semnat Convenţia în 2003 şi a ratificat-o în data de
15 septembrie 2004, prin Legea nr. 365.
Convenţia Naţiunilor Unite Împotriva Corupţiei are în vedere o multitudine de forme ale fenomenului corupţiei, printre care mita (internă şi externă), deturnarea de fonduri, spălarea de bani şi traficul de influenţă, şi oferă o varietate de măsuri de prevenire şi combatere a acestora, precum şi mijloace de
cooperare internaţională, sancţiuni pentru actele dovedite de corupţie, şi masuri de recuperare a pagubelor cauzate de acestea. Această Convenţie este singura înţelegere împotriva corupţiei la nivel global, oferind sprijin pentru investigaţii de corupţie şi o multitudine de măsuri anti-corupţie. Din păcate, nu există
nici un mecanism de monitorizare, nici resurse pentru implementarea sa, şi multe dintre clauze nu sunt obligatorii, ceea ce duce la mari dificultăţi în stabilirea
unor standarde comune.

Dreptul de Autor (Copyright) apartine Asociaţiei Române pentru Transparenţă. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere neautorizata, publica sau
privata, copiere sau plagiere, constituie incalcare a acestui drept de autor. Este permisa reproducerea acestui material doar in scopul educatiei personale/
formarii profesionale, si numai pentru acele persoane care sunt inscrise in respectivul program de pregatire al Transparency International Romania
(pentru care a fost pregatit acest material). Copierea, distribuirea sau imprumutarea in alte scopuri, sau scopuri comerciale este interzisa. ORICE persoana care incalca aceste prevederi va fi tinuta responsabila pentru toate prejudiciile produse (directe sau indirecte).

VALORI
cod filosofic profund
internalizat care servește drept ghid pentru
stabilirea obiectivelor,
adoptarea deciziilor,
soluționarea conflictelor si modul de comportament

PRINCIPII
enunțarea conduitelor
așteptate pentru onorarea fiecărei valori

CULTURĂ DE
ORGANIZAȚIE
ansamblu de valori,
principii, filosofie, practici și cutume care definesc o instituție

Necesitatea unei astfel de zile a
apărut în urma răspândirii largi a corupţiei la nivel global. Prima definiţie generală a corupției este cea dată de
Transparency International, care o consideră a fi folosirea abuzivă a puterii
încredinţate, fie în sectorul public, fie în
cel privat, în scopul satisfacerii unor
interese personale sau de grup. Convenţia Naţiunilor Unite a dus asta cu un
pas mai departe, definind corupţia ca
abuzul de putere săvârşit în scopul obţinerii unui profit personal, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, în sectorul public sau în sectorul privat. Corupţia subminează democraţia, creează
instabilitate în cadrul guvernelor, şi împinge ţările înapoi din punct de vedere
economic. Ea apare în diverse forme,
cum ar fi mita, încălcarea legii fără suporta consecinţele într-un mod echitabil,
modificarea injustă a proceselor şi rezultatelor electorale, şi muşamalizarea
greşelilor sau reducerea la tăcere a
avertizorilor de integritate (cei care semnalează cazuri de corupţie, în speranţa
că se va face dreptate).
Rolul Zilei Internaţionale Anticorupţie este de a mări gradul de conştientizare al corupţiei de către cetăţeni şi
de a câştiga sprijinul acestora în combaterea acesteia. Această zi este un
moment propice pentru ca liderii politici,
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guvernele, instituţiile legale şi grupurile
de lobby să îşi unească eforturile în lupta împotriva corupţiei. De obicei, în
această zi se desfăşoară evenimente
menite să implice publicul în combaterea corupţiei în cadrul comunităţilor din
care fac parte, cum ar fi discursuri, dezbateri, concursuri de esee, piese de
teatru, răspândirea de postere, pliante
şi alte materiale promoţionale, şi ceremonii de recunoaştere a persoanelor şi
proiectelor care s-au remarcat prin eforturile lor împotriva corupţiei.
Materialele promoţionale folosite pentru a promova această zi utilizează următorul slogan: “CORUPŢIE”, scris
cu litere roşii, şi dedesubt, “Nu-ul tău
contează”, unde “NU” este şi el scris cu
roşu şi încadrat într-un balon de dialog.
Un alt simbol asociat cu Ziua Internaţională Anticorupție este logo-ul Naţiunilor
Unite.
Ziua Internaţională Anticorupţie
este respectată în 140 de ţări, cum ar fi
Statele Unite ale Americii, Canada, Rusia, China, Marea Britanie, Franţa, Germania, India, Australia, Japonia, Noua
Zeelandă şi, bineînţeles, România. Pe
de altă parte, ţări precum Antarctica,
Ciad, Hong Kong, Granada, Guam, Coreea (de Nord şi de Sud), Monaco, Macedonia şi Burma au ales să nu sărbătorească această zi.

