Βρυξέλλες, 1 7 Σεπτεμβρίου 2013

Τα 2/3 των Κοινοβουλίων παγκοσμίως αποτυγχάνουν να προστατεύσουν την άμυνα
από τη διαφθορά
Νέα Έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας εντοπίζει ότι το 85% των κοινοβουλίων δεν διαθέτουν
αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας της αμυντικής πολιτικής
Τα 2/3 των κοινοβουλίων και της νομοθετικής εξουσίας παγκοσμίως αποτυγχάνουν να ασκήσουν
αποτελεσματικό έλεγχο στα Υπουργεία Άμυνας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τη νέα έκθεση που
δημοσίευσε το Πρόγραμμα Άμυνας και Ασφάλειας της Διεθνούς Διαφάνειας-Ηνωμένου Βασιλείου (TI-DSP).
Μεταξύ αυτών, το 70% των μεγαλύτερων εισαγωγέων όπλων το 2012 αφήνουν ανοικτή την πόρτα στη
διαφθορά.
Η Έκθεση αυτή, - τμήμα του Δείκτη κατά της Διαφθοράς στην Άμυνα-GI2013 που δημοσιεύθηκε τον
περασμένο Ιανουάριο και ανέλυσε τις πρακτικές 82 χωρών για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον
αμυντικό τομέα- κατατάσσει τις χώρες σε ζώνες κινδύνου διαφθοράς, κατόπιν εμπεριστατωμένων
αξιολογήσεων ως προς επτά περιοχές όπου εντοπίζεται ο καταλυτικός ρόλος της Βουλής για την πάταξη
της διαφθοράς. Η Έκθεση επίσης προτείνει τρόπους βελτίωσης του εποπτικού ρόλου της νομοθετικής
εξουσίας και της Βουλής, μέσα από την παρουσίαση μελετών περίπτωσης (case studies).
Δεκατέσσερις χώρες βρίσκονται στο τέλος της κατάταξης, διότι είναι εκτεθειμένες σε πολύ υψηλό κίνδυνο
διαφθοράς λόγω ελλιπούς εποπτείας της άμυνας σε επίπεδο νομοθεσίας (αυτές είναι: Αγκόλα, Αίγυπτος,
Ακτή Ελεφαντοστού, Αλγερία, Δημοκρατία του Κογκό, Ερυθραία, Ιράν, Καμερούν, Λιβύη, Κατάρ, Σρι
Λάνκα, Σαουδική Αραβία, Συρία και Υεμένη). Μόνο τέσσερις χώρες – Αυστραλία, Γερμανία, Νορβηγία και
Ηνωμένο Βασίλειο- θεωρούνται πρωτοπόρες, με πολύ χαμηλά επίπεδα κινδύνου διαφθοράς, ενώ
ακολουθούν δώδεκα κράτη, στα οποία εντοπίζεται περιορισμένος κίνδυνος διαφθοράς λόγω του
αποτελεσματικού κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Η περίπτωση της Ελλάδας
Η Ελλάδα εντάσσεται στην ομάδα υψηλού κινδύνου, μαζί με άλλες 16 χώρες (Γεωργία, Γκάνα, Ινδία,
Ινδονησία, Ισραήλ, Καζακστάν, Κένυα, Κουβέιτ, Λίβανο, Νεπάλ, Ρωσία, Σερβία, Τανζανία, Τουρκία,
Ουγκάντα και Φιλιππίνες). Η επίδοση της Ελλάδας χειροτέρεψε (συγκριτικά με τον Δείκτη κατά της
Διαφθοράς στην Άμυνα όπου βρισκόταν στην ομάδα μεσαίου κινδύνου), λόγω έλλειψης αποτελεσματικού
Κοινοβουλευτικού ελέγχου για θέματα άμυνας.
«Η διαφθορά στην άμυνα είναι επικίνδυνη, οδηγεί σε διχασμό και κατασπαταλά πόρους. Το κόστος της
επιβαρύνει τους στρατιώτες, τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και τους πολίτες. Οι περισσότεροι νομοθέτες
αποτυγχάνουν να λειτουργήσουν ως θεματοφύλακες της αμυντικής πολιτικής. Τα προβλήματα οφείλονται
στο πολιτικό περιβάλλον, στην κακή νομοθεσία ή στην έλλειψη βούλησης από την πλευρά των βουλευτών.
Οι καλές πρακτικές που παρουσιάζονται στην Έκθεση αυτή μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση»,
υπογραμμίζει ο Mark Pyman, Επικεφαλής του Προγράμματος Άμυνας και Ασφάλειας της ΔΔ-Ηνωμένου
Βασιλείου (TI-DSP).
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Το TI-DSP εκτιμά ότι το παγκόσμιο κόστος της διαφθοράς στον αμυντικό τομέα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε
20 δις δολάρια τον χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI). Πρόκειται για ποσό που ξεπερνάει τα χρήματα που δόθηκαν το 2012 ως
αναπτυξιακή βοήθεια από τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Παντοδύναμοι στρατιωτικοί και έλλειψη εποπτείας οδηγούν σε σπατάλη πόρων και ατιμωρησία
Σε έναν τομέα όπου χαρακτηρίζεται από συμβάσεις πολύ μεγάλης αξίας και απόρρητα στοιχεία, η Βουλή
και η Νομοθετική Εξουσία μπορούν να εμποδίσουν τον κίνδυνο της διαφθοράς, θεσπίζοντας νόμους κατά
της διαφθοράς, εγείροντας ζητήματα διαφθοράς στην άμυνα σε επίπεδο εθνικής διαβούλευσης, και
ασκώντας εποπτικούς ελέγχους. Ωστόσο, το 85% των Κοινοβουλίων δεν διαθέτουν αποτελεσματικούς,
υπεύθυνους και ολοκληρωμένους μηχανισμούς εποπτείας της αμυντικής πολιτικής, σύμφωνα με την
Έκθεση, η οποία δημοσιεύεται σήμερα στις Βρυξέλλες. «Η κατάσταση αυτή καλλιεργεί πρόσφορο έδαφος
για τη διαφθορά, η οποία διαφεύγει τους ελέγχους και συντελεί στην κατασπατάληση πόρων που θα
μπορούσαν να χρησιμεύσουν αλλού» προσθέτει ο Pyman.
Η Έκθεση επισημαίνει ότι τα προεδρικά πολιτειακά συστήματα βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο
διαφθοράς. Η διαφθορά επίσης φαίνεται να ανθεί όταν τα στρατιωτικά μέλη τείνουν να συνθέτουν
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ισχυρή επιρροή στα κέντρα λήψης
απόφασης, υπονομεύοντας τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Η Διεθνής Διαφάνεια κάνει έκκληση στους Βουλευτές να δημιουργήσουν διακομματικές επιτροπές και
ομάδες εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για να ενισχύσουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και να ενθαρρύνουν
τον διάλογο σε ζητήματα αμυντικού εξοπλισμού.
Σχολιάζοντας την Έκθεση της ΔΔ, ο πρώην Βουλευτής της Νοτίου Αφρικής Andrew Feinsten αναφέρει: «Ο
κοινοβουλευτικός έλεγχος της άμυνας έχει παραμεληθεί πάρα πολύ καιρό εις βάρος της ευημερίας των
πολιτών. Επιδεικνύοντας στους βουλευτές πιθανά σημεία βελτίωσης, η Έκθεση αυτή αποτελεί ένα
ουσιαστικό βήμα για να καταπολεμηθεί αυτό το έλλειμμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου».
Σημείωση για τους συντάκτες:
1. Στην Έκθεση «Watchdogs?” της ΔΔ , το TI-DSP εντοπίζει επτά περιοχές μείωσης της διαφθοράς
στην άμυνα από το Κοινοβούλιο:
a) Έλεγχος προϋπολογισμού και διαβούλευση
b) Διαφάνεια στον προϋπολογισμό
c) Εξωτερικός έλεγχος
d) Έλεγχος αμυντικής πολιτικής και διαβούλευση
e) Έλεγχος απόρρητων κονδυλίων
f) Έλεγχος υπηρεσιών πληροφοριών
g) Έλεγχος προμηθειών
2. Για κάθε μια από τις επτά περιοχές αναλύθηκαν δεδομένα από 19 δείκτες που εντάσσονται στο
Δείκτη κατά της Διαφθοράς 2013 (GI2013), συμπληρώνοντας τη βαθμολογία από ποιοτική
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ανάλυση των αξιολογήσεων του Δείκτη GI2013, κατόπιν επικαιροποίησης. Η Έκθεση περιλαμβάνει
19 μελέτες περίπτωσης (case studies) που παρουσιάζουν καλές πρακτικές. Επίσης παρουσιάζονται
σαφείς προτάσεις βελτίωσης, πρακτικών εργαλείων, με τα οποία οι καλές πρακτικές μπορούν να
εφαρμοστούν σε άλλες χώρες.
3. Το Πρόγραμμα Άμυνας και Ασφάλειας της ΔΔ-Ηνωμένου Βασιλείου συμβάλλει στην ενίσχυση της
ακεραιότητας και στη μείωση τη διαφθοράς στο πεδίο της άμυνας και ασφάλειας μέσα από την
προώθηση μεταρρυθμίσεων για ενίσχυση της υπευθυνότητας στις μεταφορές όπλων και στην
άσκηση επιρροής για τη διαμόρφωση αμυντικής πολιτικής σε χώρες παγκοσμίως. Προς επίτευξη
αυτών, το Πρόγραμμα συνεργάζεται με κυβερνήσεις, επιχειρήσεις αμυντικών εξοπλισμών,
παγκόσμιους οργανισμούς και την Κοινωνία των Πολιτών. Το Πρόγραμμα βρίσκεται υπό την
καθοδήγηση της Διεθνούς Διαφάνειας-Ηνωμένου Βασιλείου. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να βρείτε: www.ti-defence.org.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αν τα υπό αξιολόγηση κράτη ήταν «βουλευτές» και τα επίπεδα κινδύνου διαφθοράς «πολιτικά κόμματα»,
η σύνθεση αυτού του ιδιότυπου κοινοβουλίου θα απεικονιζόταν ως εξής:

Επισυνάπτονται:
 Για να δείτε την Έκθεση
«Watchdogs? The quality of
legislatibe oversight of
defence in 82 countries”
(στα αγγλικά)
 Το Executive Summary της
Έκθεσης (στα αγγλικά)

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (4 χώρες): Αυστραλία, Γερμανία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο
ΜΙΚΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (12 χώρες): Αυστρία, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιαπωνία,
Κολομβία, Νότια Κορέα, Πολωνία, Σλοβακία, Σουηδία, Ταϊβάν
ΜΕΣΑΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (14 χώρες): Αργεντινή, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λεττονία,
Μεξικό, Νότια Αφρική, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ταϋλάνδη, Τσεχική Δημοκρατία, Χιλή
ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (17 χώρες): Γεωργία, Γκάνα, Ελλάδα, Ινδία, Ινδονησία, Ισραήλ, Καζακστάν, Κένυα, Κουβέιτ,
Λίβανο, Νεπάλ, Ρωσία, Σερβία, Τανζανία, Τουρκία, Ουγκάντα, Φιλιππίνες
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (21 χώρες): Αιθιοπία, Αφγανιστάν, Βενεζουέλα, Ζιμπάμπουε, Μπαχρέιν, Μπαγκλαντές,
Λευκορωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Ιράκ, Κίνα, Μαλαισία, Μαρόκο, Νιγηρία, Ομάν, Ουζμπεκιστάν,
Πακιστάν, Εθνική Παλαιστινιακή Αρχή, Ρουάντα, Σιγκαπούρη, Τυνησία
ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (14 χώρες): Αγκόλα, Αλγερία, Αίγυπτος, Ακτή Ελεφαντοστού, Δημοκρατία του Κογκό, Ερυθραία,
Ιράν, Καμερούν, Κατάρ, Λιβύη, Σαουδική Αραβία, Σρι Λάνκα, Συρία, Υεμένη
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