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O Dia Internacional de Combate à Corrupção é um dia apropriado para celebrar o
décimo aniversário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC).
Concebida há 10 anos em Mérida, no México, a UNCAC é única no âmbito do sistema
das Nações Unidas.
Esta Convenção conta com uma metodologia de implementação conhecida como
avaliação por pares. Ela consiste num mecanismo de revisão notável que permite que as
nações avaliem umas às outras em um processo de parceria que está contribuindo para
um crescente diálogo global sobre o impacto da corrupção. Entre seus muitos pontos
fortes está a inclusão no processo de revisão: rico ou pobre, grande ou pequeno,
desenvolvido ou em desenvolvimento, os países participam como iguais.
Agora em seu quarto ano, o mecanismo de revisão já ajudou 35 Estados Membros
a melhorar suas leis anti-corrupção e levou à formação de 1.400 especialistas.
Este espírito de cooperação é necessário. A corrupção não é apenas o problema de
um país desenvolvido ou de um país em desenvolvimento, é um desafio de cada pessoa, e
de cada nação. O mecanismo de revisão reflete este fato intragável.
Mas para combater a corrupção em todas as suas formas, precisamos de uma
plataforma poderosa. Com 171 Estados que ratificaram a Convenção, UNCAC oferece tal
base universal.
A Convenção quer combater a corrupção nas áreas de desenvolvimento, no meio
ambiente, no setor privado, durante grandes eventos públicos, na fraude de resultados, na
recuperação de ativos, e em muitas outras áreas de nossas vidas.
Através da Convenção, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime
(UNODC) está promovendo o compartilhamento de informações através das fronteiras,
incentivando a cooperação entre os países e enviando a mensagem de que palavras como
integridade, responsabilidade, governança e transparência devem carregar peso em nossas
sociedades.
Uma área importante do nosso trabalho se relaciona com o setor privado, onde o
UNODC está usando um guia e outras ferramentas para ajudar as empresas a melhorar
continuamente sua ética anti-corrupção e seus programas de conformidade.

O UNODC e o PNUD, em 9 de dezembro, estão lançando em conjunto uma campanha
intitulada Zero Corrupção - 100% Desenvolvimento, concebida por jovens e para
jovens, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a corrupção.
Nosso trabalho foi recentemente reforçado pela conferência internacional de alto
nível sobre anti-corrupção realizada no Panamá, com a participação dos Estados Partes e
de outros parceiros da sociedade civil, da academia e do setor privado.
No Dia Internacional de Combate à Corrupção, eu apelo a todos do UNODC, seja
na sede ou em campo, e a nossos colegas nos governos e em outros lugares, a levar
adiante as resoluções e decisões realizadas no Panamá e transformá-las em atividades que
ajudem as vítimas da corrupção.

