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Dos membros de conselho diretor...
Parabéns a membros no Sudão do Sul, que votou esmagadoramente pela independência em janeiro! O IGI tem
muito para oferecer ao Sudão do Sul enquanto estabelece-se um estado novo – o qual esperamos seja aberto e
democrático, sem fraude e corrupção.
Na Boletim Internacional nós esperamos informar-lhes duns projetos que ficam planejados e procurando
financiamento. Para apoiar financeiramente qualquer destes projetos, ou o crescimento do IGI, visita
www.igi-integrity.com/support.aspx. Caso você não possa apoiar financeiramente, por favor que ore. Alem disso,
noticias do AGM (assembléia geral ordinária) se encontram a: www.igi-integrity.com/AGM2010.aspx.

Republica Democrática do Congo

A Quênia

“A história do Congo é marcada por guerra civil e
corrupção” (perfil do Congo, BBC). Apesar dos
recursos naturais vastos que possui, as pessoas
vivem em pobreza extrema. Uma maneira de
começar a quebrar o ciclo de pobreza, e utilizar os
recursos para a saúde do povo é ampliar o aceso ao
poder, aumentar a responsabilidade e melhorar o
processo decisório.

Os grupos ‘CTA’
(Associações de
contribuintes) continuam a
desenvolverem-se. Foi
bom poder revisitar dois
grupos com Sakwa Buliba,
o nosso Secretário-Geral,
no fim de semana do AGM. Nos receberam calorosamente
e ouvimos relatórios de primeira mão nos bairros de
Kawangware e Korogocho em Nairobi. Estos grupos ‘CTA’
estão ajuntando os lideres da sociedade civil, ajudam-lhes a
informarem-se, treinam-lhes, e em certos casos fornecem
serviços locais (p.e. a seguridade) nos bairros grandes.

Para fazer isso o Martin Zadige e o IGI querem
aumentar a participação de mulheres nas eleições
iminentes. Atualmente se empenham num programa
para atrair financiamento, e estão precisando de
apoio pelos custos operacionais e pelos custos de
procurar financiamento significativo por este projeto..

Necesidades imedias: nós temos financiamento para
muitos poucos dos grupos ‘CTA’. Os outros estão
esforçando-se pela falta de recursos. O Sakwa precisa de
mais apoio para que possa engajar-se de maneira melhor
com pessoas que talvez fornecerem financiamento,
ademais de apoio para o trabalho dele como o nosso
Secretario.

O Sudão do Sul

O Camarão
Após o sucesso dos projetos de anticorrupção na
Universidade de Buea (2009) e na Universidade de
Siantou (2010), Stephen Asek e o FITCAM (o equipe
de integridade local no Camarão) estão começando
uma nova colaboração emocionante para
compartilhar a experiência destes projetos com
lideres do IGI em outros paises.
Mais tarde este ano a equipe pretendem ajudar a
monitorar as eleições presidenciais. Ademais disso
vai ser a expansão do projecto de anticorrupção nas
Universidades...
Agora estão precisando do restante do financiamento
para o projeto da colaboração de anticorrupção (o
50% já foi prometido).

O pais mais novo do mundo esta esperando ser inaugurado
formalmente em Julho. As infra-estruturas social e fisica são
mínimas e caóticas. Tem sido desenvolvida uma preposta
para fortalecer o povo em Juba e para trabalhar com as
autoridades locais e os lideres das comunidades para
melhorar a entrega de serviços basicos e as condições de
vida. Os lideres são o Garang Miir e o nosso novo líder
local, Lino Garang.
Necesidades imedias: melhores
instalações de escritório em Juba (os
preços de aluguel são altos), para que o IGI
possa trabalhar eficientemente.

O Zimbábue
A corrupção é uma grande questão no Zimbábue. Têm
achado um campeão por um projeto com a Autoridade de
Renda do Zimbábue (ZIMRA). O Tsitsi Mutasa está
finalizando uma preprosta de financiamento, e está
precisando de financiamento inicial para permitir-nos
conseguir grande financiamento e lançar este projeto
corretamente.

“A opressão faz endoidecer até as pessoas com entendimento; é coisa que corrompe as
capacidades mentais.” Eclesiastes 7:7 (O Livro)

