Ορθή Διακυβέρνηση
«Η ορθή διακυβέρνηση αφορά τις διαδικασίες για την παραγωγή και εφαρμογή
αποφάσεων. Δεν αφορά τη λήψη «σωστών» αποφάσεων, αλλά την καλύτερη δυνατή
διαδικασία για την λήψη αυτών των αποφάσεων»1.
Η ορθή διακυβέρνηση έχει έξι (6) βασικές αρχές: Συμμετοχικότητα και απουσία
αποκλεισμών, λογοδοσία, διαφάνεια, ευαισθησία/αποκριτικότητα, αποτελεσματικότητα
και αποδοτικότητα, και σεβασμός στο κράτος δικαίου. Συνεπάγεται μηδενική ανοχή στη
διαφθορά, ότι οι απόψεις των μειονοτήτων λαμβάνονται υπόψη και ότι οι φωνές των πιο
ευάλωτων στην κοινωνία εισακούγονται στη λήψη αποφάσεων:
Οι ως άνω αναφερόμενες αρχές έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

Συμμετοχή και συμπερίληψη – συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών
εταίρων, η οποία περιλαμβάνει αμφότερους άνδρες και γυναίκες, άμεσα ή
διαμέσου θεσμών (δημόσιων και ιδιωτικών).

•

Λογοδοσία – γενικά οι οργανισμοί και θεσμοί θα πρέπει να λογοδοτούν σε αυτούς
που θα επηρεαστούν από τις αποφάσεις ή τις δράσεις.

•

Διαφάνεια – αποφάσεις λαμβάνονται και υλοποιούνται κατά τρόπο που τηρεί
κανόνες και κανονισμούς: η πληροφορία είναι ελεύθερα διαθέσιμη και απευθείας
προσβάσιμη.
Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα – θεσμοί και λειτουργίες παράγουν
αποτελέσματα που καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας ενώ κάνουν την βέλτιστη
χρήση των πόρων που έχουν στην διάθεσή τους.

•

Κράτος δικαίου

– «ένα δίκαιο νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται αμερόληπτα,

περιλαμβάνοντας σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και δίχως διαφθορά».2
Η Χάρτα Λογοδοσίας των διεθνών ΜΚΟ3 παρέχει μια σειρά αρχών αναφορικά με την ορθή
διακυβέρνηση για ΜΚΟ:
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Διαβάστε την Χάρτα Λογοδοσίας και μάθετε περισσότερα για αυτές τις αρχές και πώς
μπορείτε να επιδεικνύετε σεβασμό σε αυτές. Μπορεί να θέλετε να λάβετε υπόψη σας κατά
πόσο η ΜΚΟ, όπου εργάζεστε, τηρεί αυτές τις αρχές; Τι χρειάζεται να αλλάξετε; Πώς θα
μπορούσε το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» να βοηθήσει την ΜΚΟ σας να βελτιώσει
την διακυβέρνησή της;
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