Cada NÃO contra a corrupção conta!
As pessoas muitas vezes acham que a corrupção “faz parte da vida”, mas qualquer sociedade,
setor ou indivíduo pode ser beneficiado apenas dizendo “não” a esse crime. Veja alguns
exemplos de como você pode dizer “NÃO” à corrupção.
Servidores e funcionários públicos
podem combater a corrupção e...

Organizações não-governamentais
e da sociedade civil podem lutar
contra a corrupção e...

A mídia pode lutar contra a
corrupção e...

Fortalecer a
democracia...

Ratificando e implementando a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.
Estados que efetivamente combatem a corrupção possuem muito mais legitimidade aos olhos de
seus cidadãos, criando um ambiente de estabilidade e de confiança.

Promover a
justiça...

Denunciando os casos de corrupção.
Crie um ambiente onde o Estado de Direito prevaleça. Quando os cidadãos e as empresas sentem
confiança na capacidade da Justiça de resolver litígios de forma justa e honesta, eles podem
limitar, de forma efetiva, o impacto do crime organizado, das drogas ilícitas, do tráfico de seres
humanos e do terrorismo.

Incentivar a
educação...

Investindo e protegendo os fundos para a educação.
A prosperidade no futuro depende da qualidade e do desempenho do sistema educacional.
Assegurar que os fundos educacionais sejam administrados de forma justa e transparente protege
os ativos mais preciosos de um país: suas crianças.

Trazer
prosperidade...

Recusando-se a participar de quaisquer atividades que não sejam legais ou transparentes.
Isso aumenta tanto o investimento nacional quanto o estrangeiro. Qualquer pessoa está mais
propensa a investir em um país quando percebe que os recursos não são desviados para o bolso
de funcionários corruptos.

Proteger o
desenvolvimento...

Sabendo o que a Convenção exige do seu governo e de seus funcionários.
Acabar com a corrupção permite um maior desenvolvimento econômico e social. Empresas,
pequenas ou grandes, têm maior condição de sobreviver quando o imposto artificial da corrupção
é deixa de existir.

Melhorar a saúde
pública...

Garantindo que os recursos da saúde não sejam desviados.
Um sistema de saúde eficiente é um dos serviços essenciais prestados aos cidadãos, pois é capaz
de salvar vidas.

Fortalecer a
democracia...

Incentivando o Governo a aprovar e ratificar a Convenção.
Estados que efetivamente combatem a corrupção possuem muito mais legitimidade aos olhos de
seus cidadãos, criando um ambiente de estabilidade e de confiança.

Promover a
justiça...

Educando o público sobre a responsabilidade do governo de se livrar de corrupção.
Justiça equitativa para todos é um elemento crucial para o crescimento e a estabilidade de um
país. E também ajuda no combate efetivo ao crime.

Incentivar a
educação...

Envolvendo os jovens do seu país no debate sobre o que significa um comportamento ético, sobre
o que é a corrupção e como combatê-la, e a exigir seu direto à educação.
Assegurar que as futuras gerações de cidadãos se desenvolvam com a expectativa de viver em um
país livre da corrupção é uma das melhores ferramentas para garantir um futuro melhor.

Trazer
prosperidade...

Deixando claro às suas organizações parceiras, ao setor privado, aos órgãos governamentais e ao
público sobre o fato de que condições equitativas de concorrência melhoram a competitividade de
um país.
Quando o ambiente de negócio é aberto e transparente, empresas nacionais e estrangeiras se
tornam mais propensas a investir no país.

Proteger o
desenvolvimento...

Aderindo às regras de concorrência justa.
A corrupção pode proteger as empresas de má índole da concorrência justa, permitindo que
empresas ineficientes sobrevivam – o que distorce o mercado.

Melhorar a saúde
pública...

Conscientizando o público, a mídia e os governos sobre os custos da corrupção para o sistema de
saúde.
Toda a sociedade é beneficiada se o sistema de saúde pública funciona.

Fortalecer a
democracia...

Informando sobre os esforços do governo para ratificar e implementar a Convenção ou sobre a
falta desses esforços.
Um olhar atento e sobre as atividades dos governos é um método comprovado de mantê-los na linha.

Promover a
justiça...

Utilizando o poder da internet para proteger os jornalistas que informam sobre casos de corrupção,
assim como os delatores.
Sites, mídias sociais e celulares podem ser usados para, de uma forma rápida e barata, informar
a grande número de pessoas e para divulgar a situação dos denunciantes, criando uma rede
proteção.

Incentivar a
educação...

Construindo parcerias com organizações não-governamentais ativas no campo da educação para
se tornar "cães de guarda" e informar o público.
As organizações não-governamentais e os meios de comunicação podem juntar o conhecimento e
o acesso ao público para manter transparência nos projetos de educação e para garantir que os
recursos cheguem a seu destino.

Trazer
prosperidade...

Colaborando com a comunidade empresarial para cobrir as atividades do setor privado.
Parte do valor de uma empresa é sua reputação aos olhos dos consumidores. A divulgação de
ações, sejam boas ou corruptas, é um poderoso instrumento para manter as empresas trabalhando
dento do lei e das boas práticas internacionais.

Proteger o
desenvolvimento...

Aprendendo como promover profissionalmente a radiodifusão de serviços públicos e apoiar os
sindicatos independentes dos jornalistas.
Uma mídia forte, livre e profissional é um indicador do crescimento e de desenvolvimento.
Ajude-a mantendo-se a par das práticas profissionais dos jornalistas e filiando-se aos sindicatos
independentes de jornalistas.

Melhorar a saúde
pública...

Mantendo contato com os jornalistas, baseados em zonas urbanas e rurais, que reportem sobre o
modo como os serviços de saúde são prestados, principalmente aos cidadãos mais marginalizados
na sociedade.
A criação de vínculos entre as fontes locais e nacionais, e a subsequente divulgação das
informações ao público, é uma ferramenta poderosa.

O setor privado pode combater a
corrupção e...

Os sindicatos podem combater a
corrupção e...

Todas as pessoas podem combater
a corrupção e...

Fortalecer a
democracia...

Promovendo a estabilidade económica por meio da aplicação de práticas de tolerância zero contra
a corrupção.
Uma ambiente de negócios franco e transparente é a base para qualquer democracia forte.

Promover a
justiça...

Criando regras claras sobre a oferta de presentes, fornecedores e delatores de casos de
corrupção, entre outras questões fundamentais, e informando todos os funcionários sobre
essas regras.
Os funcionários irão trabalhar melhor se sentirem confiança de que estão operando em um
ambiente justo e equitativo.

Incentivar a
educação...

Financiando programas de educação e garantindo que eles sejam bem administrados.
Apoiar um bom sistema de ensino por meio de doações é um bom investimento para o futuro.

Trazer
prosperidade...

Fazendo cumprir rigorosamente as medidas anticorrupção e usando auditores independentes para
assegurar o cumprimento dessas medidas. Introduzindo estratégias anticorrupção no diálogo com
os sindicatos.
No setor privado, a corrupção aumenta os custos dos negócios, por meio do “imposto" adicional
das propinas, dos custos adicionais de negociar com funcionários corruptos, e das sanções legais
e financeiras de ser violar acordos ou ser descoberto em algum ato de corrupção.

Proteger o
desenvolvimento...

Aderindo às regras de concorrência justa.
A corrupção pode proteger as empresas de má índole da concorrência justa, permitindo que
empresas ineficientes sobrevivam – o que distorce o mercado.

Melhorar a saúde
pública...

Assegurando-se que as empresas prestadoras de serviços de saúde sigam as boas práticas
internacionais de serviço e fornecimentos e que beneficiem a todos.
Permitir, por ganância, que medicamentos falsificados entrem no mercado, pode prejudicar a todos
os cidadãos. Não se pode fechar os olhos para práticas corruptas do setor público em favor do
lucro.

Fortalecer a
democracia...

Negociando salários decentes para os funcionários públicos.
Garantir que os funcionários públicos sejam remunerados com salários decentes é meio caminho
andado na luta contra a tentação de forrar seus bolsos com um suborno.

Promover a
justiça...

Protegendo os delatores.
Proteger aqueles que arriscam suas vidas e colocam seus meios de subsistência em risco para
expor os corruptos e trazê-los à justiça. Mais pessoas farão o mesmo quando perceber que é
seguro expor a corrupção.

Incentivar a
educação...

Monitorando a integridade dos sistemas de ensino.
Nossos professores não só ensinam e cuidam de nossos filhos; eles mantêm todo o sistema que
protege nossos filhos e do qual todos dependemos.

Trazer
prosperidade...

Introduzindo estratégias anticorrupção no diálogo com o setor empresarial, garantindo a tolerância
zero para práticas corruptas.
Um ambiente de negócios livre da corrupção é mais atraente não só aos trabalhadores, mas
também aos clientes em potencial.

Proteger o
desenvolvimento...

Mobilizando a voz coletiva dos sindicatos e seu poder de barganha contra a corrupção.
Desenvolver uma sociedade justa e transparente por meio da ação coletiva contribui para o
desenvolvimento e para a redução da pobreza.

Melhorar a saúde
pública...

Lutando por salários justos, boas condições de trabalho e a melhoria da prestação de serviços
para profissionais de saúde.
Os sindicatos dos trabalhadores da saúde podem melhorar o sistema e as condições de trabalho,
tornando-os menos vulneráveis à corrupção. Podem também ajudar a erradicar a corrupção, por
meio da adoção de uma abordagem de tolerância zero à corrupção entre seus membros.

Fortalecer a
democracia...

Informando-se sobre as normais internacionais e sobre o que seu governo se comprometeu a fazer
para combater a corrupção.
Exercer uma cidadania bem informada não é apenas vital para uma democracia saudável, mas
também torna os políticos eleitos responsáveis por suas ações.

Promover a
justiça...

Relatando casos de corrupção às autoridades.
Ao tomar uma atitude, você não apenas se posiciona contra os corruptos, mas também defende
sua comunidade.

Incentivar a
educação...

Ensinando às crianças que a corrupção é inaceitável.
Os pais podem ensinar aos seus filhos o valor da integridade.

Trazer
prosperidade...

Recusando-se a pagar ou aceitar subornos, taxas de facilitação ou presentes.
Rejeitando recompensas ilícitas por fazer um trabalho ou pedir que seja feito transmite uma
mensagem forte não apenas para aqueles que tentam solicitar favores, mas também para aqueles
que os aceitam.

Proteger o
desenvolvimento...

Dizendo aos politicos que o combate à corrupção deve ser uma parte integrante de todas as
políticas de desenvolvimento.
Lembrá-los que você os elegeu e que eles representam você, sua comunidade e seus ideais, no
país e no exterior, não é apenas um direito seu, mas também sua responsabilidade.

Melhorar a saúde
pública...

Demandando acesso fácil e transparente às informações sobre os serviços de saúde, tais como
quais são os serviços disponíveis e seus custos.
O acesso aos serviços básicos de saúde é um direito de cada cidadão. Conhecer os seus direitos e
fazer as perguntas certas fazem parte do agir de um cidadão responsável.

www.yournocounts.org

