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PALMECENTRETS POLICY OM ANTIKORRUPTION 
 

Palmecentret har nolltolerans mot korruption.  

Palmecentret definierar korruption som missbruk av pengar eller makt i syfte att få 
personliga, ofta ekonomiska, fördelar. Korruption förekommer i alla delar av världen, men är 
i vissa länder och områden mer utbrett än i andra. Korruption kan se olika ut i olika länder. 
Gemensamt för korrupta länder är att de ofta har en svag stat och svaga institutioner som 
inte förmår fullgöra sina grundläggande funktioner och som i många fall utmärks av 
toppstyrning och maktkoncentration. Invånarna har liten möjlighet till inflytande och det 
råder stora brister när det gäller folkligt deltagande, folklig insyn, maktdelning och möjlighet 
till ansvarsutkrävande.  

Korruption kan ta sig olika uttryck, till exempel vardagskorruption, korruption vid 
företagsaffärer, politisk korruption eller vänskapskorruption. Palmecentrets definition av 
korruption innefattar exempelvis mutor och bestickning, förfalskning, förskingring samt 
nepotism. Korruption kan vara av både finansiell och icke-finansiell karaktär. Oavsett sort 
slår korruption hårt mot rättssäkerheten och demokratin. När pengar används för att köpa 
fördelar i makt och inflytande, åsidosätts lagar och demokratiska principer. Om ett företag 
besticker en tjänsteman och därför vinner ett uppdrag har en hederlig konkurrent 
missgynnats. Korruption är ur ett samhälleligt perspektiv alltid ineffektivt och orättfärdigt.  

Särskilt fattiga drabbas av korruption. Förutom att fattiga drabbas av en svag, rättslös och 
odemokratisk stat kan det också medföra att de inte får tillgång till grundläggande 
samhällsservice.  

Att arbeta mot korruption handlar därför såväl om att försäkra sig om att svenska 
skattepengar används på ett rättfärdigt sätt, som att bidra till fattigdomsbekämpning, 
rättssäkerhet och demokrati. Palmecentrets arbete med antikorruption bidrar därför till 
målet för det svenska internationella utvecklingssamarbetet; att bidra till att skapa 
förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.   

Korruption är ett hot mot demokratiska processer och fattigdomsbekämpning, en grogrund 
för konflikter och brott mot mänskliga rättigheter; därför arbetar Palmecentret aktivt mot 
korruption i alla dess former och ser antikorruptionsarbetet som en naturlig och viktig del i 
all sin verksamhet.  
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