
lar inte om rättshjälp i mening att advokater driver processer, 
utan att personen får ett stöd i vart han eller hon kan vända sig 
och hur man undviker att hamna i andra liknande situationer. 

Etica håller även kurser för både offentligt anställda och pri-
vata företag om vad korruption är och hur den bekämpas. 

– Vi är också i skolor och informerar. Det är dagens ungdo-
mar som i framtiden kommer att arbeta på de befattningar där 
det finns problem med korruption. Dessutom är vuxna med 
flera år i yrket redan fördärvade och svåra att förändra, säger 
Alberto da Barca som är VD på Etica.

DET äR EN KäNSLIg VERKSAMHET. Många av Eticas klienter 
är rädda för repressalier då de ofta är i någon sorts beroendeställ-
ning till personen som de anmäler. Men Barca menar ändå att 
okunskapen i samhället är ett större problem. Många människor 
inser ofta inte att de blivit orättvist behandlade utan tror att 
tjänstemän har makt att göra som de vill.

– Människor måste inse att de utsatts för korrupta tjänste-
män. Först när de förstår det och vet vart de kan vända sig kan 
samhället förändras. Men det händer inte utan utbildning och 
det är där Etica kommer in i bilden.

Det finns ytterligare ett problem att övervinna. Även om 
en person har bevis som håller juridiskt så maler rättsystemets 
kvarnar väldigt långsamt. Rättssystemet fungerar helt enkelt 
inte och på lång sikt innebär det tappat förtroende för Etica.  

– Om vi lotsar en person till rättegång och sen ingenting 
händer på åratal, då är det klart han undrar vad som är poängen 
med att anmäla. Därför måste hela rättssystemet ses över inom 
en snar framtid, säger Alberto da Barca.

JoHAN SäVSTRÖM

ADoLFo BLIR HAFFAD FÖR FoRTKÖRNINg. Av polisman-
nen blir han hänvisad att lösa ut körkortet på stationen i sam-
band med bötesbetalningen. Fast några dagar senare när han ska 
betala så finns inte körkortet på polisstationen, det finns heller 
ingen karbonkopia på boten.

– Polismannen trodde säkert inte att jag skulle gå till sta-
tionen och betala, utan han väntade på att jag skulle kontakta 
honom för att betala en ”avgift” till honom personligen. Det är 
så det brukar gå till, ofta har de dubbla uppsättningar av bötes-
block. Ett för jobbet och ett för privat bruk, säger Adolfo.

Men det är inte bara av polisen som medborgare riskerar att 
bli utsättas för korruption. Alltifrån lärare och hälsopersonal 
till byråkrater inom förvaltningen kan kräva extra betalt för 
tjänster som egentligen ingår i arbetet. 

ETICA äR EN RELATIVT UNg oRgANISATIoN som arbetar 
mot just den småskaliga korruptionen i Moçambique. 2001 gjor-
des en oberoende studie om läget i landet. Studien pekade på all-
varliga problem med korruption i det moçambikiska samhället. 
Allra allvarligast var att gemene man har liten eller ingen tilltro 
alls till statens olika institutioner. Ur de oroväckande resultaten 
skapades Etica av jurister, journalister och politiker som ansåg 
att något måste göras. Alldeles efter starten drog Etica igång en 
landsomfattande kampanj i press, radio och tv. Bland sändes en 
reklamsnutt som påminner om vad Adolfo råkade ut för. Tv-
tittaren får välja mellan tre alternativ på hur en bötfällning för 
trafikförseelse ska gå till och efter några sekunder markeras det 
korrekta svaret. 

Den egentliga verksamheten, att handleda offer som utsatts 
för olika former av korruption, kom igång först ifjol. Det hand-

Pengar försvann – och återbetalades
MELLAN 1998 oCH 2003 FÖRSNILLADES svenska bistånds-
pengar från utbildningsministeriet i Moçambique. Tidigare 
hade Sida övertygat andra biståndsgivare om betydelsen av en 
gemensam fond till utbildningssektorn. Syftet var att öka mi-
nisteriets kapacitet för att klara av en växande administration. 
Riktlinjerna för insatsen var tydliga och allt verkade vara grönt. 
Då byttes plötsligt utbildningsministern ut och den nya var 
inte alls överens med det tidigare avtalet utan tog själv kontroll 
över kontot och använde det flitigt till familj och vänner. Värst 
stack det i ögonen att ministerns syster fick åka och studera vid 
Harvard i tre år.  

Revisionsfirman Ernst & Young flögs till Maputo och stick-

provstester talade för att en total revision krävdes. Ännu fler 
underligheter upptäcktes. Bland annat fanns det rent löjliga ho-
tellräkningar som alldeles uppenbart var båg. Totalt 3,5 miljoner 
kronor saknade stöd i redovisningen.

SVT gJoRDE ETT INSLAg som sändes i Sverige där utbildnings-
ministern under intervjun inte lyckades klargöra vart bistånds-
pengarna tagit vägen. Ambassaden sände sedan en kassett med 
programmet till president Guebuza. Några dagar senare var en 
check utskriven och överlämnad till Sida. Förutom en förlust på 
300 000 kronor på grund av växelkursen så återbetalades allt.

JoHAN SäVSTRÖM

Mutor del av vardagen
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