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W numerze polecamy
XIX posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej
10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka
Polska pomoc humanitarna dla Sudanu
W 39. rocznicę stanu wojennego. Zapal Światło Wolności
Seminarium „Polska polityka wschodnia: dylematy i wyzwania”.
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XIX posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej
Wprowadzono nowy program na lata 2021-2030. Był to główny temat dzisiejszego XIX posiedzenia Rady Programowej Współpracy
Rozwojowej, któremu przewodniczył wiceminister Paweł Jabłoński, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej. W formie wideokonferencji przeprowadzono spotkanie posiedzenia.

2019, w zakresie nielegalnych przepływów finansowych w obszarach: Walka z unikaniem opodatkowania oraz Walka z praniem
pieniędzy w kontekście spójności polityk na rzecz rozwoju;
• zapoznali się ze zmianami w Planie współpracy rozwojowej
w 2020 roku.

Podczas posiedzenia członkowie Rady:
• pozytywnie odnieśli się do dokumentu Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2021-2030. Solidarność dla
rozwoju, przyjmując Uchwałę nr 26 Rady Programowej Współpracy Rozwojowej;
• zapoznali się ze sprawozdaniami z realizacji w 2019 roku obszaru priorytetowego dla działań w ramach Spójności polityk na
rzecz rozwoju (Policy Coherence for Development, PCD), dotyczącego upowszechniania i wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR/RBC) w kontekście spójności
polityk na rzecz rozwoju i raportami z wykonania planów działań,
przewidzianych do realizacji przez Ministerstwo Finansów w roku

Radę, tworzą przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk
naukowych oraz pracodawców. Jest to organ opiniodawczo-doradczy. Do jej zadań należy m.in.:
• zaprezentowanie proponowanych priorytetów geograficznych
i tematycznych współpracy rozwojowej,
• ocena projektów programu wieloletniego współpracy rozwojowej i planów rocznych,
• dokonanie opinii rocznych sprawozdań z realizacji przez organy
administracji rządowej zadań z zakresu współpracy rozwojowej
oraz projektów dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową.
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10 grudnia Międzynarodowym
Dniem Praw Człowieka

Foto: www.gov.pl
10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka – był to
ważny dokument wyznaczający międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka.
Deklaracja została przyjęta 72 lata temu, niestety prawa człowieka nadal bywają łamane w wielu miejscach na świecie. Pandemia
COVID-19 postawiła ludność przed nowymi wyzwaniami w tym
obszarze. Kryzys zdrowotny bywa wykorzystywany jako pretekst
do ograniczania praw człowieka, w tym osób najsłabszych oraz
żyjących w strefach konfliktów zbrojnych. W związku z tym tematem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Praw
Człowieka jest zapewnienie, by po pandemii prawa człowieka
były przedmiotem szczególnej troski i fundamentem lepszej
przyszłości.

W 2020 roku oraz w dwóch kolejnych latach nasz kraj – z racji
członkostwa w Radzie Praw Człowieka ONZ – ma ku temu szczególną sposobność. Wykorzystujemy nasze członkostwo w Radzie
do podejmowania działań na rzecz pełnej realizacji praw człowieka, w tym szczególnie praw dzieci, osób z niepełnosprawnościami czy należących do mniejszości religijnych.

Polska priorytetowo traktuje konieczność ochrony praw człowieka. Rok 2020, mimo oraniczeń związanych z COVID-19 owocował
zatem w wiele inicjatyw na rzecz praw człowieka podejmowanych przez Polskę. Będą one kontynuowane przez następne lata.

W tym roku Minister Spraw Zagranicznych przyznał nagrodę Pro
Dignitate Humana- organizacji pozarządowej z Somalii Elman
Peace and Human Rights Centre – została wyróżniona za działania na rzecz trwałego pokoju i wsparcia marginalizowanych grup
społecznych oraz zapobiegania radykalizacji i brutalnemu ekstremizmowi religijnemu.

Apelujemy o ochronę społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, które domaga się przestrzegania swoich podstawowych praw,
w tym wolności opinii, wypowiedzi i zgromadzeń.
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Polska pomoc humanitarna
dla Sudanu

zorganizowano również wyjazdy zespołów polskich lekarzy, pielęgniarzy i ratowników medycznych Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej do Włoch, USA, Kirgistanu, Tadżykistanu
i Etiopii. Natomiast na Białoruś, Ukrainę i do Mołdawii wysłaliśmy transporty samochodowe ze sprzętem medycznym.

Polska wysyła transport z pomocą humanitarną dla Sudanu. Jest
to kolejna w tym roku akcja solidarnościowa zainicjowana przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych na rzecz kraju, który znalazł się
w nagłej potrzebie.
14 grudnia z Wojskowej Bazy Lotnictwa Transportowego na Okęciu wyruszył transport pomocy humanitarnej na rzecz ludności,
dotkniętej ogromną powodzią, która zalała większość prowincji Sudanu. Polska przekazuje do Chartumu drogą lotniczą leki,
w tym antymalaryczne i antybiotyki, koce, piżamy oraz wiele
innych potrzebnych rzeczy - łącznie 6 ton i wartości 600 tysięcy
PLN. Polska pomoc to gest solidarności z Sudańczykami w tym
trudnym dla ludności Sudanu czasie.

Niezwykle ważnym elementem polskiej polityki zagranicznej
jest Polska akcja pomocowa, realizowanej w czasie epidemii COVID-19.

Komisja Pomocy Humanitarnej była sudańskim odbiorcą przesłanych środków. Dzięki jej pośrednictwu pomoc trafi tam, gdzie jest
obecnie najbardziej potrzebna.
Wiceminister Jabłoński podziękował Agencji Rezerw Materiałowych i Polfy Tarchomin oraz resortowi obrony narodowej za gotowość wsparcia w transporcie.
Pomoc okazywana w dobie pandemii, ma szeroki wymiar, jest
bardzo ważna. W jej ramach, oprócz reakcji na nagłe kryzysy
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WYDARZENIA Z REGIONU

W 39. rocznicę stanu wojennego.
Zapal Światło Wolności

Źródło: gov.pl
Artur Chojecki (Wojewoda Warmińsko-Mazurski) po raz kolejny bierze udział w akcji Instytutu Pamięci Narodowej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. Gest solidarności, który wobec Polaków żyjących w stanie wojennym, w wigilię Bożego Narodzenia
1981 r. wykonały tysiące mieszkańców wolnego świata.
Instytut Pamięci Narodowej apelował o zapalenie w oknach symbolicznego światła wolności- 13 grudnia o godzinie 19.30.

ska. Rozpoczęto także realizację operacji „Jodła”, w ramach której
na podstawie przygotowanych wcześniej list, zatrzymano tysiące
osób - głównie działaczy „Solidarności” i innych organizacji walczących z reżimem komunistycznym.

13 grudnia 1981 roku gen. Wojciech Jaruzelski w TV poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu
wojennego na terenie całego kraju.

Krwawy rezultat pacyfikacji „Wujka” – 9 zabitych i 23 rannych górników (nie licząc zatrutych gazem) przesądził o zakończeniu strajku
w dniu masakry, 16 grudnia. Rany odniosło także kilkudziesięciu
funkcjonariuszy milicji i żołnierzy.

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku milicja otoczyła zakłady pracy, a wokół Trójmiasta skoncentrowano znaczne siły milicji i woj-
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nasze działania

18.12.2020 – Seminarium „Polska
polityka wschodnia: dylematy
i wyzwania”.
Dokonano oceny ponad dziesięcioletniego okresu (minął w 2019
roku) funkcjonowania Programu Partnerstwa Wschodniego.

na integrację ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi. Nie
wszystkie państwa postkomunistyczne wybrały jednak taką opcję
geopolityczną. Przyszłość krajów naszego regionu Europy (i całej
UE) zależy z jednej strony między innymi od wypracowania spójnej
strategii międzynarodowej, także wobec Moskwy, z drugiej zaś, od
ewolucji polityki Federacji Rosyjskiej wobec „bliskiej zagranicy”.

Redukcja siły i znaczenia Rosji w nowym ładzie międzynarodowym
dała szansę państwom regionu Europy Środkowej i Wschodniej na
suwerenne kreowanie nowej polityki zagranicznej nakierowanej
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nasze działania
18.12.2020 – Seminarium „Polska polityka wschodnia: dylematy i wyzwania”.

dr Wojciech Kotowicz
Obwód kaliningradzki w relacjach polsko-rosyjskich: polityka i bezpieczeństwo
Tematem wystąpienia były główne zagrożenia i wyzwania, związane z sąsiedztwem Polski z obwodem kaliningradzkim Federacji
Rosyjskiej. Przeanalizowano rolę i znaczenie obwodu kaliningradzkiego w rosyjskiej polityce bezpieczeństwa oraz mocarstwowe tendencje w rosyjskiej polityce zagranicznej.

Organizatorzy:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
Prelegenci:
dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM
Ewolucja mocarstwowej roli Rosji po rozpadzie ZSRR
Po rozpadzie Związku Radzieckiego zmienił się status geopolityczny Federacji Rosyjskiej i jej rola w polityce międzynarodowej. Redukcja siły i znaczenia Rosji w nowym ładzie międzynarodowym
dała szansę państwom regionu Europy Środkowej i Wschodniej na
suwerenne kreowanie nowej polityki zagranicznej nakierowanej
na integrację ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi. Nie
wszystkie państwa postkomunistyczne wybrały jednak taką opcję
geopolityczną. Przyszłość krajów naszego regionu Europy (i całej
UE) zależy z jednej strony między innymi od wypracowania spójnej
strategii międzynarodowej, także wobec Moskwy, z drugiej zaś, od
ewolucji polityki Federacji Rosyjskiej wobec „bliskiej zagranicy”.

dr Krzysztof Żęgota
Program Partnerstwa Wschodniego – bilans dekady
Przedmiotem wystąpienia dokonano oceny ponad dziesięcioletniego okresu (minął w 2019 roku) funkcjonowania Programu Partnerstwa Wschodniego. Autor skupił się na roli Polski w programie
oraz zasadniczych wyzwaniach dotyczących polityki zagranicznej
państw objętych inicjatywą.
mgr Daria Korsun
Obraz rosyjskiego opozycjonisty w polskich mediach – przykład
Aleksieja Nawalnego
Tematem referatu był wizerunek Aleksieja Nawalnego, jako głównej postaci antykremlowskiej opozycji w Rosji w polskich mediach.
Przedstawiona została analiza prezentacji rosyjskich ruchów opozycyjnych w głównych polskich mediach.

dr hab. Waldemar Tomaszewski, prof. UWM
Ukraina w polskiej polityce zagranicznej
Przedmiotem referatu były relacje polsko-ukraińskie po 1989 roku,
ze szczególnym uwzględnieniem bieżących problemów w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej. Analizie zostanie poddana kwestia współpracy polsko-ukraińskiej w kontekście współpracy z UE
oraz działań państwa polskiego na rzecz przemian ustrojowych na
Ukrainie, a zwłaszcza wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
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Bądź odpowiedzialny
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REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W OLSZTYNIE
ul. Partyzantów 87
10-512 Olsztyn
tel.: +48 600 943 378
rodm@rodm-olsztyn.pl
www.rodm-olsztyn.pl

https://fb.me/RODMolsztyn

Zadanie dofinansowane ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

