Τι είναι Διαφθορά;
Η διαφθορά μπορεί να οριστεί ως «η κατάχρηση
εξουσίας για προσωπικό όφελος». Θα μπορούσε
να είναι…..
Ένας δάσκαλος που δίνει καλύτερους
βαθμούς σε ένα μαθητή επειδή γνωρίζει
τους γονείς του.

Όραμα της ΔΔ-Κ
Σκοπός της ΔΔ-Κ είναι η δημιουργία μιας Κύπρου
όπου η κυβέρνηση, οι πολιτικοί, ο
επιχειρηματικός κόσμος, η κοινωνία και ο μέσος
Κύπριος θα είναι απαλλαγμένος από τη
διαφθορά.
Είναι απλό! Θέλουμε ένα κόσμο χωρίς
Διαφθορά.

Ένας εργοδότης που προσλαμβάνει
κάποιο άτομο επειδή έχει προσωπικές
σχέσεις μαζί του.
Ένας γιατρός που δέχεται να πάρει
φακελάκι για να εξετάσει ένα ασθενή.
Ένας υπάλληλος που παίρνει χρήματα για
να δεχτεί ακατάλληλα προϊόντα.

Ποιοι είμαστε

Η Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος (ΔΔ-Κ) είναι
παράρτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού
Διεθνής Διαφάνεια που βρίσκεται
στο Βερολίνο.
Είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός και
μη κομματικός Οργανισμός.

Οι νέοι μπορούν να κάνουν
τη διαφορά!

Η ΔΔ-Κ έχει στόχο να καταπολεμήσει τη
διαφθορά που εμφανίζεται στη δημόσια
υπηρεσία και στον ιδιωτικό τομέα.
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Πώς θα εξαλείψουμε τη
διαφθορά;
Για να το επιτύχουμε αυτό, έχουμε πάντα στο
μυαλό μας αξίες που μας καθοδηγούν.
Αυτές οι αξίες είναι:
 Διαφάνεια
 Λογοδοσία
 Ακεραιότητα
 Αλληλεγγύη
 Θάρρος
 Δικαιοσύνη
 Δημοκρατία
Σίγουρα αυτά τα έχεις ακούσει στις ειδήσεις,
στην τάξη, στη δουλειά, στο σπίτι ή τα έχεις δει
στο διαδίκτυο. Κάποιες ή όλες από αυτές τις
αξίες τις εφαρμόζεις και εσύ.

Το πρόβλημα
Δεν είναι όλοι που πιστεύουν ότι αυτές οι αξίες
είναι σημαντικές και το γεγονός αυτό
δημιουργεί το πρόβλημα της διαφθοράς.
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Πώς εντοπίζουμε τους
κακούς;
Η ΔΔ-Κ δεν διερευνά περιπτώσεις διαφθοράς.
Παρέχουμε συμβουλές σε αυτούς που έχουν
βιώσει κάποιο περιστατικό διαφθοράς. Όταν
χρειάζεται παραπέμπουμε τις περιπτώσεις στις
Αρχές (όπως είναι η Αστυνομία και ο Γενικός
Ελεγκτής) της χώρας μας για να προχωρήσουν με
τη διερεύνηση.

Δαγκώνουμε;
Σκέψου ότι είμαστε όπως ένας φρουρός που
προσέχει ώστε κανένας να μην εισέρχεται στις
περιοχές της διαφθοράς. Όταν κάποιος μπει
στο χώρο, κρούουμε σήμα κινδύνου που θα
φέρει μέσα κάποιο που «δαγκώνει»!

Γιατί πρέπει να νοιάζομαι;
Τα πάντα έχουν να κάνουν με εσένα! Δεν έχει
σημασία τι σπουδές ακολουθείς, που μένεις, ποιοι
είναι οι γονείς σου ή πώς μοιάζεις. Αυτό έχει να
κάνει με όλους μας, αν θέλεις να ζεις σε μια
κοινωνία που είναι δίκαια.
Όλοι θέλουμε η κυβέρνηση μας και αυτοί που
κατέχουν εξουσία να χαρακτηρίζονται από
υπευθυνότητα και να μην εκμεταλλεύονται τα
χρήματα που με κόπο κερδίζουμε.
Όλοι θέλουμε ισότητα και δίκαιη μεταχείριση για
όλους!
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Εδώ είναι που
χρειάζεσαι για να γίνει ο
κόσμος καλύτερος!

Τι συμβαίνει όταν
υπάρχει διαφθορά;

Όπου υπάρχει διαφθορά, η φτώχεια, το έγκλημα
ακόμα και η διάκριση ανθούν. Η διαφθορά
μπορεί να επηρεάσει την οικονομία μιας χώρας
και αυτό έχει ως συνέπεια να κλονιστεί η
ανάπτυξη της.
Ας δούμε ένα παράδειγμα.
Ο κύριος Γιάννης, πατέρας ενός μαθητή, είναι
πολύ γνωστός μέσω της δουλειάς που κάνει.
Συνηθίζει να παίρνει τους δασκάλους του παιδιού
του συχνά έξω για φαγητό. Δεν αρκείται μόνο σε
αυτό όμως. Ο κύριος Γιάννης αγοράζει και ακριβά
δώρα στους δασκάλους. Σκοπός των πράξεων του
είναι να πάρει το παιδί του τους καλύτερους
βαθμούς στην τάξη, αλλά και να μπει και
σημαιοφόρος του σχολείου.
Τι αποτέλεσμα όμως έχει αυτή η πράξη του
κύριου Γιάννη;
Τα πράγματα δεν είναι απλά. Καταρχάς αδικεί το
ίδιο του το παιδί, αφού τέτοιες πράξεις δεν το
βοηθούν να αποκτήσει σωστή παιδεία. Επίσης,
δεν βοηθά ούτε τα υπόλοιπα παιδιά που
εργάζονται σκληρά για να διαπρέψουν.
Ο κύριος Γιάννης αποτελεί πρότυπο για το παιδί
του. Σκεφτείτε πώς θα συμπεριφερθεί το παιδί
του στα δικά του τα παιδιά, πώς θα
συμπεριφερθεί στους φίλους του, στη δουλειά
του, στο περιβάλλον του γενικότερα;
Οι επιπτώσεις της διαφθοράς είναι αλυσιδωτές
και στο χέρι σου είναι να σπάσεις αυτή την
αλυσίδα και να οδηγήσεις σε ένα καλύτερο
αύριο!

4

Αν από τώρα μπορείς να προωθήσεις την
λογοδοσία, το δίκαιο, τη διαφάνεια και τη
δικαιοσύνη στους συνομηλίκους σου, σκέψου πόσο
καλύτερο θα είναι το μέλλον. Επίσης, έχε κατά νου
ότι κάποιες φορές χρειάζεται μόνο ένα άτομο να
κάνει την αλλαγή και να εφαρμόσει αυτές τις αρχές
και να γίνει παράδειγμα προς τους άλλους και να
τις εφαρμόσουν με τη σειρά τους και οι υπόλοιποι.
Σήμερα το μέλλον διαμορφώνεται από νεαρά
λαμπρά μυαλά.
Ελπίζουμε αυτό το βιβλιαράκι να σε καθοδήγησε
και να σε κάνει να θυμάσαι τους βασικούς στόχους:
Διαφάνεια, Λογοδοσία, Ακεραιότητα
Αλληλεγγύη, Θάρρος, Δικαιοσύνη
Δημοκρατία
Γιατί να μην είσαι η αλλαγή που θέλεις να δεις στον
κόσμο;

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ

ΚΑΝΩ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ!
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεθνής Διαφάνεια-Κύπρος
Μιχαλακοπούλου 27, City Business Centre, Γραφείο FF08,
1075 Λευκωσία, Κύπρος
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