Rwenzori Anticorruptie Coalitie
In gesprek met Andre Beerda.
Andre werkt een jaar bij het RAC als adviseur. Zijn taak en prioriteit is het
opzetten van een documentatie en archief zowel op papier als digitaal. Het
maken van informatiemateriaal en het opzetten en uitgeven van een 2
maandelijks blad.

Andre Beerda
Het RAC werkt in 5 districten met zo’n 30 groepen. Bij het RAC werken 7
mensen de rest zijn allemaal vrijwilligers. Iedere groep heeft zo’n 15
monitors. Dat zijn de mensen die initiatieven nemen, acties ondernemen,
groepen ondersteunen en trainen, monitoren en het contact met RAC
onderhouden. De monitors zijn de drijvende krachten waar het RAC op
draait in de praktijk. Het RAC is vooral heel praktisch bezig. Een aantal
monitoren worden nu opgeleid als community proces facilitator, waardoor
ze nog extra taken erbij krijgen nl: het opsporen, signaleren en
aanpakken van corruptie.
Het jaar 2008 was het jaar van de gezondheid. Om corruptie op gebied
van gezondheid op te sporen zijn de monitoren hierop getraind. Het RAC
heeft een onderzoeksinstrument ontwikkeld, de monitoren hierin getraind
en het instrument uitgeprobeerd. Daarna is dit nieuwe instrument breed
ingezet en het werkt. In hun blad geven ze aan dat er in 3 maanden 16
gevallen van corruptie op gebied van gezondheid zijn aangepakt. Het gaat
dan bijvoorbeeld om het stelen van medicijnen, verkopen van medicijnen
die gratis zijn, tegenhouden dat mensen gebruik kunnen maken van
zorgvoorzieningen etc. Resultaat is ook dat hier mensen voor opgepakt en
veroordeeld zijn. De anticorruptieweek van 2007 was het startschot voor
deze activiteiten.
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De anticorruptieweek 2008 was het startschot voor aanpak van corruptie
bij water en watervoorzieningen. Hiervoor zal voor een deel dezelfde
strategie gevolgd worden. Ook hiervoor worden trainingen gegeven om
kennis op te doen over processen rond watervoorziening. In de praktijk
zal een onderzoeksinstrument ontwikkeld worden om corruptie te
herkennen en op te sporen.
Door de anticorruptieweek zijn veel pijnlijke gevallen van corruptie aan
het licht gekomen. Dure pompen aangelegd die niet afgemaakt zijn
waardoor mensen geen water kunnen halen. Mensen die vervuild water uit
de rivier halen en dit als schoon water verkopen. Een waterpunt die
neergezet is op een plek waar de natuur al in voldoende water voorziet
etc. Mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn moeten ter verantwoording
worden geroepen en dat gebeurt ook.
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Maar het belangrijkste is om mensen informatie en voorlichting te geven.
Hen laten zien dat ze niet alles hoeven goed te vinden, dat ze rechten
hebben en dat ze weten waar mensen deze mistoestanden kunnen
aankaarten.
Het RAC faciliteert de monitors, districtcoördinatoren en de CPF’s met
informatie, trainingen en T-shirts. De T-shirts zijn belangrijk voor de
herkenning en positie van deze mensen en vooral voor de promotie van de
activiteiten en het werk wat zij doen.
Daarnaast zijn drama en theatergroepen een effectief en vernieuwend
middel om mensen in dorpen voor te lichten en te informeren.
De CPF’s worden extra opgeleid omdat zij weer mensen in de districten
moeten opleiden en begeleiden. Deze getrapte manier van werken is
nodig omdat het werkgebied te groot is. Zeven mensen van het RAC
kunnen dat niet allemaal doen. Het werk zal in de dorpen en door de
mensen in die dorpen moeten gebeuren met facilitering van het RAC. De
CPF’s doen het werk al terwijl ze nog in opleiding zijn.
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