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Pēc Lienes domām, DELNA veicina ilgtspējīgu attīstību ar visām savām
aktivitātēm, jo popularizē nevis kampaņveidīgos uzlabojumus, bet gan uzlabojumus ilgtermiņā - it īpaši, runājot par to, kā valstij un sabiedrībai kļūt
efektīvākai. Organizācijas direktore
izceļ to, ka korupcija visvairāk ietekmē mazāk aizsargātās, marginalizētās
grupas, tāpēc cīņa pret to pamatā ir
iekļaujošai sabiedrībai.

Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.

16. MĒRĶIS: Miers un taisnīgums

https://delna.lv/lv/informacija-par-delnu/projekti/

