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Акааш Махарадж: «Є загроза, щ о в Україні одна
корумпована влада змінить іншу»
22 квітня 2014 Акааш Махарадж, виконавчий директор GOPAC (Global
Organization of Parliamentarians Against Corruption), розповів українським
журналістам про Всесвітню організацію парламентарів проти корупції,
штаб-квартира якої розташована в Оттаві, Канада. Він прибув до Києва
із посередницькою місією, пов'язаною із кризою в Україні.

Пан Акааш Махарадж:
- Всесвітня організація парламентарів проти корупції (GOPAC) – це
міжнародне співтовариство парламентарів, що об’єднують свої зусилля,
спрямовані на боротьбу з корупцією, розвиток демократії та
забезпечення верховенства права як у своїх країнах, так і в усьому світі.
GOPAC було засновано у 2002 році. Сьогодні ця неприбуткова
організація має 50 національних відділень по всьому світу. До кожного
відділення входять парламентарі від уряду та опозиції, готові полишити
політичні суперечки задля боротьби корупцією.
Під час свого візиту до Києва я маю обговорити з представниками
українського національного відділення GOPAC конкретні дії з повернення
українському народові грошей, вкрадених колишньою владою.
Сподіваюсь, Україна зможе більш успішно сприяти їх поверненню,
оцінивши досвід інших країн, що пройшли подібні процеси. Найголовнішою
ціллю місії Всесвітньої організації парламентарів проти корупції є надання
парламентарям та народові України підтримки у перебудові їхніх
політичних установ.
Ми вважаємо, що Україна має усі можливості для змін, але й не
заперечуємо потенційних ризиків того, що ситуація з корупцією не
зміниться, і одна корумпована влада змінить іншу. Якщо Україні
вдасться хоч трохи побороти корупцію за ці півроку, я впевнений, вона
стане на шлях розвитку справжньої демократії.
Всесвітня організація парламентарів проти корупції завжди працює на
локальному рівні, допомагаючи певній країні віднайти свої пріоритети та
вказати на можливі рішення на прикладах з досвіду інших країн.
Те, що думаю та збираюсь порекомендувати українському національному
відділенню особисто я, стосується трьох аспектів реформування:
повернення вкрадених коштів, створення антикорупційного комітету,
дієвого у боротьбі з політичною корупцією (цей аспект включає
необхідність оприлюднення урядовцями їх декларацій про доходи),
проведення системних державних закупівель та укладення
господарських договорів у більш прозорий спосіб. На мою думку, такі
кроки посприяють чесності та легітимності діяльності українських
урядових установ. Зараз українці не довіряють своїй владі і це
шкодить країні.
Громадські організації відіграють дуже важливу роль у боротьбі з
корупцією в усьому світі, а особливо в Україні. Вважаю так, оскільки

в Україні політичний клас втягнутий у корупцію. Натомість, громадські
організації, як відсторонена сторона, можуть контролювати його дії,
інформуючи громадян про них. Влада стане менш корумпованою, якщо
суспільство буде слідкувати за нею. Також необхідно надати громадянам
та громадським організаціям можливість офійної присутності в урядових
установах. Інакше кажучи, комітети, інституції, агенції, що здійснюють
контроль над владою, мають включати представників громадянського
суспільства. На відміну від політиків, які захищають свої інтереси,
громадський сектор буде більш чесним і змінить ситуацію на краще.
Довідково:
Що робить GOPAC?
Як неприбуткова організація GOPAC керується всесвітньою радою
директорів, яких обирають регіональні відділення. Раду виконавчого
комітету очолює колишній член парламенту Канади Джон Вільямс.
Крім розвитку регіональних відділень,GOPAC виділяє деякі особливі
питання повістки дня, які організація повинна продовжувати:
Доступ до інформації
Боротьба з нелегально отриманими грошима
Міжнародні конвенції проти корупції
Парламентська етика
Парламентський імунітет
Парламентський контроль
Ресурси прозорих доходів
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