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wprowadzenie
niniejszy raport stanowi pierwszą wspólną publikację przygotowaną w
ramach projektu World-Wise Europe: A more coherent Europe for a fairer
world (Mądra europa w świecie – bardziej spójna europa dla bardziej
sprawiedliwego świata). ta uruchomiona w lutym 2013 r. inicjatywa
gromadzi krajowe platformy organizacji pozarządowych zajmujących się
współpracą rozwojową z Belgii (części francuskojęzycznej), czech, estonii,
Francji, węgier, polski, rumunii, Słowacji, Słowenii, jak również eurodad –
europejską sieć zajmującą się problematyką zadłużenia i rozwoju. partnerzy
w tym projekcie dążą do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest wzmocnienie
publicznego i politycznego wsparcia dla zapewnienia spójnych polityk na
rzecz rozwoju, jako kluczowego elementu w globalnej walce z ubóstwem.

raport ten przedstawia studia przypadku z siedmiu krajów, które ilustrują współzależności
współpracy rozwojowej i obszarów polityki niezwiązanych z rozwojem, jak również znaczenie ich
koordynacji. przedstawione w raporcie przykłady pokazują, jak nieskoordynowane tworzenie polityki
w obszarach takich jak migracja czy agropaliwa (które nie dotyczą stricte rozwoju), może prowadzić
do zaprzeczenia i podważenia starań na rzecz współpracy rozwojowej. każdy przykład zaczyna się
od nakreślenia ogólnego obrazu współpracy rozwojowej, w tym jej ram instytucjonalnych i prawnych;
następnie następuje przegląd konkretnych projektów wspieranych przez organizacje społeczeństwa
obywatelskiego czy też rząd, co ma zilustrować relacje polityki rozwojowej z innymi kluczowymi
politykami dotyczącymi np. azylu i migracji, rolnictwa czy energii.

• przykład Estonii pokazuje, że wybitnie konserwatywna polityka wobec osób starających się o azyl
stoi w bezpośredniej sprzeczności z koncentracją tematyczną programów rozwojowych na obronie
praw człowieka. w dodatku, programy te dotyczą dokładnie tych krajów, z których pochodzi znaczna
część osób aplikujących o azyl.

• w Rumunii 20% całego budżetu oda (oﬁcjalnej pomocy rozwojowej) w roku 2012 przeznaczone
było na stypendia dla studiujących w rumunii; jednak przy ich przyznawaniu nie brano pod uwagę
potrzeb kraju partnerskiego, ani nie podjęto próby oceny wartości tych stypendiów z punktu widzenia
kraju partnerskiego.

• Słowacja wspiera drobnych rolników w wybranych regionach kenii, przyczyniając się do zwiększenia
bezpieczeństwa żywnościowego, jednak w tym samym czasie kraj ten funkcjonuje w ramach
międzynarodowej polityki handlowej i polityki ue dotyczącej agropaliw, które mają niekorzystne
oddziaływanie na cele polityki rozwojowej.
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• przykład Polski pokazuje, jak polityka klimatyczna rządu szkodzi wysiłkom na rzecz walki ze zmianami
klimatu, co jest dla wielu krajów rozwijających się kwestią kluczową.

• Czechy należą do krajów, które odmówiły poparcia reformy polityki ue dotyczącej agropaliw,
pozwalającej na zmniejszenie negatywnych skutków dotychczasowej polityki, odczuwanych przez
kraje rozwijające się takie jak etiopia. jednocześnie w tym kraju czeski rząd wspiera projekty
współpracy rozwojowej skoncentrowane na poprawie bytu drobnych rolników.

• w przypadku Słowenii stwierdzono słabość mechanizmów zapewniających spójność polityki
migracyjnej i rozwojowej, mimo ich oczywistej współzależności, mając na uwadze fakt, że obydwie
polityki koncentrują się na regionie zachodnich Bałkanów.

• interesy Węgier związane z pobudzaniem swojej rodzimej produkcji agropaliw stoją w jawnej
sprzeczności z potrzebą ograniczenia ekspansji uprawy i zastosowania agropaliw, prowadzących
do wzrostu cen żywności, poważnych problemów ekologicznych, głodu i przejmowaniu ziemi w
krajach rozwijających się.

• w przypadku Belgii, Minister Spraw zagranicznych aktywnie naciskał na rząd konga w sprawie
zmiany prawa dotyczącego rolnictwa, czego celem było wsparcie przedsiębiorstw belgijskich, a nie
rozwój kongijskiego rolnictwa – mimo że to drugie stanowi priorytet współpracy rozwojowej
prowadzonej przez Belgię.
w oparciu o powyższe analizy, doświadczenia i pracę terenową organizacji zajmujących się polityką
rozwojową, w raporcie sformułowano rekomendacje adresowane do rządów wspomnianych krajów.
powinny być one odczytywane jako uzupełnienie niedawnego przeglądu pcd (spójności polityk na
rzecz rozwoju) na poziomie europejskim, zrealizowanego przez platformę concord, gdzie zawarto
odpowiednie rekomendacje dla działań ue.
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estonia
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Polityka rozwojowa a polityka wobec uchodźców
Estonia udziela pomocy rozwojowej od 15 lat. Dotychczas najważniejszymi partnerami dwustronnej
współpracy rozwojowej tego kraju były Afganistan i Gruzja, jednak podejmowano również działania w Armenii,
Mołdawii, na Białorusi i Ukrainie oraz w państwach innych regionów (głównie Bliskiego Wschodu). Estonia
położyła nacisk na budowanie demokracji, rządów prawa i przestrzegania praw człowieka w krajach
partnerskich – zdecydowana większość estońskiej współpracy rozwojowej koncentrowała się na tych właśnie
tematach. Co ciekawe, Afganistan i Gruzja zajmują również czołowe miejsca, jeśli chodzi o liczbę wniosków
o azyl w Estonii, składanych przez osoby pochodzące z krajów rozwijających się. Jednak bardzo niewiele
spośród tych wniosków uzyskało pozytywną decyzję. Jest to ewidentna niespójność polityki rozwojowej z
polityką migracyjną: z jednej strony, Estonia wspiera demokrację i chroni prawa człowieka poprzez współpracę
rozwojową, z drugiej jednak strony, przyjęła bardzo konserwatywne podejście wobec szukających azylu,
którzy uciekają przed pogwałceniem swoich podstawowych praw i prześladowaniami.

w roli donora pomocy rozwojowej, estonia zawsze
przeznaczała większość swoich zasobów na
działania związane z rozwojem demokracji,
promocją rządów prawa i wdrażania ochrony praw
człowieka. znaczenie tych zagadnień w klarowny
sposób podkreślono w najważniejszym krajowym
dokumencie sektorowym, Strategii współpracy
rozwojowej i pomocy Humanitarnej1 , gdzie
wskazano sześć priorytetowych sektorów dla
estońskiej pomocy rozwojowej, jak również siedem
priorytetowych krajów partnerskich pod kątem
współpracy dwustronnej (afganistan, armenia,
azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i ukraina).
wyjaśniono tam ponadto główne wartości i zasady
kierujące estońskimi działaniami na rzecz rozwoju.
zadeklarowane fundamentalne wartości estońskiej
współpracy rozwojowej to prawa człowieka,
równouprawnienie płci i ochrona środowiska.
od roku 2013 (do 2015) estonia jest również
członkiem rady praw człowieka onz. estoński MSz
zadeklarował, że jednym z priorytetów polityki

zagranicznej kraju jest rozszerzenie zakresu
obowiązywania wartości takich jak prawa
człowieka, demokracja i rządy prawa. Szczególny
nacisk położono na ochronę praw kobiet, dzieci i
rdzennych społeczności, jako grup najbardziej
narażonych, najczęściej padających oﬁarą
dyskryminacji2. Godne pochwały jest
odzwierciedlenie tego priorytetu w estońskich
działaniach z zakresu współpracy rozwojowej i
pomocy humanitarnej. estonia regularnie wnosiła
dobrowolne wpłaty na rzecz Biura wysokiego
komisarza narodów zjednoczonych do spraw praw
człowieka (unHcr), jednostki narodów
zjednoczonych ds. równości płci i uwłasnowolnienia
kobiet (un-women), Funduszu narodów
zjednoczonych na rzecz dzieci (uniceF), Funduszu
narodów zjednoczonych na rzecz kobiet (uniFeM)
oraz inicjatywy narodów zjednoczonych na rzecz
edukacji dziewcząt (unGei), jak również na rzecz
działań forum społeczności rdzennych w ramach
onz i rozmaitych fundacji.



/ worldwise europe pcd study / Estonia

—
Estońskie działania
na rzecz PCD
estonia nie posiada oddzielnej legislacji dotyczącej
spójności polityk na rzecz rozwoju (pcd), jednak
krajowa strategia współpracy rozwojowej i pomocy
humanitarnej zawiera jasną deklarację, że w celu
wsparcia współpracy rozwojowej estonia
podejmuje próby zwiększenia spójności pomiędzy
obszarami polityki takimi jak polityka handlowa,
polityka bezpieczeństwa, polityka badań i rozwoju,
polityka środowiskowa, rolna czy migracyjna, jak
również w odniesieniu do współpracy pomiędzy
instytucjami we wdrażaniu tych polityk. cel ten
został dodatkowo potwierdzony poprzez udzielenie
poparcia szeregowi porozumień i inicjatyw na
poziomie ue i oecd.
co więcej, krajowa strategia obejmuje ﬁnansowanie
specyﬁcznego działania na rzecz zapewnienia
spójności stanowisk estonii w odniesieniu do
formułowania innych obszarów polityki, które mają
wpływ na współpracę rozwojową (takich jak polityka
handlowa). jednak jedyne dotychczas przyznane
przez estonię środki w ramach tego działania
stanowią opłatę członkowską (10 tys. euro) na
rzecz Międzynarodowej organizacji Frankofonii.

—
Estońska polityka
wobec uchodźców
estonia udziela międzynarodowej ochrony tak samo
długo jak pomocy rozwojowej. kraj ten dołączył do
konwencji onz dotyczącej statusu uchodźców
(1951) oraz protokołu dotyczącego statusu
uchodźców (1967) w roku 1997. od tego czasu, do
estonii wpłynęło łącznie 439 wniosków o azyl3, z
czego około połowa została złożona w ciągu
ostatnich trzech lat, co świadczy o szybko
rosnącym znaczeniu tego zagadnienia.
przez te wszystkie lata, największa liczba wniosków
o azyl wpłynęła do estonii ze strony obywateli
Gruzji (63 osoby), rosji (58) i afganistanu (36),
jednak w tym rankingu wysoko plasują się również
Syryjczycy (21), Białorusini (20) i ormianie (17). co
ciekawe, kraje partnerstwa wschodniego ue i
afganistan są również priorytetowymi krajami
partnerskimi dla estońskiej współpracy rozwojowej.
w odpowiedzi na ostatnie wydarzenia w Syrii,
estonia przeznaczyła znaczącą kwotę swojej
pomocy humanitarnej na rzecz złagodzenia
problemów, na które napotykają syryjscy uchodźcy.
równocześnie, statystyki i raporty organizacji
pracujących z uchodźcami pokazują, że estońska
polityka w odniesieniu do ludzi proszących o azyl w

związku z prześladowaniami czy zagrożeniem życia
jest wysoce konserwatywna. od 1997 estonia
udzieliła ochrony łącznie 89 osobom (w tym 18
członkom rodzin). przykładowo, azyl zaoferowano
dwóm ormianom, trzem Gruzinom i sześciu
Białorusinom, co stanowi tylko 10% wnioskujących
z tych krajów. około połowa wniosków ze strony
obywateli afganistanu uzyskuje pozytywną
decyzję. do chwili obecnej, jeden spośród ośmiu
wniosków złożonych przez Syryjczyków w 2013
został pozytywnie rozpatrzony. Łącznie, estonia
jest krajem ue o najmniejszej liczbie uchodźców.
dodatkowo, doroczny raport dotyczący praw
człowieka przedstawiany przez estońskie centrum
praw człowieka4 wskazuje, że rząd nie był aktywny
we wsparciu osób starających się o azyl podczas
ich pobytu w estonii. w trakcie pobytu w ośrodku
recepcyjnym (również po otrzymaniu
międzynarodowej ochrony), większość usług
wsparcia otrzymywanych przez szukających azylu
oferowanych jest przez organizacje społeczeństwa
obywatelskiego na zasadach projektowych, zaś
udział rządu sprowadza się głównie do
ﬁnansowania części tych zadań. w ośrodku
recepcyjnym, który jest położony na prowincji,
szukający azylu mają problem z dostępem do pracy
czy edukacji, pomocy prawnej, oferty nauki języka
oraz ograniczony dostęp do podstawowych informacji
dotyczących ułożenia sobie życia w estonii. nie ma
jednolitego systemu zajmowania się pozbawionymi
opieki nieletnimi, którzy starają się o azyl. dodatkowo,
jako poważne wyzwanie została wskazana niechęć
lokalnych władz do pomocy w znalezieniu
mieszkania czy wspieraniu integracji dla osób,
którym estonia udzieliła międzynarodową ochronę.
obecna dyrektywa ue dotycząca warunków
recepcyjnych każe krajom członkowskim umożliwić
pracę osobom oczekującym na azyl po roku pobytu.
podczas gdy wiele krajów przyjęło czas
oczekiwania na pracę niższy niż sześć miesięcy
albo w ogóle zniosło czas oczekiwania, estonia
przyjęła maksymalny dopuszczalny okres, co w
praktyce uniemożliwia jakąkolwiek pracę
starającym się o status uchodźcy.
konserwatywny charakter estońskiej polityki azylowej
widoczny jest również w niechęci kraju do włączenia
się w inicjatywy dotyczące przesiedlania uchodźców,
w tym w obrębie ue oraz przyjmowania uchodźców
ze względów humanitarnych. niechęć do udziału w
programach przesiedleniowych realizowanych
przez unHcr staje się szczególnie widoczna i
problematyczna w kontekście nasilającego się
napływu uchodźców z Syrii i deklaracji, które
podjęło kilka innych krajów członkowskich ue.
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—
Niespójne decyzje
o ile chwalebne jest nakierowanie przez estonię
znacznej części swojej współpracy rozwojowej czy
szerszej polityki zagranicznej na ochronę i
promocję praw człowieka, problemem jest fakt, że
polityka tego kraju wobec uchodźców nie realizuje
tych samych celów. estońska wysoce
konserwatywna polityka w odniesieniu do
przyznawania ochrony międzynarodowej osobom
ubiegającym się o azyl ze względu na ewidentne
pogwałcenie ich praw jest niespójna zarówno z
krajową polityką rozwojową, jak i ogólnym
podejściem do praw człowieka.
z jednej strony, czołowi estońscy politycy
wielokrotnie wyrażali swoje poparcie dla ochrony
życia i godności ludzi na całym świecie. wsparcie
dla organizacji wielostronnych oraz misji pomocy
humanitarnej na rzecz uchodźców stanowi
potwierdzenie tych deklaracji. z drugiej strony,
estonia w bardzo wąski sposób realizuje konwencję
Genewską, jak również wąsko interpretuje deﬁnicję
ochrony subsydiarnej, choć wiele innych krajów

rozszerzyło o kwestie humanitarne kryteria będące
powodem do przyznania ochrony. choć
poszukiwanie azylu wobec prześladowań jest
prawem człowieka, które powinno przysługiwać
każdemu niezależnie od pochodzenia, estonia nie
jest bardziej otwarta nawet dla uchodźców z
krajów priorytetowych w swojej współpracy
rozwojowej.
konserwatywne podejście do uchodźców jest
szczególnie niezrozumiałe w świetle faktu, że
estonia sama korzystała z pomocy innych krajów,
które akceptowały jej obywateli jako uchodźców w
trudnych momentach XX wieku. dziesiątki tysięcy
estończyków doświadczyły osobiście losu
uchodźcy albo znają kogoś, kto musiał opuścić kraj
podczas pierwszej lub drugiej wojny światowej.
Szczególnym tego przykładem jest prezydent
estonii, toomas Hendrik ilves, urodzony w
Sztokholmie jako dziecko estońskich uchodźców,
którzy uciekli przed Sowietami po drugiej wojnie
światowej.

Rekomendacje
Zagwarantowanie spójności pomiędzy polityką rozwojową i polityką wobec uchodźców nie
jest i nie może być traktowane jako wyłączna odpowiedzialność Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, choć bezpośrednio dotyczy to krajów rozwijających się. Przeciwnie, ta
instytucja ponosi za to najmniejszą odpowiedzialność, ponieważ już teraz z sukcesem
wspiera kraje rozwijające się w zakresie swojej odpowiedzialności (tj. współpracy
rozwojowej). Rozwiązanie problemu tej niespójności leży głównie w gestii Ministerstwa
Spraw Społecznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Aby zwiększyć spójność estońskiej polityki wobec uchodźców z celami polityki rozwojowej
Estonii i polepszyć sytuację i bezpieczeństwo ubiegających się o azyl, zalecamy, aby rząd
Estonii podjął następujące kroki:

— Ustanowienie działań monitoringowych na granicy estońskiej w porozumieniu z UNHCR i
Estońskim Centrum Praw Człowieka, gwarantując zgodność procedury ubiegania się o azyl
z estońską legislacją azylową oraz międzynarodowymi zobowiązaniami;

— Udział w programach przesiedlania uchodźców realizowanych przez UNHCR, zwłaszcza z
krajów będących priorytetowymi partnerami estońskiej współpracy rozwojowej (np. afgańscy
uchodźcy w Pakistanie czy Iranie) albo dotkniętych wojną (np. Syria);

— Dostosowanie estońskiego prawa do dyrektyw UE i uznanych międzynarodowych praktyk,
przy każdorazowym wzięciu pod uwagę opinii organizacji pozarządowych, zaangażowanych
w odpowiedni temat, w trakcie pracy nad projektami ustaw;

— Poprawa usług oferowanych ubiegającym się o azyl w ośrodku recepcyjnym i poza nim, przy
zwróceniu szczególnej uwagi na sytuację kobiet i pozbawionych opieki nieletnich;

— Stworzenie kompleksowego mechanizmu analizy i gwarancji spójności poszczególnych
polityk z celami polityki rozwojowej.



/ worldwise europe pcd study / Rumunia

rumunia
studium przypadku /
Rumuńska współpraca rozwojowa koncentruje się na kilku rejonach geograﬁcznych: Partnerstwo Wschodnie
(Republika Mołdawii – kraj priorytetowy i główny beneﬁcjent rumuńskiej pomocy; Gruzja; Armenia;
Azerbejdżan), Afryka Północna (Egipt, Tunezja, Libia) oraz Bliski Wschód (terytoria palestyńskie, Irak i
Afganistan)5. W odniesieniu do priorytetów tematycznych, krajowa strategia międzynarodowej współpracy
rozwojowej, przyjęta w 2006, wymienia pośród obszarów wspieranych przez rumuńską oﬁcjalną pomoc
rozwojową (ODA) edukację oraz rozwój kariery i zatrudnienie6. Zgodnie z ostatnim krajowym raportem
dotyczącym ODA, wydanym w listopadzie 2013, Mołdawia i Tunezja były dwoma głównymi beneﬁcjentami
rumuńskiej pomocy w 2012, z czego większość stanowiły stypendia dla studentów pochodzących z tych
dwóch krajów7.

Można jednak wskazać na kilka elementów
niespójności w odniesieniu do polityk krajowych
(edukacyjnej i migracyjnej), które stoją w
sprzeczności z celami polityki rozwojowej, jak
również na problemy strukturalne (brak
mechanizmów monitorowania dalszego rozwoju
wydarzeń i brak strategii krajowych), co zostanie
omówione w dalszej części studium przypadku.
w odniesieniu do wdrażania spójności polityk na
rzecz rozwoju (pcd) w rumunii, zgodnie z
przeglądem systemów pcd w krajach
członkowskich ue opublikowanym wraz z
tegorocznym raportem concord, rumunia
zobowiązała się politycznie do pcd i posiada
mechanizmy pozwalające na wdrożenie tej idei w
praktyce8. z jednej strony, kwestia pcd jest
przedstawiona w krajowej strategii współpracy
rozwojowej jako zasada fundamentalna, która musi
być brana pod uwagę w trakcie wdrażania polityk

oda9. z drugiej strony, rumunia posiada radę
konsultacyjną, która jest gremium
międzyresortowym, mającym zapewnić koordynację
pomiędzy ministerstwami odpowiedzialnymi za
poszczególne obszary merytoryczne oraz spójność
pomiędzy politykami krajowymi a celami polityki
rozwojowej. w radzie konsultacyjnej
reprezentowana jest platforma organizacji
pozarządowych Fond, wraz z innymi
interesariuszami. co więcej, rumunia wnosi wkład
w wydawany co dwa lata raport ue na temat pcd.
Mimo to, pcd nie jest wystarczająco eksponowane
jako kwestia międzysektorowa, nie są ponadto
podkreślane korzyści z pcd w zakresie
efektywności pomocy i wkładu w osiąganie
Milenijnych celów rozwojowych (MdG). ponadto,
rumunia nie posiada strategii pcd ze wskaźnikami
pozwalającymi na jej monitorowanie, co nie
pozwala na zapewnienie, że pcd jest właściwie
wdrażane.
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—
Migracja i edukacja: stypendia
dla studentów zagranicznych
pochodzących z krajów
rozwijających się
Ministerstwo edukacji narodowej jest głównym
merytorycznym ministerstwem, które sprawozdaje
wydatki oda. przybierają one formę stypendiów i
innych form wsparcia przyznawanych obywatelom
krajów-beneﬁcjentów oda, stanowiąc około 20%
raportowanej rumuńskiej pomocy rozwojowej. w
2012, Ministerstwo edukacji narodowej przyznało
stypendia republice Mołdawii, republice tunezji,
republice Serbii, ukrainie, republice albanii,
królestwu Maroka, Syryjskiej republice arabskiej,
republice turcji i innym krajom. Spośród nich,
większość środków (12,8 mln euro - 58%) traﬁło do
studentów z Mołdawii, na drugim miejscu
natomiast uplasowali się studenci tunezyjscy (1,2
mln euro – 5%)10. Stypendia nie są jednak
oferowane studentom pochodzącym z
priorytetowych krajów partnerskich; są one
przyznawane według listy oecd krajów-biorców
oda11. to wyjaśnia, dlaczego Serbia, która nie jest
już krajem priorytetowym, zajmuje trzecie miejsce
jeśli chodzi o kwotę przyznanych stypendiów,
wynoszącą ok. 1 mln euro12. zgodnie z rezolucją
rządu nr 288/1993, stypendia dla obywateli państw
trzecich przyznawane są przez kilka instytucji:
Ministerstwo Spraw zagranicznych, Ministerstwo
Handlu i Ministerstwo edukacji. rezolucja wspomina
o tym, że stypendia przyznawane są zgodnie z
interesami polityki zagranicznej rumunii13.
przykładowo, Ministerstwo Spraw zagranicznych
ma na rok 2014/2015 przyznać 85 stypendiów.
pokrywają one opłaty za naukę, koszty utrzymania i
pomoc ﬁnansową dla studentów w wysokości od
65 do 85 euro. ponadto, MSz ustanowiło
następujące tematy priorytetowe: nauki polityczne
i administracyjne, nauki pedagogiczne, kultura
rumuńska, dziennikarstwo, studia techniczne, ropa
naftowa i gaz, nauki rolnicze, weterynaria,
architektura i sztuka14. nie jest jasne, w jaki sposób
wyznaczone zostały te obszary priorytetowe: w
oparciu o analizę potrzeb przeprowadzoną w
krajach rozwijających się czy też w oparciu o
potrzeby własnego rynku pracy rumunii.

—
Elementy niespójności w
politykach
dREnaż mózgów oRaz bRak
pRogRamowania i moniToRingu
pierwszy przykład niespójności dotyczy stypendiów
oferowanych studentom pochodzącym z republiki
Mołdawii, którzy po ukończeniu studiów zostają w

rumunii albo wybierają wyjazd do europy
zachodniej, czego skutkiem jest tzw. „drenaż
mózgów” z kraju ich pochodzenia. choć skutki te
mogą być daleko idące, nie ma żadnego
publicznego rachunku liczby mołdawskich
stypendystów, którzy nie powracają do swojego
kraju, nie ma ponadto badań dotyczących wpływu
tych stypendiów na rozwój kraju partnerskiego.
według raportu wydanego przez romanian centre
for european policies (crpe), studenci z Mołdawii
wskazują na następujący powód, dlaczego nie chcą
wracać do kraju pochodzenia (pomijając motywacje
osobiste): fakt, że uzyskany przez nich dyplom w
rumunii (zwykle w zakresie nauk politycznych i
administracyjnych, stosunków międzynarodowych,
marketingu i reklamy oraz psychologii) nie jest
przydatny na mołdawskim rynku pracy15. co więcej,
o ile mołdawscy studenci są pozytywnie nastawieni
do rumuńskiego programu stypendialnego, to
można się spodziewać, że mołdawskie uniwersytety
uważają, że rumuńska polityka w tym zakresie im
szkodzi. według przedstawicieli uniwersytetów i
urzędników Ministerstwa edukacji republiki
Mołdawii, znaczna liczba studentów
wyjeżdżających na studia do rumunii ma wpływ na
mołdawski system edukacji. ponadto, część z nich
kwestionuje celowość przyznawania tych
stypendiów, które z ich punktu widzenia są raczej
próbą przyciągnięcia obywateli Mołdawii przez
rumuński rynek pracy, niż środek wsparcia dla
republiki Mołdawii w jej rozwoju16.

TRudny dosTęp do Edukacji
inny przykład niespójności dotyczy zagranicznych
studentów medycyny w rumunii, których
większość pochodzi z afryki północnej – zwłaszcza
tunezji (1164 zarejestrowanych studentów w 2012)17.
po ukończeniu sześciu lat akademii medycznej,
studenci muszą odbyć staż rezydencki w szpitalu,
celem nabycia praktycznych umiejętności
medycznych. jednak zgodnie z rezolucją rządu nr
22/2009, w przeciwieństwie do obywateli rumunii i
ue/eoG, zagraniczni studenci nie mogą skorzystać
ze zwolnienia z podatku dla takiego stażu18. coraz
częściej, podatki za staż sięgają znaczących sum,
takich jak 7 700 euro rocznie na uniwersytecie
Medycznym w iași19. opłata stanowi barierę tym
bardziej, że bardzo trudno jest zagranicznym
studentom spoza ue znaleźć zatrudnienie w
rumunii. zgodnie z rezolucją rządu nr 194/2002
dotyczącą zasad dla obcokrajowców w rumunii20
oraz rezolucją nr 56/200721, obywatele zagraniczni
posiadający czasowe prawo pobytu ze względu na
studia muszą uzyskać pozwolenie na pracę (w
zdobycie którego muszą zarówno oni, jak i
pracodawcy włożyć wiele wysiłku – patrz rozdział o
dostępie do rynku pracy), ponadto mogą pracować
tylko w niepełnym wymiarze godzin.



z tego względu, studentom tym jest trudno
zwiększyć swoje dochody tak, aby sprostać
potrzebom ﬁnansowym. w rezultacie, wielu
studentów kończących studia medyczne w
rumunii wyjeżdża do europy zachodniej, aby tam
zdobyć praktyczne doświadczenie w zawodzie22.
TRudny dosTęp do Rynku pRacy
dostęp obywateli zagranicznych do rumuńskiego
rynku pracy regulowany jest rezolucją rządu nr
56/2007 dotyczącą dostępu do zatrudnienia i
pobytu cudzoziemców na terytorium rumunii oraz
ustawy nr 157/2011, modyﬁkującej i uzupełniającej
akty normatywne w zakresie zasad obowiązujących
cudzoziemców w rumunii23.
zgodnie z powyżej wskazaną legislacją, liczba
pozwoleń na pracę, które mogą być wydane
cudzoziemcom jest ustalana corocznie na mocy
decyzji rządu. aby cudzoziemiec mógł zostać
zatrudniony w rumunii, muszą być spełnione
wszystkie następujące warunki24: miejsce pracy nie
może być zajmowane przez obywatela rumunii lub
ue/eoG; kandydat musi spełniać specyﬁczne
warunki dotyczące kwaliﬁkacji zawodowych i
doświadczenia w danej dziedzinie oraz posiadać
ważne pozwolenie na pracę; kandydat musi
udowodnić, że jego stan zdrowia pozwala na
wykonywanie zadań na danym miejscu pracy oraz
nie ﬁguruje w rejestrze karnym; nie przekroczono
liczby pozwoleń na pracę zatwierdzonej corocznie
przez rząd; pracodawca wniósł wszystkie
wymagane wpłaty do budżetu państwa;
pracodawca faktycznie realizuje działania, których
dotyczy wniosek o pozwolenie na pracę;
pracodawca nie podlega karom ze względu na
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niezadeklarowaną pracę. pozwolenie na pracę
wydawane jest przez Generalny inspektorat ds.
imigracji na wniosek pracodawcy, pod warunkiem
dostarczenia wszystkich wymaganych
dokumentów25. aby być w stanie przedłożyć
wszystkie te dokumenty, pracodawca i przyszły
pracownik muszą przejść uciążliwą procedurę,
która trwa około 6 miesięcy. co więcej, pracodawca
musi zapłacić ponad 500 euro podatków i spędzić
długie dni na wizytach w różnych publicznych
instytucjach, które wydają wyżej wymienione
dokumenty. pozwolenie na pracę jest ważne przez
okres roku i może być przedłużone, jeśli pracownik
kontynuuje pracę na rzecz tego samego
pracodawcy w ramach indywidualnej umowy o
pracę zawartej na czas nieokreślony, poprzez
wydłużenie pozwolenia na pobyt w rumunii w celu
pracy (wówczas pracownik musi skompletować
kolejną teczkę dokumentów aplikacyjnych)26.jeśli
jednak cudzoziemiec jest “pracownikiem wysoko
wykwaliﬁkowanym”, procedura uzyskania
pozwolenia na pracę jest prostsza; jednak prawo
mówi o tym, że pensja w tej kategorii pracowników
musi być równa co najmniej czterokrotności
średniej pensji brutto. jest to wymóg absurdalny,
mając na uwadze, że rumuńscy pracownicy
spełniający kryteria wysokich kwaliﬁkacji nie
zarabiają tak dobrze27. w tej sytuacji, wielu
pracodawców odmawia zatrudniania albo
rezygnuje z zatrudnienia cudzoziemców,
ewentualnie zatrudnia takie osoby na czarnym
rynku, w którym to przypadku ich prawa do
przyzwoitej płacy, bezpiecznego miejsca pracy,
ubezpieczenia zdrowotnego itp. nie są
przestrzegane.

Rekomendacje
W świetle powyższych wyzwań, rekomendujemy następujące działania:

— Opracowanie krajowych strategii (country strategy papers) dla zapewnienia, że
stypendia zaliczane do ODA przyznawane będą w pierwszej kolejności studentom z krajów
partnerskich. Te strategie krajowe powinny wymusić ocenę potrzeb krajów partnerskich na
poziomie systemu edukacyjnego i rynku pracy, tak, aby oferowane były kierunki studiów
pozwalające na wypełnienie luk w samodzielnym rozwoju tych krajów. Dodatkowo, strategie
krajowe powinny zawierać mechanizmy monitorowania pozwalające śledzić, co dzieje się
ze stypendystami po ukończeniu studiów, jak również na okresową ocenę rezultatów z
punktu widzenia kraju rozwijającego się.

— Rada Konsultacyjna powinna poświęcić wystarczająco dużo czasu na poprawę koordynacji
między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych, co
pozwoliłoby na efektywne zarządzanie programem stypendialnym i dostosowaniem go do
rumuńskiej współpracy rozwojowej.

— Zmiana prawa pozwalająca zagranicznym studentom studiów medycznych odbycie
wymaganego stażu rezydenckiego bez konieczności płacenia podatków.
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Słowacja
studium przypadku /
System oﬁcjalnej pomocy rozwojowej Słowacji został ustanowiony w roku 2003. Dziesięć lat później, w 2013,
Słowacja uznana została za wiarygodnego partnera we współpracy rozwojowej, stając się członkiem DAC
OECD. Przez te wszystkie lata, kładziono nacisk na efektywność współpracy rozwojowej. Liczba państw
partnerskich została zmniejszona, aby osiągnąć silniejszą koncentrację i długoterminowe partnerstwo z
państwami docelowymi. Jednym z trzech krajów programowych wymienionych w średniookresowej strategii
słowackiej ODA na lata 2009-2013, podobnie jak na 2014-2018, jest Kenia. Kilka słowackich organizacji
pozarządowych i uniwersytetów jest tam aktywnych od ponad 18 lat.

Spójność polityk na rzecz rozwoju jest częścią
słowackiego prawa dotyczącego oda28.
Ministerstwo Spraw zagranicznych uznane jest za
odpowiedzialne za koordynację niezbędną do tego,
aby różne krajowe polityki były spójne z celami
współpracy rozwojowej. pcd jest zasadą
współpracy rozwojowej odzwierciedloną w

średniookresowych strategiach oda na lata 20092013 oraz 2014-2018. Mimo odpowiednich zapisów
w prawie, nie stworzono funkcjonującego
mechanizmu na rzecz wdrażania pcd, dlatego nie
ma też systemu monitorowania, analizy i
raportowania. Spójność polityk na rzecz rozwoju
nie przebiła się do postaw przedstawicieli rządu.
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—
Słowacka dwustronna

—
Projekt rolniczy

współpraca rozwojowa z Kenią w Kenii
w 2013, Słowackie Ministerstwo Spraw
zagranicznych i Spraw europejskich zatwierdziło
strategię krajową: Słowacką Strategię współpracy
rozwojowej z kenią na okres 2014-2020 (dalej
nazywaną Strategią), która jest zgodna z wizją
2030 przyjętą przez kenijski rząd w 200829. przez
ostatnie 10 lat, słowacki rząd wsparł projekty w
kenii na łączną kwotę około 6 milionów euro. od
2004 do 2012, słowackie organizacje pozarządowe,
instytucje akademickie i badawcze, czy
przedsiębiorstwa prywatne zrealizowały 33
dwustronnych projektów rozwojowych. projekty te
dotyczyły następujących sektorów: zdrowia (32%),
rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów
wiejskich (28%), edukacji (21%), ochrony środowiska
(14%) oraz infrastruktury (5%).
Strategia zawiera stwierdzenie, że ograniczenie
ubóstwa i eliminacja nierówności społecznych będą
siłami napędowymi słowackiej współpracy
rozwojowej w kenii. wszystkie interwencje
koncentrować się będą na wyeliminowaniu
strukturalnych przyczyn ubóstwa, nierówności i
wyłączenia społecznego oraz kierowane będą do
najbardziej narażonych grup w kenijskim
społeczeństwie. zdeﬁniowano pięć priorytetów:
dostęp społeczeństwa kenii do opieki zdrowotnej
(zwłaszcza dla dzieci i matek); ograniczenie
bezrobocia wśród młodych; ograniczenie ubóstwa i
zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego
(zwiększenie produkcji rolniczej przez drobnych
rolników i pracowników rolnych poprzez
wprowadzenie nowoczesnych technik i technologii
rolnych; zwiększenie sprzedaży produktów rolnych
poprzez wsparcie konkurencyjności kraju i dostępu
do rynku lokalnego oraz międzynarodowego); jak
również wsparcie demokratycznego systemu
politycznego, rządów prawa, dobrego rządzenia i
wdrażania reform, zwłaszcza poprzez dzielenie się
doświadczeniami z transformacji i reform
zrealizowanych w Słowacji.
pośród fundamentalnych kwestii ujętych w
strategii znalazły się: ochrona środowiska i zmiany
klimatu w kontekście ochrony środowiska,
zrównoważone wykorzystanie zasobów
naturalnych, oraz łagodzenie i adaptacja do zmian
klimatu.

jednym z kluczowych wyzwań stojących przed
kenijskim społeczeństwem jest wyeliminowanie
znaczących nierówności regionalnych i
społecznych, jeśli chodzi o dostęp do
podstawowych usług. w centralnym rejonie kraju
występuje najniższy poziom ubóstwa, podczas gdy
północne i wschodnie części kraju, narażone z
uwagi na zmiany klimatu, dotknięte są wysokim
poziomem ubóstwa30.
od 2012 Stowarzyszenie people in peril realizuje
projekt rolniczy w okręgu kiliﬁ. lokalna ludność,
zatrudniona głównie w sektorze rolnym jako drobni
rolnicy, nie cieszy się ekonomiczną
samowystarczalnością ani bezpieczeństwem
żywnościowym, co wynika z niedostatecznych
dochodów z działalności rolniczej. niskie dochody
w tym sektorze są silnie powiązane z
niedostatkiem, jako że większość ludności na tym
obszarze żyje poniżej granicy ubóstwa.
ludzie żyjący w warunkach biedy starają się
zarobić pieniądze w inny sposób, aby przetrwać, co
skutkuje nadmierną eksploatacją zasobów
naturalnych. degradacja środowiska wynika z
eksploatacji lasów namorzynowych, przybierającej
formę nadmiernego i niezrównoważonego,
nielegalnego wyrębu, skutkując stratami w
różnorodności biologicznej i utratą siedlisk zwierząt
morskich. na skutek nieefektywnych technik
rolniczych ludzie nie są w stanie wyprodukować
wystarczającej ilości plonów dla swojego własnego
utrzymania, zaś ich przychody z rolnictwa nie
wystarczają, aby zrekompensować ten brak płodów
rolnych. nawet w tych gospodarstwach, gdzie
żywności wystarcza, aby pokryć dzienne
zapotrzebowanie na kalorie, nie jest ona
zbilansowana, jeśli chodzi o zawartość witamin i
minerałów. na pożywienie w ubogich
gospodarstwach składają się: kukurydza, warzywa i
zboża.
aby zwiększyć samowystarczalność ekonomiczną i
bezpieczeństwo żywnościowe lokalnej ludności,
Stowarzyszenie people in peril współpracuje z
lokalnym partnerem, kwetu training centre for
Sustainable development, jak również z
organizacjami stworzonymi przez społeczność oraz
odpowiednimi kenijskimi ministerstwami i
instytucjami rządowymi (służby ochrony przyrody,
służba leśna) i władzami lokalnymi. Grupą docelową
projektów są społeczności zamieszkujące obszary
przylegające do lasów namorzynowych. większość
członków tych społeczności utrzymuje się z



rybactwa, drobnego rolnictwa oraz hodowli.
partnerstwo ma za zadanie wprowadzić nowe
metody uprawy roli i zwiększyć zdolność lokalnej
społeczności do ochrony i wykorzystania zasobów
naturalnych, poprzez szkolenia z zakresu
niskonakładowych technik rolniczych oraz
zapewnienie wiedzy i umiejętności na temat
alternatywnych sposobów na utrzymanie się.
ekosystemy namorzynowe i zasoby naturalne będą
dzięki temu chronione, odtwarzane i
wykorzystywane w sposób zrównoważony.

—
Niespójne decyzje
według danych oecd i Banku światowego, w 2011
traﬁło do kenii około 2,5 miliarda uSd oﬁcjalnej
pomocy rozwojowej31, przy czym największymi
donorami wielostronnymi były: Bank światowy
(41%), unia europejska (18%) oraz afrykański Bank
rozwoju (16%). w ramach europejskiego Funduszu
rozwoju na okres 2007-2013 alokowano 399,4
miliona euro32. w lutym 2013 republika Słowacka
została członkiem Grupy partnerstwa
rozwojowego, koordynującej zaangażowanie
donorów w kenii.
z jednej strony, ue i Słowacja zapewniają kenii
pomoc rozwojową mającą na celu eliminację
ubóstwa i zapewnienie zrównoważonego rozwoju.
z drugiej strony, w swoich politykach podejmują
kroki mające negatywny wpływ na lokalną
społeczność i hamujące rozwój. w dalszych
podrozdziałach przyjrzymy się dwóm takim
przykładom mającym znaczenie dla kenii – uprawie
kwiatów na rynek europejski oraz plantacjom
jatrofy – w powiązaniu z polityką ue dotyczącą
agropaliw.

—
Jakie kwiaty kupujemy
na Słowacji?
w 2012, ue była drugim największym partnerem
handlowym kenii. tylko biorąc pod uwagę eksport,
kraje ue miały w nim większy udział niż inni
partnerzy handlowi (około 23% całkowitego
kenijskiego eksportu)33. Głównym towarem
importowanym z kenii do ue są kwiaty cięte,
będące drugim głównym źródłem przychodu z
rolniczej wymiany handlowej kenii, zaraz po
herbacie34. ze względu na korzystny klimat przez
cały rok, kenia stała się jednym z największych
producentów kwiatów oraz jednym z ich
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największych eksporterów na świecie. niskie płace
i słabe regulacje dotyczące oddziaływań
ekologicznych w kenii pozwalają na obniżenie
kosztów produkcji. choć przemysł kwiatów ciętych
odgrywa istotną rolę w zapewnieniu zatrudnienia,
pracownicy narażeni są na niekorzystne warunki
pracy. zastosowanie chemikaliów negatywnie
wpływa na ich zdrowie, czego skutkiem są liczne
choroby.
jezioro naivasha położone jest w odległości
niecałych stu kilometrów od nairobi. uprawa róż w
jego otoczeniu jest przykładem konfliktu między
równowagą ekologiczną a interesami
gospodarczymi powiązanymi z przemysłem
kwiatowym. na potrzeby nawodnień jednego
rodzaju kwiatu zużywane jest około 5 litrów wody
dziennie. woda pochodzi z jeziora naivasha,
którego powierzchnia zmniejszyła się o jedną
czwartą, a grozi mu całkowite wyschnięcie. w
przemyśle kwiatowym bezpośrednio zatrudnionych
jest około 55 tys. osób, podczas gdy pośrednio
zależy od niego utrzymanie 2 milionów ludzi35.
w pobliżu farm znajdują się nowe wioski i kolonie
domów, jednak bez skutecznych systemów
kanalizacji czy oczyszczalni. ponadto, znaczne
ilości wody zużywane są na potrzeby
wielkoskalowej produkcji kwiatów, kosztem lokalnej
populacji. Brak wody zagraża faunie i florze. w
konsekwencji, ptaki żyjące nad jeziorem naivasha
są zagrożone przez chemiczne zanieczyszczenia
pochodzące z farm, wymierają także ryby. odpady i
zanieczyszczenie pestycydami powodują skażenie
gleby, wody i jeziora, jak również wód podziemnych36.
dostęp do wody jest prawem człowieka; jednak nie
jest to oczywistość w krajach rozwijających się. w
2011, nadal 768 milionów osób pozostawało bez
dostępu do ulepszonych źródeł wody pitnej37.
wielu regionom afryki brakuje zasobów wody dla
drobnego rolnictwa i codziennej konsumpcji.
Szacuje się, że zużycie wody w najbliższych latach
będzie wzrastać.
kenia dostarcza 25% całkowitej ilości ciętych
kwiatów sprzedawanych w ue38. ta struktura
importu odzwierciedlona jest również w
dwustronnym handlu pomiędzy Słowacją i kenią. w
2011, największy udział w imporcie z kenii do
Słowacji miały cięte kwiaty, stanowiąc jego 55,8%.
nie ma wątpliwości, że kwiaty, a zwłaszcza róże,
cieszą się dużym powodzeniem wśród Słowaków.
jednak prawdziwa cena róż jest wyższa niż ta,
którą płacimy przy ich kupnie. nie można jej
określić w kategoriach ﬁnansowych. Łamanie praw
człowieka, wysychanie jezior czy coraz bardziej



/ worldwise europe pcd study / słowacja

zanieczyszczone wody powierzchniowe to czynniki,
które powinny być do niej wliczane. kwiaty
przywożone są do europy, jednak zanieczyszczone
środowisko zostaje w kenii.

—
Dylemat dotyczący jatrofy:
UE chroni czy zagraża
środowisku?
w 2009 roku ue przyjęła dyrektywę dotyczącą
odnawialnych źródeł energii, która ustanowiła cel
10% wykorzystania energii odnawialnej w
transporcie do 202039. ue promuje agropaliwa w
celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla z
transportu. jednak obok poważnych skutków
środowiskowych, ich produkcja ma negatywne
oddziaływanie społeczne i gospodarcze. produkcja
agropaliw powoduje dodatkową presję na
ograniczone zasoby terenów, które mogłyby być
wykorzystywane do produkcji żywności. powoduje
ona deforestację, przejmowanie ziemi i wahania
cen żywności, co pogłębia ubóstwo i głód pośród
narażonych społeczności krajów rozwijających się.
w październiku 2012, komisja europejska
zaproponowała wprowadzenie ograniczenia
wykorzystania agropaliw produkowanych na bazie
surowców spożywczych do poziomu 5%. parlament
europejski, pod wpływem sprzeciwu ze strony
przemysłu agro- i biopaliwowego poparł
ograniczenie do 6%. w grudniu 2013, krajom
członkowskim ue nie udało się osiągnąć
kompromisu co do limitu. prezydencja litewska
zaproponowała kompromis na poziomie 7%. dla
niektórych krajów, takich jak Belgia czy dania, limit
7% był zbyt wysoki, z kolei dla innych, takich jak
polska czy węgry – za niski. ostatecznie, 7 krajów
członkowskich – Belgia, dania, luksemburg, węgry,
włochy, Holandia i polska – odrzuciło
zaproponowany kompromis. w obliczu zbliżających
się wyborów do parlamentu europejskiego i
powołaniem nowej komisji europejskiej, niewielkie
są szanse na to, że negocjacje zostaną
sﬁnalizowane przed 201540.

w odległości około 80 kilometrów od kiliﬁ, gdzie
Stowarzyszenie people in peril wspiera drobne
rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe, znajduje
się plantacja jatrofy. umiejscowiona w lesie
dakatcha położonym blisko nadmorskiego miasta
Malindi zagraża ona rzadkim i zagrożonym w skali
świata gatunkom ptaków, jak również rdzennym
mniejszościom etnicznym watha i Girima. raport
przygotowany przez nature kenya, royal Society
for the protection of Birds oraz action aid
pokazuje, że produkcja agropaliw z plantacji jatrofy
może powodować nawet sześć razy większe emisje
gazów cieplarnianych niż paliwa kopalne41.
raport Fao/iFad dotyczący bioenergii z jatrofy
podkreśla, że jatrofa rośnie na nieużytkach, jednak
dostrzega również fakt, że wymaga ona nadmiernego
zużycia wody42. warunki ograniczonego dostępu do
wody mogą prowadzić do konfliktów. ponadto,
uprawy te nie są odpowiednie dla społeczności
ubogich w zasoby w krajach rozwijających się.
jatrofa nie może być sadzona razem z płodami
rolnymi takimi jak kukurydza ze względu na
konkurencję o składniki mineralne gleby, ma
ponadto ograniczone zastosowanie lokalne43.
Badanie przeprowadzone przez Miyuki iyama z
centrum agroleśnictwa w nairobi, oparte o próbkę
260 rolników uprawiających jatrofę w różnych
strefach agro-ekologicznych kenii wykazało, że
plony są bardzo niskie w warunkach rolnictwa
kenijskiego, dlatego też jatrofa nie powinna być
uprawiana przez drobnych rolników w tym kraju44.
autor stwierdza, że rolnicy nie posiadali wiedzy o
właściwej uprawie roślin, a sadzenie jatrofy jest
bardzo ryzykowne dla rolników produkujących na
własne potrzeby45.
Szacuje się, że ue zużywa obecnie około 36 mln
hektarów gruntów w krajach rozwijających się46.
czy to w kenii czy w innych krajach rozwijających
się, ziemie wykorzystywane są na produkcję
agropaliw, często przez ﬁrmy europejskie, co
negatywnie wpływa na społeczności lokalne i
zrównoważony rozwój.
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Rekomendacje
Niniejsze studium przypadku pokazuje, jak istotne jest patrzenie na współpracę rozwojową w
szerszym kontekście. Słowacja wspiera drobnych rolników w niektórych regionach Kenii i
przyczynia się do bezpieczeństwa żywnościowego, jednak jest równocześnie aktorem polityk
międzynarodowego handlu i agropaliw UE, które mają negatywne konsekwencje dla celów
polityki rozwojowej.
Słowacka platforma NGDO proponuje następujące kroki:

— Zastosowanie się do rekomendacji OECD dotyczących spójności polityk na rzecz rozwoju
zawartych w specjalnym przeglądzie Słowacji przeprowadzonym przez DAC47 (i. zobowiązanie
polityczne i polityczne oświadczenia; ii. mechanizmy koordynacji polityki; iii. systemy
monitorowania, analizy i raportowania).

— Wykorzystanie statusu Komitetu Koordynacyjnego ODA do wzmocnienia dyskusji nad PCD. W
konsekwencji, stworzenie grupy między departamentalnej obejmującej właściwe ministerstwa,
gdzie istotne decyzje podejmowane są na poziomie departamentów.

— Stworzenie Zewnętrznego Ciała Doradczego dostarczającego przykładów niespójności z
krajów rozwijających się (organizacje pozarządowe, uniwersytety, instytucje badawcze i in.)

— W celu rozpoczęcia wdrażania PCD w praktyce, wybór kilku polityk wpływających na cele
polityki rozwojowej i stworzenie punktów kontaktowych we właściwych ministerstwach (tj.
Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie Rolnictwa i Ministerstwie Gospodarki, następnie zaś
w innych).

— Zapewnienie koordynacji spójności polityk na rzecz rozwoju przez Departament Rozwoju i
Pomocy Humanitarnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Spraw Europejskich oraz
zapewnienie wystarczających zasobów ludzkich dedykowanych PCD.

— Wykorzystanie potencjału Ambasady Słowackiej w Kenii (dostarczanie informacji zwrotnych
nt. kwestii powiązanych z PCD, wzmocnienie dialogu z lokalnymi interesariuszami nt.
oddziaływania polityki UE, wzmocnienie współpracy dot. PCD z EEAS), jak również potencjału
innych ambasad w krajach rozwijających się oraz Słowackiej Agencji Międzynarodowej
Współpracy Rozwojowej.

— Włączenie rozdziału nt. wdrażania PCD do Informacji nt. ODA za poprzedni rok.
— Zwiększenie zainteresowania polityków – członków Rady Narodowej Republiki Słowackiej
oraz Parlamentu Europejskiego – agendą PCD.

— Zwiększenie zainteresowania konsumentów pochodzeniem kupowanych przez nich towarów
i rozbudzenie refleksji nad powiązanymi kosztami gospodarczymi, środowiskowymi i ludzkimi.

— Wykorzystanie trwających przygotowań do objęcia przez Słowację prezydencji w Radzie UE
w 2016 na rzecz podniesienia znaczenia PCD na agendzie politycznej.
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polska
studium przypadku /
Polska wsteczna polityka klimatyczna – uderzająca niespójność
z celami współpracy rozwojowej
Polska legislacja w jasny sposób określa ogólne cele i zasady wdrażania polityki współpracy rozwojowej.
Ustawa o współpracy rozwojowej (podpisana w 2011) wskazuje, że istotą pomocy rozwojowej jest wsparcie
krajów w potrzebie i pomoc ta powinna być ukierunkowana w sposób pozwalający na ograniczenie ubóstwa
i tworzenie długofalowego dobrobytu społeczno-gospodarczego. Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej
na lata 2012-2015 powtarza te zasady, stwierdzając, że Polska dąży do stałej poprawy zdolności
gospodarczych, społecznych i politycznych krajów rozwijających się, jak również ich społeczeństw i obywateli
(odnosząc się do Deklaracji ONZ o Prawie do Rozwoju z 1986).

rzeczywistość polskiej polityki dotyczącej
współpracy rozwojowej wygląda nieco inaczej.
po bliższym przyjrzeniu się krajowym politykom
dotyczącym innych obszarów, łatwo zauważyć
sprzeczności ze wspomnianymi wcześniej celami
polityki rozwojowej. dlatego też organizacje
pozarządowe zajmujące się tą dziedziną – skupione
w Grupie zagranica – już od dłuższego czasu
aktywnie upominają się o wzmocnienie spójności
polityk na rzecz rozwoju (pcd).
choć krajowa ustawa o współpracy rozwojowej
zapewnia podstawy dla pcd, zobowiązując każde
ministerstwo wydające fundusze na działania z
zakresu współpracy rozwojowej do konsultacji z

Ministrem Spraw zagranicznych (który z kolei ma
obowiązek doradzania w procesie tworzenia
rządowych programów i strategii istotnych z
punktu widzenia polityki rozwojowej), można
wskazać na kilka ewidentnych przykładów braku
spójności.
w wyniku ankiety przeprowadzonej pośród
organizacji członkowskich Grupy zagranica nt.
‘sprzecznych’ polityk, najczęściej wskazywano
następujące ich obszary (kolejność przypadkowa):
(1) polityka wizowa wobec krajów partnerstwa
wschodniego, (2) polityka dotycząca infrastruktury
transportowej (również w kontekście krajów
partnerstwa wschodniego), (3) planowane polityki
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handlowe i inwestycyjne nakierowane na kilka
krajów afryki Subsaharyjskiej oraz – bardziej na
poziomie ue – (4) wspólna polityka rolna (w
kontekście prawa do żywności i bezpieczeństwa
żywnościowego) i (5) polityka klimatyczna.
polska oﬁcjalna polityka klimatyczna (czy też,
ujmując to bardziej precyzyjnie, polskie stanowisko
w tych kwestiach w trakcie dyskusji o klimacie i
energii na poziomie ue) jest prawdopodobnie tą
sprzecznością, którą jest najbardziej widoczna na
poziomie globalnym. z perspektywy polskich
organizacji społeczeństwa obywatelskiego
zajmujących się współpracą rozwojową, jest to
również prawdopodobnie najbardziej
kontrowersyjna kwestia, biorąc pod uwagę cele
polityki rozwojowej. patrząc wstecz na ostatnie 2
lata, można śmiało powiedzieć, że polska jest
krajem blokującym ogólnounijne progresywne
stanowisko wobec wyzwań zmian klimatu.
przed przejściem do opisu polityki klimatycznej
polski, warto przyjrzeć się samemu problemowi
zmian klimatu i jego związkom z pomocą
rozwojową. zmiany klimatu są w samym centrum
zagadnień polityki rozwojowej, takich jak walka z
ubóstwem, zrównoważony rozwój czy osiągnięcie
Milenijnych celów rozwoju. Sama kwestia
zwalczenia globalnego ubóstwa nie może być
dyskutowana w oderwaniu od przeciwdziałania i
adaptacji do zmian klimatu. Bezpośrednie i
pośrednie skutki zwiększonych emisji dwutlenku
węgla (w tym nieprzewidywalne powodzie, opady,
pustynnienie i susze, jak również ogólnie bardziej
ekstremalne schematy pogodowe i podnoszenie się
poziomu morza) mają negatywny wpływ na obecny
i przyszły poziom dobrobytu ludzi. co istotne,
występuje nierównomierna “alokacja” tych
negatywnych konsekwencji pomiędzy krajami
rozwiniętymi i rozwijającymi się. innymi słowy,
skutki zmian klimatu dotkną nieproporcjonalnie
mocno ludzi żyjących w ubóstwie, gdyż kraje
rozwijające się mają mniejsze zdolności do
adaptacji do zmian klimatu. zjawiska te obejmują
(1) skutki zdrowotne dla ludności zamieszkującej
regiony tropikalne (takie jak ryzyko malarii, choroby
związane z zanieczyszczoną wodą) (2) niedobory
żywności (ekstremalna pogoda powodująca
załamanie lokalnego i regionalnego rolnictwa,
prowadzącego do głodu i migracji), (3)
bezpieczeństwo wodne (coraz większe niedobory
wody), (4) większe nasilenie klęsk żywiołowych (w
największym stopniu oddziałujących na biednych),
(5) podnoszenie się poziomu mórz (potencjalnie
generujące “uchodźców klimatycznych”, nasilające
konflikty o zasoby, itp.). te wszystkie kwestie
bezpośrednio łączą się z obszarami działań w
ramach współpracy rozwojowej.

w odniesieniu do powyżej wspomnianych ryzyk
związanych ze zmianami klimatu, widoczne są w
jasny sposób dwie kwestie: po pierwsze, polityka
klimatyczna musi być “przymocowana” do polityki
współpracy rozwojowej; po drugie, prowadzenie
procesu ograniczania globalnego oddziaływania
emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez
człowieka jest odpowiedzialnością krajów bardziej
zamożnych.
patrząc na niedawną historię zaangażowania polski
w dyskusje o działaniach związanych z klimatem i
energią na poziomie europejskim, wyłania się raczej
zniechęcający obraz. w czerwcu 2012 polska
udaremniła jednogłośne podjęcie decyzji przez 27
krajów ue dotyczącej akceptacji strategii
ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2050 (w
ramach której postawiono cel ograniczenia do
2050 emisji aż o 95% w stosunku do poziomu z
1990). polska również miała zastrzeżenia do
wniosków z badań przeprowadzonych przez
komisję europejską, zgodnie z którymi ue mogłaby
ograniczyć emisje o co najmniej 25% do 2020 tylko
realizując ustanowiony już cel dotyczący
oszczędności energii. co więcej, polska ma plany
“przedłużenia” wykorzystania węgla poprzez plany
budowy dwóch dużych, nowych bloków o mocy
900 Mw w istniejącej elektrowni w opolu. Łącznie
te wszystkie wydarzenia, wraz z generalnie
negatywną opinią na temat wyników niedawnej
dorocznej konferencji klimatycznej onz, której
gospodarzem w tym roku był polski rząd (obok
innych kwestii, w tym samym czasie zorganizowano
duże wydarzenie promujące przemysł węglowy,
gdzie przemowę wygłosił przewodniczący polskiej
delegacji klimatycznej), nie dają wiele nadziei na
zmianę polskiego stanowiska.
podstawowym argumentem zwolenników
obecnego stanowiska polski wobec polityki
klimatycznej ue jest konieczność doprowadzenia
do globalnego porozumienia dotyczącego redukcji
emisji przy pełnym udziale najważniejszych
partnerów spoza ue. innymi słowy, jednostronne
działania ue na rzecz redukcji emisji nie mają
większego sensu, ponieważ zostaną
zneutralizowane przez carbon leakage (ucieczkę
emisji – przeniesienie wysokoemisyjnego przemysłu
do krajów nie posiadających wiążących
zobowiązań). w rzeczywistości, problem tkwi w
braku zdolności do transformacji polskiej
gospodarki z gospodarki zależnej od węgla w
kierunku bardziej zdywersyﬁkowanej pod
względem miksu energetycznego. polska produkuje
ponad 90% swojej energii elektrycznej z węgla, w
związku z czym podnoszone są obawy, że tak
surowe limity emisji doprowadziłyby do wyższych
cen, przekładających się na negatywne
konsekwencje dla całej gospodarki. po drugie,



pojawia się argument dotyczący bezpieczeństwa
narodowego, jeśli alternatywą miałaby być
zwiększona zależność od bardziej przyjaznego dla
ochrony klimatu gazu ziemnego, który musiałby być
importowany z rosji.
te argumenty wydają się być uzasadnione, jednak
tylko wtedy, jeśli zignorujemy fakt, że polska nie
podejmuje wystarczającego wysiłku w zakresie
tworzenia nowej legislacji czy wdrażania działań,
które pozwoliłyby jej odejść od gospodarki zależnej
od węgla. liczne badania pokazują, że polska
posiada znaczący potencjał redukcji emisji dzięki
efektywności energetycznej (zwłaszcza w
sektorach budownictwa i transportu) czy
wprowadzania technologii energii odnawialnej na
szerszą skalę. Brakuje jednak wystarczających
zachęt do takich działań. jeden z przykładów z
ostatnich miesięcy: jak wykazały polskie
organizacje ekologiczne, niedawne poprawki do
krajowego prawa energetycznego nie rozwiązały
kwestii priorytetowego dostępu odnawialnych
źródeł energii do sieci, zarówno w odniesieniu do
przyłączy, jak i przesyłu energii (co może
poskutkować znaczącymi karami ze strony komisji
europejskiej za brak należytego wsparcia dla
rozwoju energii odnawialnej).
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dodatkowo, przybliżając się bardziej do tematyki
współpracy rozwojowej, warto przyjrzeć się
konkretnemu przykładowi niespójności;
przykładowi, który dotyczy tzw. mechanizmu Fast
Start. zgodnie z postanowieniami z konferencji
klimatycznej onz w kopenhadze z 2009, kraje
rozwinięte mają zapewnić nowe i dodatkowe
ﬁnansowanie dla wspomnianych wyżej działań, w
ramach tzw. Fast Start Financing (FSF), na
całkowitą kwotę 30 miliardów uSd w latach 20102012. ue zobowiązała się do przeznaczenia 7,2
miliarda w ramach tego planu ﬁnansowego w
latach 2010-2012. kwota ta powinna obejmować
również polski wkład w formie środków
ﬁnansowych, które byłyby dodatkowe w stosunku
do obecnych zobowiązań pomocowych. niestety,
informacje uzyskane przez Grupę zagranica z
Ministerstwa Finansów i Ministerstwa środowiska
w ciągu dwóch ostatnich lat pokazują, że polski
wkład w mechanizm FSF tak naprawdę pochodzi z
puli polskiej oﬁcjalnej pomocy rozwojowej. Stoi to
w oczywistej sprzeczności z deklaracjami
porozumienia z kopenhagi i prowadzi do wniosku,
że projekty Fast Start Financing w rzeczywistości
nie zostały wdrożone.

Rekomendacje
Grupa Zagranica i jej organizacje członkowskie zamierzają przyglądać się kwestii PCD bardzo
uważnie w nadchodzących latach. Choć funkcjonują już (w pewnym stopniu) ramy prawne,
istnieje ewidentny rozdźwięk między deklaracjami dotyczącymi PCD a rzeczywistymi
działaniami. Dużo pozostało w tej kwestii do zrobienia. Grupa Zagranica przedstawia kilka
rekomendacji, które nie ograniczają się tylko do polityki klimatycznej; odnoszą się do
generalnej potrzeby zapewnienia spójnych polityk.

— Należy utworzyć w parlamencie stałą podkomisję do spraw współpracy rozwojowej, która
byłaby ciałem podnoszącym rangę dyskusji na temat spraw zagranicznych Polski,
jednocześnie zapewniając uwzględnienie perspektywy spójności i współpracy na rzecz walki
z ubóstwem na świecie.

— Ww. podkomisja powinna przeprowadzać cykliczne przeglądy polskich polityk oraz wydawać
rekomendacje dla rządu i służby cywilnej w tym zakresie.

— Polska administracja powinna także wypracować efektywne mechanizmy zapewniające
działanie zgodne z zasadami PCD, które funkcjonowałyby zarówno w obrębie jak i pomiędzy
poszczególnymi ministerstwami i agencjami rządowymi.

— Priorytetem jest stałe podnoszenie świadomości na temat PCD pośród urzędników oraz
decydentów.
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czechy
studium przypadku /
Czeska współpraca rozwojowa oraz spójność polityki na rzecz
rozwoju
Czeska współpraca rozwojowa przechodzi transformację od roku 2007, kiedy to czeskie Ministerstwo Spraw
Zagranicznych wystąpiło do DAC OECD o przeprowadzenie pierwszego specjalnego przeglądu czeskiego
systemu ODA48. Przed 2010 czeski system ODA był zarządzany (w dosyć niespójny sposób) przez dziewięć
różnych ministerstw, natomiast od 2010 głównym koordynatorem odpowiedzialnym za rozwijanie polityki
współpracy rozwojowej stało się MSZ49. Ministerstwo to odpowiedzialne jest za politykę, programowanie,
zamawianie ewaluacji oraz ogólną koordynację czeskiej współpracy rozwojowej. Głównym podmiotem
wdrażającym jest Czeska Agencja Rozwojowa. W maju 2013 Republika Czeska stała się członkiem OECD DAC.
.

w czechach funkcjonuje szereg oﬁcjalnych ustaw i
strategii odnoszących się do współpracy rozwojowej.
Głównym dokumentem zapewniającym prawną
stabilność współpracy rozwojowej, ustanawiającym
ogólny cel oraz zasady, podział ról pomiędzy
instytucjami państwowymi, jak również zasady
ﬁnansowania, jest ustawa o współpracy rozwojowej
i pomocy humanitarnej, jak również Strategia
współpracy rozwojowej republiki czeskiej na lata
2010-2017, zatwierdzona w 201050. kluczowym
dokumentem strategicznym i politycznym,
ustanawiającym cele tematyczne, wyjaśniającym
motywację, priorytety (geograﬁczne, sektorowe,
interdyscyplinarne) oraz treści współpracy
rozwojowej jest właśnie Strategia współpracy
rozwojowej 2010-2017.
prawne podstawy dla spójności polityk na rzecz
rozwoju (pcd) są słabo określone, jednak istnieją
trzy dokumenty wspominające o pcd i pozwalające
instytucjom rządowym odnieść się do związanych z
tym wyzwań. należy wśród nich wymienić: Strategię
współpracy rozwojowej 2010-2017, Statut rady
współpracy rozwojowej z 2009 oraz zasady
współpracy rozwojowej z 2004. ustawa o współpracy
rozwojowej i pomocy humanitarnej nie odnosi się
do pcd, ponieważ miałoby to być sprzeczne z
obowiązującą ustawą kompetencyjną, przypisującą
wszystkim instytucjom rządowym jasne i wyłączne
kompetencje. instytucją działającą jako
międzyresortowe ciało doradcze dla MSz, która
powinna zapewnić lepszą koordynację o spójność
współpracy rozwojowej z innymi politykami, jest
rada Międzynarodowej współpracy rozwojowej.

—
Czeska współpraca
dwustronna z Etiopią a
rolnictwo
etiopia jest obecnie jedynym krajem afrykańskim
spośród krajów priorytetowych czeskiej współpracy
rozwojowej. zgodnie z wieloletnim programem
współpracy pomiędzy republiką czeską a etiopią
na lata 2012-2017, jak również z podpisanym
porozumieniem o współpracy, czeska bilateralna
współpraca rozwojowa koncentruje się na sektorach
edukacji, zdrowia, zaopatrzenia w wodę i sanitacji,
rolnictwa oraz ochrony środowiska w etiopii. pod
względem geograﬁcznym, czeska współpraca
rozwojowa obecna jest w regionie Southern
nations, nationalities and people’s region (Snnpr)
oraz w pobliżu stolicy, addis ababy. w regionie
Somali wdrażane są czeskie projekty humanitarne
dotyczące przedłużającego się kryzysu51.
w 2012 etiopia była piątym w kolejności
największym odbiorcą czeskiej pomocy dwustronnej
(3,1 miliona uSd, tj. 4,67% dwustronnej oda czech).
największa część tej dwustronnej pomocy traﬁła
do sektora rolnictwa. czeska pomoc rozwojowa w
sektorze rolniczym w etiopii koncentruje się na
zarządzaniu zasobami naturalnymi, w tym ochronie
gleby oraz wprowadzaniu pośród lokalnych
społeczności alternatywnych, zrównoważonych
źródeł utrzymania oraz źródeł energii52.
rolnictwo jest kluczowym sektorem gospodarki w
etiopii, odpowiedzialnym za 46,6% pkB tego kraju
oraz 90% eksportu53. produkcja zbóż stanowi ¾
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produkcji rolniczej54. 35% ludności etiopii cierpi
jednak w skutek niedożywienia55, zaś aż 2,5 miliona
ludzi potrzebuje pomocy żywnościowej56.
95% rolniczego pkB etiopii wytwarzane jest przez
12,7 miliona drobnych rolników, którzy utrzymują się
w oparciu o mało odporne, uzależnione od opadów
deszczu gospodarstwa57. drobni rolnicy stanowią
największą część ubogiej ludności w etiopii. Są
mocno narażeni na braki żywności, a ich sytuację
pogarszają dodatkowo takie czynniki presji jak:
degradacja gleby, wzrost populacji, brak stabilnych
praw do gruntów, ograniczona powierzchnia
dostępnego gruntu, wysokie bezrobocie, klęski
żywiołowe, jak również niestabilny rynek światowy58.
Szczególnie narażone są gospodarstwa domowe
prowadzone przez kobiety59.
40% etiopskich gospodarstw domowych postrzega
ograniczoną powierzchnię dostępnych gruntów
rolnych jako główną przyczynę stagnacji
produktywności rolnicze60. zgodnie z etiopską
konstytucją, ziemia jest “nierozerwalnie wspólną
własnością narodów, narodowości i ludów etiopii”61.
konstytucja gwarantuje prawo alokowania gruntów
na rzecz dorosłych etiopskich chłopów przez
państwo, bezpłatnie, pod warunkiem jednak, że są
one dostępne62. ponieważ jednak brakuje ziemi,
ponad połowa drobnych rolników uprawia działki o
powierzchni 1 ha lub mniejszej63.

—

Projekt rolniczy ﬁnansowany
przez czeskie MSZ


celami projektu “promocja rozwoju doradztwa
rolniczego w etiopii” są: wkład w zapewnienie
zrównoważonych źródeł utrzymania małym
rolnikom, ochrona zasobów naturalnych oraz
dywersyﬁkacja dużych agro-ekosystemów w
Snnpr. ogólnym celem jest zwiększenie
efektywności doradztwa rolniczego dla małych
gospodarstw rolnych w okręgach Sidama i Gedeo
regionu Snnpr, w tym zwiększanie świadomości
co do nowych trendów w rolnictwie. Bezpośrednią
grupą docelową są pracownicy dwunastu
wybranych ośrodków szkolenia rolników, których
rolą jest rozpowszechnianie intensywnych
technologii i uprawy plonów pośród drobnych
rolników. Beneﬁcjentami końcowymi jest około
1000 drobnych rolników i ich rodzin.
cel projektu jest zgodny z narodowymi priorytetami
etiopii dotyczącymi wzrostu gospodarczego,
ograniczenia ubóstwa na obszarach wiejskich oraz
zwiększenia ogólnej produkcji rolnej, której w tym
kraju występuje niedobór, zgodnie z planem
wzrostu i transformacji na okres 2010/11-2014/1565.

—
Etiopska polityka rolna a
przejmowanie ziemi
przejmowanie ziemi (land grabbing) to zjawisko
długoterminowego przejmowania dużych połaci
gruntów w ubogich krajach (od dziesiątków tysięcy
do setek tysięcy hektarów), w formie dzierżawy lub
kupna, przy czym dominującą rolę odgrywają
prywatni lub publiczni inwestorzy z krajów
bogatszych. do krajów w największym stopniu
objętych tym procederem należą kraje afryki
subsaharyjskiej, w tym etiopia66.
etiopski plan wzrostu i transformacji na lata
2010/11-2014/15 podkreśla znaczenie rolnictwa
jako głównej siły napędowej rozwoju kraju i wzrostu
gospodarczego. z jednej strony, przywołuje on
znaczenie rozwoju drobnego rolnictwa, który
mógłby pomóc ograniczyć i wyeliminować
chroniczne narażenie drobnych rolników na
niedobory żywności i klęski żywiołowe67. z drugiej
strony jednak, podkreśla konieczność zwiększenia
ilości eksportowanych płodów rolnych o wysokiej
wartości oraz rozwoju rolnictwa wielkoskalowego68.
pytanie brzmi, czy faktycznie rozwój gospodarczy
generowany przez wysokiej wartości płody rolne i
wielkie gospodarstwa jest kluczowy dla
zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego
pośród ubogich rolników, czy może zaowocuje
zyskami dla wąsko wyspecjalizowanego,
wielkoskalowego rolnictwa nastawionego na
eksport, upraw kwiatów czy też dla producentów
agropaliw. niezależnie od tego jaka jest odpowiedź,
dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego
kraju kluczowa pozostaje produkcja podstawowych
produktów żywnościowych.
zgodnie ze swoją strategią industrializacji w oparciu
o rolnictwo, etiopia jest bardzo atrakcyjnym krajem
dla wielkich inwestycji w grunty rolne. rząd oferuje
ogromne połacie ziemi po bardzo niskich cenach,
wraz z pięcioletnim zwolnieniem podatkowym69.
według international land coalition, od 2000 do
2012 zatwierdzone zostało w etiopii 56
wielkoskalowych (tj. większych niż 200 ha)
inwestycji w grunty rolne, na całkowitej powierzchni
wynoszącej aż 2,4 mln ha70. od 2006 sektorami, w
których dokonywano największych inwestycji były:
uprawa kwiatów, intensywna uprawa roślin, uprawa
żywności, hodowla zwierząt na mięso oraz
agropaliwa71. zgodnie z dostępnymi etiopskimi
danymi, przejęcia gruntów w wyniku bezpośrednich
inwestycji zagranicznych koncentrują się w
regionach o bardziej żyznych ziemiach, bądź z
lepszym dostępem do rynku, takich jak amhara,
oromia i Benshangul72. wszystkie inwestycje
zagraniczne stanowią własność prywatną73.
oﬁcjalnie, rząd twierdzi, że inwestorom są
oddawane tylko niezajmowane przez nikogo albo w
niewielkim stopniu użytkowane tereny, zaś



mieszkańcy alokowanych terenów otrzymują
kompensację. problem tkwi w tym, że nie ma
oﬁcjalnej deﬁnicji „niezajmowanego” albo
„niedostatecznie użytkowanego” gruntu, dlatego
też często inwestorom udostępniane są pastwiska,
łąki, lasy czy cieki wodne wykorzystywane przez
lokalne społeczności, choć nie aktywnie
zajmowane czy uprawiane74.
ogólnie rzecz biorąc, trudno jest ocenić
oddziaływanie wielkoskalowych inwestycji w
grunty rolne na drobnych etiopskich rolników,
ponieważ na temat tych inwestycji dostępnych jest
niewiele wiarygodnych danych, jak również jest
zbyt wcześnie w większości przypadków, aby ten
wpływ należycie ocenić. niemniej jednak, w oparciu
o dostępne dane, nie można stwierdzić, że
etiopczycy żyjący na obszarach, gdzie dokonano
inwestycji, odnieśli z nich korzyści, które byłyby
zgodne z rządowym celem zrównoważonego
rozwoju drobnego rolnictwa. nie ma również
dowodów na to, że zrealizowano w ten sposób
któryś z szerszych celów polityki rozwoju, takich jak
tworzenie miejsc pracy, rozwój infrastruktury,
transfer technologii, czy zwiększenie zarobków w
obcych walutach75. przeciwnie, zwiększona presja i
konkurencja o grunty, zwłaszcza o żyzne ziemie na
obszarach wiejskich mogą jeszcze bardziej
pogorszyć dostęp biednych i głodujących ludzi do
zasobów naturalnych, od których zależy ich
bezpieczeństwo żywnościowe i utrzymanie76.

—
Stanowisko Republiki Czeskiej
w sprawie biopaliw na forum UE
przemysł agropaliwowy jest w etiopii bardzo aktywny,
choć reprezentuje tylko 2% całego sektora rolniczego
i ma udział 6% w transakcjach dotyczących gruntów.
większość terenów zajmowanych na potrzeby upraw
agropaliw (takich jak jatrofa, rącznik pospolity, olej
palmowy) w etiopii to wielkoskalowe farmy lub
tereny leśne, ponieważ rozdrobnione czy
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zdegradowane grunty nie przyniosłyby
odpowiedniego zysku z inwestycji. wraz ze wzrostem
skali upraw nasila się konflikt pomiędzy zasobami
służącymi do produkcji żywności i energii77.
Firmy europejskie są istotnymi graczami w etiopskim
przemyśle agropaliwowym78. oznacza to jasną
sprzeczność między współpracą rozwojową ue,
wspierającą bezpieczeństwo żywnościowe drobnych
rolników, a europejskimi inwestycjami zagranicznymi
w etiopii w uprawę agropaliw, w duchu rozwoju
konkurencyjnej gospodarki europy opartej o
odnawialne źródła energii. w szerszym kontekście,
europejskie inwestycje w biopaliwa w etiopii nie są
nakierowane na ułatwienie etiopskim producentom
dostępu do lokalnego rynku, lecz raczej na
promowanie interesów europejskich inwestorów na
rynku globalnym. Mimo to, pojawiają się głosy
krytyczne dotyczące celowości polityki ue dotyczącej
energii z agropaliw oraz jej potencjalnie negatywnego
wpływu na wahania światowych cen żywności,
wahania cen energii i emisje gazów cieplarnianych
generowane przez cały cykl życia agropaliw79.
jako kraj członkowski unii europejskiej, republika
czeska jest współodpowiedzialna za
monitorowanie skutków wprowadzenia wiążącego
celu ue dotyczącego zwiększenia udziału
agropaliw (określonego w dyrektywie dotyczącej
produkcji energii ze źródeł odnawialnych z kwietnia
200980) dla warunków życia drobnych etiopskich
rolników w kontekście przejmowania gruntów.
czechy należą jednak do grupy krajów
członkowskich ue, które niedawno sprzeciwiły się
reformie unijnej polityki agropaliwowej, która
doprowadziłaby do ograniczenia stosowania
agropaliw pierwszej generacji (pochodzących z
upraw żywnościowych) w transporcie w krajach ue.
czechy są również sceptyczne w kwestii
zaadresowania kwestii pośredniej zmiany
użytkowania gruntów (iluc), mogącej być skutkiem
produkcji paliw z surowców żywnościowych, które
to skutki mogą wystąpić w większym stopniu w
krajach rozwijających się niż na obszarze ue81.

Rekomendacje
Pośród kluczowych kwestii, do których należy się odnieść, aby wzmocnić bezpieczeństwo
żywnościowe drobnych etiopskich rolników w kontekście przejmowania ziemi wywołanego
uprawą agropaliw należy wymienić prawa człowieka, zarządzanie gruntami i prawa do
gruntów, jak również transparentność.
Kluczowe rekomendacje dla Czech:

— Ponowne przemyślenie stanowiska odnośnie polityki agropaliwowej UE, wsparcie reform
prowadzącej do ograniczenia do roku 2020 stosowania paliw pierwszej generacji (z
produktów żywnościowych) w transporcie, jak również wsparcie objęcia ﬁrm z UE
obowiązkiem sprawozdawczości w zakresie ILUC;

— Wsparcie badań nad zaawansowanymi agropaliwami.



/ worldwise europe pcd study / słowenia

Słowenia
studium przypadku /
Krajowy kontekst PCD
Słowenia dołączyła do klubu donorów współpracy rozwojowej dziesięć lat temu, kiedy to w pełni już
dostrzeżono znaczenie spójności polityk na rzecz rozwoju. Z jednej strony, mogłoby to oznaczać, że PCD
zostało już odzwierciedlone jako jedna z podstawowych zasad współpracy rozwojowej. Z drugiej strony,
współpraca rozwojowa musi jeszcze zostać uznana przez wszystkie szczeble za ważną dziedzinę polityki.
Słowenia poczyniła znaczące kroki w dobrym kierunku, pozostaje jednak wciąż mnóstwo pracy, zanim zasady
PCD zostaną wcielone w życie.

Słowenia przeszła specjalny przegląd partnerski
oecd w roku 2011, który podkreślił znaczenie
zwiększenia nacisku na spójność w słoweńskiej
współpracy rozwojowej. raport wezwał do
przyjęcia mocniejszej orientacji na rezultaty w
programowaniu pomocy, w oparciu o jasno
zdeﬁniowany zestaw celów. Międzyresortowe ciało
robocze, w skład którego wchodzą wysokiego
szczebla przedstawiciele wszystkich ministerstw,
zostało zidentyﬁkowane jako dobry fundament dla
dalszych prac związanych z pcd, które musi lepiej
zdeﬁniować swoją rolę i być lepiej
wykorzystywane82.
w 2010 do systemu słoweńskiej współpracy
rozwojowej wprowadzono wieloletnie plany działań
rządowych. zmieniły one rolę MSz, które teraz nie
tylko zbiera dane statystyczne dotyczące oda, ale
ma znacznie większą rolę w programowaniu. Był to
istotny krok do lepszej koordynacji i spójności na
poziomie krajowym. dziś można mówić o spójności
pomiędzy poszczególnymi projektami i programami

słoweńskiej współpracy rozwojowej. pozostaje
jednak paląca potrzeba zapewnienia spójności
pomiędzy poszczególnymi politykami zagranicznymi,
aby zapewnić zrozumienie co do tego, że polityki
wewnętrzne mają zewnętrzne skutki dla krajów
rozwijających się.
poziom zrozumienia i przypisywanego znaczenia
pcd znacząco się różni wśród decydentów. dyrekcja
do spraw współpracy rozwojowej i pomocy
humanitarnej w MSz dysponuje relatywnie dużą
wiedzą w temacie i w przeszłości podejmowała już
działania na rzecz zwiększenia świadomości w tej
dziedzinie na poziomie międzyresortowym. niestety,
współpraca rozwojowa nie znajduje wysokiego
miejsca na agendzie decydentów, dlatego niewiele
poświęca się temu zagadnieniu uwagi w
ministerstwach odpowiedzialnych za poszczególne
sektory. w konsekwencji, Słowenia często
opowiada się za pcd na forach międzynarodowych,
jednak nie udaje jej się zapewnić przełożenia tego
priorytetu na poziom krajowy.
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—
Migracja i rozwój
Migracje ludzi są zjawiskiem, które istniało przez
całą historię, natomiast uległo intensyﬁkacji wraz z
rozpoczęciem industrializacji oraz osiągnęło jeszcze
większe natężenie w dobie globalizacji. w ciągu
ostatnich lat pojawiło się znacznie więcej badań na
temat wpływu migracji na rozwój, co zaowocowało
pewnymi korzyściami dla ram polityki na poziomie
globalnym, europejskim i krajowym. choć powiązanie
to zostanie jeszcze zapewne lepiej zbadane,
istnieją dowody na to, że migracja ma istotny
wpływ na ograniczenie ubóstwa migrantów i ich
krewnych, którzy pozostają w kraju pochodzenia. w
celu osiągnięcia maksymalnych korzyści tego typu,
kluczowym jest zapewnienie synergii pomiędzy
polityką rozwojową a polityką migracyjną.
inicjaTywa na RzEcz migRacji i Rozwoju
inicjatywa na rzecz migracji i rozwoju, coMide, to
projekt mający na celu doprowadzenie do spójności
polityk migracyjnych i rozwojowych na poziomie
europejskim oraz w czterech krajach ue: Słowenii,
Słowacji, austrii i włoszech. dodatkowo, celami
coMide są:

— zwiększenie świadomości społecznej odnośnie
kwestii migracyjnych i rozwojowych;

— intensyﬁkacja współpracy pomiędzy nGo a

pierwszorzędny priorytet dla współpracy
rozwojowej. w odniesieniu do priorytetów
tematycznych, rezolucja opuszcza szeroki zakres
tematów, natomiast wieloletnie plany działań
rządowych koncentrują się na dobrym rządzeniu,
usługach środowiskowych oraz równości płci.
podstawowe dokumenty w zakresie migracji, tj.
ustawa o cudzoziemcach oraz rezolucja dotycząca
polityki migracyjnej republiki Słowenii nie odnoszą
się do rozwoju krajów rozwijających się. istnieją
natomiast dwa dokumenty w zakresie polityki
migracyjnej, które pośrednio dotykają kwestii
spójności. pierwszym z nich jest strategia migracji
ekonomicznych na okres od 2010 do 201285, której
zasadniczym celem jest regulacja potrzeb rynku
pracy Słowenii poprzez imigrację oraz próba
przyciągnięcia wysoko wykwaliﬁkowanych
pracowników poprzez zapewnienie możliwości
edukacyjnych i badawczych. dokument wzywa do
stosowania podejścia holistycznego i koordynacji z
politykami wewnętrznymi i zewnętrznymi, jednak
pomija współpracę rozwojową. niemniej jednak,
Strategia odnosi się do problemu drenażu mózgów,
dostrzega migrantów jako czynnik rozwoju i stara
się obniżać koszty przesyłania pieniędzy za granicę.
Strategia wspiera ponadto imigrację cudzoziemców
posiadających kapitał ﬁnansowy do Słowenii, co w
znacznej mierze jest na niekorzyść rozwoju krajów
ich pochodzenia.

organizacjami zrzeszającymi diasporę oraz

— wzmocnienie roli organizacji zrzeszających
migrantów i diasporę, jako pomostów pomiędzy
krajami pochodzenia tych ludzi a krajami ich
zamieszkania. aby osiągnąć ten cel, w ramach
inicjatywy podejmowane są starania na rzecz
aktywnego włączenia migrantów i diaspory w
programowanie i wdrażanie współpracy
rozwojowej, jak również na rzecz promocji
przedsiębiorczości przedstawicieli diaspory.

poliTyka migRacyjna a poliTyka
współpRacy
pierwszym krokiem do zapewnienia spójności
pomiędzy polityką migracyjną a polityką rozwojową
jest uwzględnienie klarownych mechanizmów
koordynacji w ramach prawnych dla obu tych dziedzin.
niestety, pcd nie pojawia się w najważniejszym
dokumencie politycznym dotyczącym współpracy
rozwojowej – ustawie o międzynarodowej współpracy
rozwojowej83. znajduje jednak swoje miejsce w
rezolucji dotyczącej międzynarodowej współpracy
rozwojowej Słowenii do roku 201584, które wzywa
do przestrzegania zobowiązań pcd w dwunastu
obszarach, z których jednym jest migracja.
w zakresie priorytetów geograﬁcznych, rezolucja
określa obszar zachodnich Bałkanów, jako

drugim dokumentem, gdzie dostrzeżono efekty
rozwojowe polityk migracyjnych jest porozumienie
pomiędzy rządem republiki Słowenii oraz radą
Ministrów Bośni i Hercegowiny dotyczące
zatrudnienia obywateli Bośni i Hercegowiny w
republice Słowenii86. preambuła porozumienia
zawiera klarowne stwierdzenie, że jednym z jej
celów jest wsparcie pozytywnych efektów migracji
cyrkulacyjnej, która wpiera rozwój oraz
zapobieganie negatywnym konsekwencjom
drenażu mózgów. jednak polityka migracyjna i
obecny stan zatrudnienia są zdecydowanie
determinowane przez potrzeby rynku pracy
Słowenii, a porozumienie zapewnia powrót do
Bośni i Hercegowiny zanim imigranci spełnią
warunki do stałego pobytu w Słowenii.
w Słowenii funkcjonuje formalny mechanizm
wymuszający koordynację między ministerstwami
w odniesieniu do wszystkich dokumentów
przyjmowanych przez rząd. w przypadku strategii
migracji ekonomicznej miała miejsce koordynacja
pomiędzy Ministerstwem Spraw zewnętrznych
(odpowiedzialnym za politykę migracyjną) i
Ministerstwem Spraw zagranicznych; jednak w tej
koordynacji nie był uwzględniony departament
współpracy rozwojowej. w przypadku porozumienia
między Słowenią a Bośnią nie można mówić o
jakiejkolwiek koordynacji pomiędzy wspomnianymi
ministerstwami.
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od poliTyk do wdRażania
jak już wspomniano, pierwszorzędnym priorytetem
dla słoweńskiej współpracy rozwojowej są Bałkany.
jednocześnie, zdecydowana większość
cudzoziemców w Słowenii pochodzi z krajów byłej
jugosławii, przy czym migrują po to, aby pracować.
wskazuje to na konieczność koordynacji polityki
rozwojowej i migracyjnej, w przeciwnym razie
rezultaty jednej z nich mogą być zaprzeczeniem
celów drugiej.

według tego samego raportu, ponad 20%
dwustronnej pomocy dla regionu zachodnich
Bałkanów dotyczyła usług gospodarczych i
infrastruktury, z dużym naciskiem na infrastrukturę
środowiskową. projekty te wdrażane są głównie
przez słoweński sektor prywatny. władze poczyniły
bardzo niewiele starań, lub nie poczyniły ich w
ogóle, aby celowo włączyć w ten proces
przedsiębiorców wywodzących się z diaspory.

wieloletni plan działań rządowych przygotowywany
jest przez MSz, a następnie uzgadniany ze wszystkimi
ministerstwami. diaspora z regionu zachodnich
Bałkanów, która mogłaby wnieść wkład dotyczący
rozwoju swoich krajów pochodzenia dzięki swojej
wiedzy i rozeznaniu „w terenie” nie jest konsultowana
w procesie przygotowywania planu.

w obliczu niedoboru lekarzy, w 2011 weszło w życie
prawo zezwalające osobom bez obywatelstwa ue na
dostęp do słoweńskiego rynku pracy w tym sektorze.
zainteresowanie ze strony krajów byłej jugosławii
było duże ze względu na podobieństwo języków.
jest w tym przypadku bardzo trudno nie dostrzec
problemu drenażu mózgów i braku koordynacji ze
słoweńską polityką współpracy rozwojowej.

według raportu dotyczącego współpracy
rozwojowej Słowenii za rok 201287, prawie 40%
dwustronnej oda dla regionu zachodnich
Bałkanów przeznaczone zostało na stypendia i
opłaty za studia na poziomie licencjatu czy
magisterium. tak duży procent dwustronnej
pomocy traﬁający na ten cel wiąże się z dużym
ryzykiem, jeśli chodzi o zapewnienie skutecznej
koordynacji z priorytetami rozwojowymi krajówbiorców, w tym w odniesieniu do sprawiedliwej
dystrybucji zasobów oraz drenażu mózgów.

w odróżnieniu od powyższego przykładu, ustawa o
zatrudnieniu i pracy cudzoziemców, regulująca
ogólnie zatrudnienie cudzoziemców w Słowenii,
jest dosyć restrykcyjna. Badania pokazują, że
imigranci, których pozwolenie o pracę związane
jest z pojedynczym pracodawcą, często znajdują się
w niepewnych warunkach zatrudnienia88, co ma
negatywny wpływ na ilość środków, które mogą
przesłać do swojego kraju pochodzenia; w tym
świetle, rozwojowe oddziaływanie migracji nie jest
brane pod uwagę.

Rekomendacje
Spójność polityk na rzecz rozwoju jest raczej nowym zagadnieniem w Słowenii, podobnie jak
współzależność migracji i rozwoju. Aby zapewnić spójność pomiędzy tymi dwiema
dziedzinami, potrzebne jest wiele wysiłku ze strony wszystkich uczestników polityki
rozwojowej Słowenii. Poprawę obecnej sytuacji mogłyby przynieść następujące kroki:

— PCD musi zostać uwzględnione w nowej ustawie o współpracy rozwojowej, która
prawdopodobnie zostanie przyjęta w 2014;

— Mimo istnienia formalnego mechanizmu wymuszającego uzgodnienia międzyresortowe
wszystkich dokumentów zatwierdzanych przez rząd, musi zostać ustanowiony formalny
mechanizm umożliwiający wdrażanie PCD. Dodatkowo, podnoszenie świadomości w zakresie
istoty i znaczenia PCD jest niezbędne, aby taki mechanizm przyniósł rezultaty.

— Organizacje zrzeszające migrantów i diasporę muszą być uznane za uczestników polityki
rozwojowej. Muszą zostać włączone do procesu tworzenia rezolucji dotyczącej współpracy
rozwojowej, która zacznie obowiązywać po roku 2015. Muszą również być konsultowane w
trakcie tworzenia wieloletnich Planów działań rządowych. Przedstawiciel diaspory mógłby
uczestniczyć w pracach Rady Eksperckiej, która jest ciałem doradczym Ministra Spraw
Zagranicznych.

— Jako że znaczna część dwustronnej ODA kanalizowana jest poprzez sektor prywatny,
promowana i rozwijana powinna być przedsiębiorczość diaspory.

— Niekorzystne warunki funkcjonowania migrantów, które ograniczają efekt rozwojowy
migracji, powinny ulec poprawie.
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węgry
studium przypadku /
Węgierski kontekst współpracy rozwojowej i PCD
Przez ostatnie 10 lat Węgry przeszły z pozycji biorcy na pozycję donora, jednak w tym okresie
międzynarodowa współpraca rozwojowa nie stanowiła integralnej części polityki zagranicznej kraju. Sytuacja
uległa poprawie dopiero niedawno, w związku planowanym przyjęciem dokumentu ramowego dotyczącego
międzynarodowej polityki rozwojowej, co dotychczas jednak nie nastąpiło. Niski priorytet przypisywany tej
gałęzi polityki zagranicznej jest tego konsekwencją, choć wynika również z niskiej alokacji środków na rzecz
współpracy rozwojowej. Relacja kraju ze światem rozwijającym się wynika z tzw. globalnego otwarcia polityki
zagranicznej Węgier, które ma na celu odnowienie relacji kraju z Azją i Afryką Subsaharyjską. Doprowadzić
ma to do wzmocnienia międzynarodowej pozycji Węgier dzięki dywersyﬁkacji handlu zagranicznego,
natomiast fundamentem tego kierunku polityki jest zainteresowanie, jakim się cieszy węgierski sektor
rolniczy.

Strategia handlu zewnętrznego, podobnie jak
ogólna polityka zagraniczna, wskazuje na
priorytetowe obszary rozwoju eksportu, określa
również ramy modernizacji struktury eksportu i
zapewnienia rodzimym przedsiębiorstwom
bodźców do większego udziału w rynkach
zagranicznych. współpraca rozwojowa wydaje się
w związku z tym w znacznej mierze narzędziem do
rozwoju dwustronnych relacji gospodarczych oraz
zwiększania eksportu węgierskich dóbr i usług89.
w przypadku węgier ewidentnie brakuje działań na
rzecz harmonizacji tych czasem w naturalny
sposób sprzecznych celów polityki rozwojowej i
współpracy gospodarczej. w nowej Strategii
międzynarodowej współpracy rozwojowej pojawiają
się dwa bardzo ogólne odniesienia do pcd, jednak

strategia nie określa żadnego konkretnego celu,
ram czasowych itp. poza tymi ogólnikowymi
odniesieniami, rząd nie podjął żadnych konkretnych
kroków na rzecz zapewnienia spójności polityk.
choć funkcjonują formalne mechanizmy mające
zapewnić koordynację pomiędzy wszystkim
ministerstwami w odniesieniu do polityki
rozwojowej ogólnie, nie ma tego typu mechanizmu
dedykowanego pcd. co więcej, pcd nie jest
zapisane w żadnych oﬁcjalnych stanowiskach i nie
pojawia się w konsultacjach społecznych na
poziomie krajowym. poza kilkoma wyjątkami,
można mówić również o braku zrozumienia tego
zagadnienia pośród w zasadzie wszystkich
interesariuszy, czy to decydentów i twórców
polityki, czy nGo.
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—
Agropaliwa
rosnące zastosowanie agropaliw zostało przez
kilka międzynarodowych instytucji wskazane jako
jeden z kluczowych czynników wzrostu i
niestabilności cen żywności, jakie można było
obserwować w ostatnich kilku latach. poza tym, że
agropaliwa przyczyniają się do głodu, wiążą się
również z istotnymi problemami środowiskowymi:
poprzez zwiększone emisje gazów cieplarnianych,
przyczyniają się do zmian klimatu; rozwój plantacji
agropaliw prowadzi ponadto do zniszczenia lasów
deszczowych, torfowisk i innych cennych siedlisk
przyrodniczych w krajach rozwijających się. wartość
subsydiów dla biopaliw w ue w roku 2011 wahała się
pomiędzy 5,5 a 8,4 miliarda euro90. ponownie należy
podkreślić, że zamiast dostarczać społeczeństwu
korzyści, subsydia te jedynie pogarszają istniejące
problem środowiskowe i trudności, z którymi
borykają się lokalne społeczności.
jednym z kluczowych motorów problemów
powodowanych przez agropaliwa jest cel w
zakresie biopaliw ustanowiony przez dyrektywę w
sprawie energii ze źródeł odnawialnych ue.
pierwotny cel dotyczący udziału energii odnawialnej
w transporcie zostały ustalony na 10% do roku 2020.
analizując plany działań krajów członkowskich ue
dotyczące energii odnawialnej można stwierdzić,
że cel ten w znacznej większości (ok. 95%) byłby
osiągnięty poprzez zastosowanie agropaliw.
udział agropaliw wynosi obecnie 4,6% w skali
europy. w ciągu ostatnich kilku lat ze strony
organizacji międzynarodowych i społeczeństwa
obywatelskiego pojawiły się ostrzeżenia o
problemach generowanych przez agropaliwa.
nawet wspólne centrum Badawcze ue

opublikowało raporty o tego typu negatywnych
konsekwencjach. to wszystko spowodowało, że
komisja europejska podjęła się ponownej oceny
celów ue w zakresie biopaliw i zaproponowała
ograniczenie wykorzystania agropaliw
produkowanych z surowców spożywczych do
poziomu 5%, jak również pewne środki na rzecz
oceny oddziaływania na pośrednią zmianę
użytkowania gruntów (iluc)91.
w takich sprawach funkcjonuje wspólny mechanizm
podejmowania decyzji w ue, co oznacza, że zarówno
parlament europejski, jak i rada (ministrowie
krajów członkowskich) mają w tym procesie prawo
głosu. w trakcie debaty nad biopaliwami, parlament
europejski opowiedział się za 6-procentowym
ograniczeniem dla agropaliw produkowanych z
surowców spożywczych, nie poparł jednak
elementów dotyczących iluc. kraje członkowskie
dyskutowały nad propozycją komisji w trakcie kilku
posiedzeń. w wyniku wcześniejszych negocjacji,
przedstawiona została propozycja ograniczenia
tego typu agropaliw na poziomie 7%, jednak w
trakcie posiedzenia rady 12 grudnia 2013 nie udało
się osiągnąć porozumienia pomiędzy ministrami do
spraw energii państw ue. Holandia, Belgia, dania,
włochy i luksemburg znalazły się w gronie państw,
które nie poparły porozumienia, jako niewystarczająco
ograniczającego ekologiczne i społeczne skutki
popytu ue na agropaliwa. polska i węgry, które
sprzeciwiają się reformie dotyczącej agropaliw,
również zablokowały kompromis, twierdząc, że nie
chcą ograniczać zastosowania agropaliw, jako że
ich intencją jest zwiększenie produkcji agropaliw
na węgrzech. podobnie, większość węgierskich
europarlamentarzystów (większość z nich z Fidesz)



zaproponowała przeciwko proponowanemu
limitowi agropaliw na poziomie 5% w trakcie debaty
w parlamencie europejskim.
oddziaływaniE cElów uE w zakREsiE
biopaliw:
a) ponieważ biomasa charakteryzuje się bardzo
niską kalorycznością w porównaniu z paliwami
kopalnymi, uprawy energetyczne muszą być
uprawiane na ogromnych obszarach92. europa nie
posiada wystarczająco dużo terenów, aby
samodzielnie osiągnąć cel biopaliwowy. z drugiej
strony, kraje tropikalne mogą produkować
agropaliwa efektywniej i taniej. prowadzi to do
zwiększonego importu agropaliw czy surowców na
agropaliwa z krajów południa. obok tego, ue
zużywa prawie całe plony rzepaku i słonecznika
uprawianego w krajach ue na produkcję biodiesla.
w tej sytuacji, europejskie ﬁrmy spożywcze czy
kosmetyczne muszą importować olej palmowy z
indonezji i Malezji.
zgodnie z wynikami niedawnego badania, zużycie
oleju palmowego w europie wzrosło znacznie
bardziej niż przewidywano i stanowi obecnie 20%
miksu biodiesla. w ciągu ostatnich sześciu lat
europa zwiększyła udział oleju palmowego
wykorzystywanego w paliwie samochodowym o
365%. nawet na węgrzech, gdzie mamy do
czynienia ze znaczącą krajową produkcją
agropaliw, w tym samym czasie import oleju
palmowego wzrósł o 350%. choć większość oleju
palmowego w europie używana jest na potrzeby
żywności i kosmetyków, to 80% tego wzrostu
wynikało z popytu na biodiesel93.
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tropikalne torfowiska w azji południowowschodniej przechowują 42 miliony ton
sześciennych węgla glebowego. w związku z
faktem, że indonezja stała się największym
producentem oleju palmowego na świecie,
pomiędzy 1995 i 2003 na rzecz utworzenia
plantacji oleju palmowego zniszczono 15,6 miliona
hektara naturalnego lasu i torfowisk. po osuszeniu
torfowisk najczęściej powstają właśnie plantacje
oleju palmowego i akacji. z gleb sztucznych
plantacji w ciągu roku uwalniane jest 70-100 ton
dwutlenku węgla na hektar. degradacja torfu
odpowiedzialna jest za 632 miliony ton, natomiast
następujące potem osuszanie i pożary
spowodowały emisję kolejnych 1400 milionów ton
dwutlenku węgla. Łącznie, rocznie uwalniane są 2
miliardy ton gazów cieplarnianych – co stanowi 8%
poziomu globalnego. w ten sposób, ze względu na
zwiększenie powierzchni plantacji oleju palmowego
w ciągu ostatniej dekady, indonezja stała się
trzecim w kolejności największym emitentem
gazów cieplarnianych na świecie94.
b) Bez obecnych celów ue dotyczących biopaliw,
cena produktów spożywczych takich jak olej
roślinny byłaby w roku 2020 niższa w europie o
50% niż obecnie, zaś o 15% niższa w pozostałej
części95. instytucje takie jak Bank światowy, oecd,
wto, MFw, Fao i pięć innych agencji onz wspólnie
ostrzegły, że: „ceny są znacząco wyższe, niż byłyby,
gdyby nie produkowano agropaliw”96. te same
gremia wezwały do globalnego zniesienia
subsydiów i celów dotyczących agropaliw w
związku z ich wpływem na wahania cen żywności.
nawet w scenariuszu zakładającym ograniczenie
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udziału agropaliw na poziomie 7%, które
proponowano na posiedzeniu rady, wciąż
nastąpiłby 50-procentowy wzrost europejskiej
konsumpcji surowców żywnościowych jako paliwa
– co jest równoważne kaloriom potrzebnym do
wyżywienia 69 milionów ludzi rocznie97.
c) ubóstwo powodowane przez projekty dotyczące
oleju palmowego
uderzającym aspektem rozwoju agropaliw jest to, w
jaki sposób inwestycje w projekty dotyczące oleju
palmowego zwiększają ubóstwo w indonezji.
Międzynarodowe przedsiębiorstwa i agencje
kredytowe często udzielają pożyczek lokalnym
rolnikom, obiecując ogromne zyski z plantacji oleju
palmowego. konwersja ich ziem na plantacje tego
surowca konsumuje większość z pożyczonych
pieniędzy, jednak palma olejowa przynosi plony
dopiero po ósmym roku uprawy. ponieważ rolnicy
przekształcili już swoje pola w plantacje, nie
posiadają ziemi, aby wyprodukować żywność na
własne potrzeby czy na sprzedaż. prowadzi to do
ich czasowego zadłużenia i braku dochodów, co
zmusza ich do odsprzedania swoich gruntów
przedsiębiorstwu, które udzieliło pożyczki. wielu
ludzi w indonezji straciło w ten sposób swoją
ziemię98.
pRzEjmowaniE ziEmi
a) Agropaliwa i przejmowanie ziemi w Afryce
agropaliwa są z jednym z najistotniejszych
motorów przejmowania zmieni w krajach południa.
już kilka lat temu w afryce 5 milionów hektarów
ziemi przeznaczone było na projekty dotyczące
biopaliw. Brytyjska ﬁrma Sun Biofuels przejęła
tereny w etiopii (80 tys. ha), tanzanii (8 tys. ha) i
Mozambiku (5 tys. ha) w celu uprawy jatrofy,
natomiast brytyjska caMS Group zakupiła 45 tys.
ha w tanzanii, aby produkować etanol ze słodkiego
sorga99.
Przejmowanie ziemi w Ugandzie: organizacja
Friends of the earth international udokumentowała
sposób, w jaki tworzenie plantacji oleju palmowego
dokonywało się kosztem lokalnych upraw żywności
oraz lasów tropikalnych. lokalni mieszkańcy tracili
dostęp do źródeł wody i pastwisk. Mimo obietnic
zatrudnienia, społeczności traciły źródło
utrzymania i z trudem obecnie wiążą koniec z
końcem. w wypowiedzi nagranej na video john
Muyiisha, rolnik z kalangala, opowiada o tym, jak
pewnego ranka obudził się, widząc spychacze,
które niszczą jego uprawy. Był na tej ziemi przez 34
lata. inni członkowie społeczności podpisali
kontrakty dotyczące oleju palmowego, zaś później
musieli sprzedać swoje ziemie z powodu długów,

niskiego dochodu z oleju palmowego i braku upraw
żywności100.
b) Przejmowanie ziemi i łamanie praw człowieka
pojawia się coraz więcej doniesień o łamaniu praw
człowieka w związku z przejęciami ziemi.
przykładowo, w indonezji odnotowano kilka
przypadków, w których ziemie rdzennych
społeczności były karczowane przez jedną noc, aby
zrobić miejsce na plantacje oleju palmowego dla
zagranicznych inwestorów. według raportu forum
rdzennych społeczności w ramach onz, w skutek
przejęć ziemi spowodowanych projektami
agropaliwowymi koniecznością opuszczenia swoich
terenów zagrożone jest 60 milionów
przedstawicieli rdzennych społeczności. jednym z
najbardziej znanych przypadków jest skandal
związany z wilmar, wiodącą globalną ﬁrmą w
zakresie biodiesla, która została oskarżona o
karczowanie ziem należących do lokalnych
społeczności.
c) Udział węgierskiego przedsiębiorstwa w
przypadku dotyczącym przejęcia ziemi w Zambii
dla społeczeństwa węgierskiego przejęcie ziemi
kojarzy się głównie z nielegalnymi kontraktami na
zakup gruntów w kraju (przejmowanie ziem na
węgrzech przez inwestorów z zachodniej europy)
bądź krajowych skandali związanych z dzierżawą
gruntów (przejmowanie ziem przy wsparciu rządu) .
pojawiają się jednak sygnały, że również węgierskie
ﬁrmy mogą być uwikłane w to występujące
globalnie zjawisko. jeden z właścicieli
największego węgierskiego banku, będący
jednocześnie jednym z największych posiadaczy
ziemi na węgrzech, jest podejrzewany o udział w
przypadku przejęcia ziemi w zambii poprzez swoją
ﬁrmę, Bonafarm. Bonafarm była jednym z
zagranicznych inwestorów, który złożył ofertę do
zambijskiej agencji rozwojowej na budowę
nansanga Farm Bloc. według mediów, co najmniej
9 tys. rolników zajmujących 18 tys. hektarów
terenu miałoby być przesiedlone przez zambijski
rząd103. ostatecznie, negocjacje z rządem załamały
się, a Bonafarm wycofała się z projektu. jedną z
domniemanych przyczyn tego ﬁaska były wygrane
wybory przez niechętnego zagranicznym
inwestorom lidera Frontu patriotycznego w
wyborach powszechnych w zambii, które miały
miejsce jesienią 2011. Bonafarm szykuje się obecnie
do wielkoskalowych transakcji dotyczących ziem w
rumunii104, jednak prawdopodobnym jest, że ﬁrma
będzie również poszukiwać inwestycji w innych
krajach południa, podobnie jak inni oferenci
starający się o udział w niedoszłej inwestycji w
zambii.
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Rekomendacje
— Kraje członkowskie UE muszą natychmiast zatrzymać ekspansję agropaliw, aby powstrzymać
degradację pierwotnych lasów i ekosystemów trawiastych, jak również przejęcia ziemi przez
zagranicznych inwestorów oraz łamanie praw człowieka. Pierwszym krokiem powinno być
przyjęcie 5-procentowego ograniczenia dotyczącego agropaliw z upraw spożywczych,
zaproponowanego przez Komisję Europejską, wraz z silnym zobowiązaniem ﬁnansowania
promocji alternatywnych i odnawialnych zasobów. W drugim etapie, agropaliwa powinny
być całkowicie wycofane.

— KE powinna wstrzymać natychmiast subsydia dla agropaliw i powinna do tego samego
wezwać kraje członkowskie.

— Należy wdrożyć działania mające na celu zapobieganie dalszym przejęciom ziemi w krajach
Południa. Jednym z kluczowych tego elementów może być dyrektywa dotycząca rynków
instrumentów ﬁnansowych (MiFiD), mająca na celu regulację spekulacji żywnością105. Inne
siły napędowe przejęć ziemi muszą również spotkać się ze właściwą reakcją.

— Kraje członkowskie i KE muszą znaleźć alternatywne sposoby na subsydiowanie mniej
szkodliwych praktyk handlowych i rolniczych, taka by lokalne społeczności miały zapewniony
stały dochód.

— Stworzenie programów zwiększania zdolności instytucjonalnych dostosowanych do
specyﬁcznej sytuacji krajów partnerskich, pomagających walczyć z problemem przejęć ziemi
poprzez stworzenie silnych ram regulacyjnych w krajach partnerskich i wdrożenia środków
na rzecz kontroli nad przejmowaniem gruntów przez zagraniczne przedsiębiorstwa.



/ worldwise europe pcd study / belgia

Belgia
studium przypadku /
Kontekst krajowy
Aby zwiększyć efektywność realizowanej pomocy, belgijska współpraca rozwojowa koncentruje się na 18
krajach partnerskich. Belgijska współpraca dwustronna koncentruje się na dwóch kategoriach państw: o
niskim i średnim dochodzie. W krajach o średnim dochodzie, belgijska współpraca skupia się na dzieleniu
wiedzą, jednak wciąż dotyczy także tematów takich jak opieka społeczna, klimat, środowisko czy reforma
system podatkowego. Z kolei wspierane przez Belgię kraje o niskim dochodzie należą równocześnie do grupy
„upadłych państw”. Belgia przyjęła specyﬁczne podejście do współpracy z takimi krajami, które położone są
głównie w Afryce106. W “upadłych państwach” o niskim dochodzie, takich jak: Demokratyczna Republika
Kongo, Burundi, Rwanda i Niger, belgijska współpraca wspiera budowę instytucji państwowych i odbudowę
pokoju. Budowa państwa oznacza w szczególności promocję zapobiegania konfliktom, ale także
demokratycznego rządzenia, poprzez wsparcie społeczeństwa obywatelskiego i instytucji. Upadłe państwa
cierpią na brak legitymizacji, a ich społeczeństwa borykają się z wieloma trudnościami. Jedna trzecia ludności
żyjącej w ubóstwie mieszka właśnie w tego typu krajach, a w 2015 będzie to już jej połowa, zgodnie z
raportem OECD dotyczącym “upadłych państw” w 2013. Belgijska współpraca w tych krajach jest więc
szczególnie ważna w tych krajach w odniesieniu do promowania pokoju, budowania instytucji państwowych
i ograniczania ubóstwa.

Głównym partnerem Belgii jest demokratyczna
republika kongo (drk), przy czym roczne
przepływy ﬁnansowe w roku 2012 wyniosły około
96 milionów euro. pośród tematów priorytetowych
znajduje się rolnictwo i bezpieczeństwo
żywnościowe. Belgijska współpraca ma na celu
promowanie rodzinnego i drobnego rolnictwa, aby
poprawić bezpieczeństwo żywnościowe w krajach
partnerskich, ale także w celu wspierania
inkluzywnej gospodarki, zapewniającej przyzwoitą
pracę na terenach wiejskich. cele te są podkreślone
w nowej belgijskiej ustawie dotyczącej współpracy
z marca 2013 (art. 3 i 5)107. te cele, jak również
strategia dotycząca rolnictwa i bezpieczeństwa
żywnościowego przyczyniają się do realizacji
pierwszego Milenijnego celu rozwojowego:
eliminacji ekstremalnego ubóstwa i głodu.

—
Współpraca dwustronna z
DRK a rolnictwo
Belgijski narodowy program współpracy z drk
opiera się na trzech sektorach: rolnictwie, rozwoju i
infrastrukturze obszarów wiejskich, jak również
edukacji technicznej i zawodowej108. Belgijska
współpraca ma na celu poprawę warunków dla
rolnictwa rodzinnego, co promowane jest w krajowej
strategii dla bezpieczeństwa żywnościowego,
przyjętej w 2010109. drk jest drugim krajem o
największych obszarach rolnych dostępnych dla
upraw. charakteryzuje się zróżnicowanymi
warunkami klimatycznymi i znacznymi zasobami
wodnymi. drk posiada około 80 milionów hektarów
ziem uprawnych. 65% ludności zależna jest od
rolnictwa rodzinnego, jednak według Fao, 6,3
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miliona ludzi w drk stoi w obliczu kryzysu, jeśli
chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe i możliwości
zarobienia na życie. choć rolnictwo jest
odpowiedzialne za znaczną część pkB kraju, drk
jest jednym z najuboższych krajów świata. państwo
to ma znaczny potencjał, jeśli chodzi o wyżywienie
swojej populacji, lecz mimo to plasuje się pośród
państw deﬁcytowych, jeśli chodzi o rolnictwo i
bezpieczeństwo żywnościowe. Szereg czynników
doprowadził do sytuacji pełnej konfliktów i presji
demograﬁcznej w niektórych częściach kraju,
jednak nie bez znaczenia jest również brak
kompleksowych ram polityki rolnej na przestrzeni
kilku dekad110. rolnictwo w drk podlega wpływowi
wielu czynników. Brak infrastruktury czy też
niedobory wody mają negatywny wpływ na
produkcję rolną. rolnicy mają ograniczony dostęp
do kredytów, podobnie jak do nasion, nawozów itp.
w tym kontekście, stają przed obliczem wielu
trudności, próbując sprzedać swoje produkty na
rynku. jeśli już rolnicy są w stanie coś wyprodukować,
zwykle jest to produkcja na własne potrzeby.
dodatkowo, poszczególne polityki (rolna, górnicza,
leśna) realizują rozbieżne cele. w takich sytuacjach,
utrudniony jest dostęp do ziemi, co prowadzi do
napięć i konfliktów. w dodatku, istnieje dwojaki
system praw do ziemi: zwyczajowy i statutowy.
System zwyczajowy opiera się na przekazie ustnym,
prowadząc czasem do konfliktów i manipulacji.
System statutowy jest skomplikowany, opierając się
na rejestrze gruntów, z którego korzystanie jest
drogie i zajmuje wiele czasu. w konsekwencji, nie
zawsze rodzinne gospodarstwa rolnicze mają
zapewniony dostęp do ziemi. dodatkowo, brakuje
wystarczającej infrastruktury dla komercjalizacji
produktów rolniczych. w niektórych miejscach,
istnieje również presja ze strony górnictwa czy
leśnictwa, rządzących się swoimi kodeksami.
kompleksowa polityka rolna, obejmująca zasady
dzierżawy gruntów jest zatem niezbędna dla
ochrony drobnych rolników.

—

Projekt rolniczy wspierany
ﬁnansowany z belgijskiej
współpracy rozwojowej

Belgijska współpraca rozwojowa wspiera rolnictwo
rodzinne poprzez ﬁnansowanie kilku projektów
drk, w tym inicjatywy agricongo realizowanej
przez grupę belgijskich nGo. Belgijskimi członkami
projektu ze strony pozarządowej są: cdi-Bwamanda,
diobass, oxfam-Solidarité, SoS-Faim, trias, Solidarité
Socialiste, Vredeseilanden (Veco), wwF, rcn
justice et démocratie oraz Broederlijk delen. przy
wsparciu belgijskiej pomocy, chcą one wzmocnić
organizację rolniczą w prowadzeniu rzecznictwa,
gdyż jest to kluczowy aktor w promowaniu
zrównoważonego rolnictwa w drk.

agricongo współpracuje z conapac (narodowa
Federacja producentów rolnych kongo) i innymi
organizacjami rolniczymi, zasadniczo poprzez
organizację warsztatów. warsztaty realizowane są
w pięciu prowincjach: Bas-congo, Bandundu,
equateur, northern kivu, Southern kivu, w czterech
cyklach tematycznych na przestrzeni lat 2012 i
2013: prawo rolnicze, bezpieczeństwo własności,
infrastruktura wiejska oraz ﬁnansowanie
działalności rolniczej.
z jednej strony, warsztaty agricongo mają
zapewnić lepsze zrozumienie powyżej
wymienionych zagadnień, wraz z wymianą
doświadczeń. z drugiej strony, warsztaty pomogą
stworzyć agendę rzeczniczą, mającą na celu
poprawić sytuację kongijskich rolników w zakresie
zabezpieczenia własności ziemi, rozwoju
infrastruktury wiejskiej i dostępu do ﬁnansowania.
warsztaty zaowocują stworzeniem planu
rzecznictwa na poziomie prowincji, natomiast dla
każdego z cyklów tematycznych przyjęto także plan
rzecznictwa na poziomie krajowym111.
przeprowadzono sześć szeroko zakrojonych działań
rzeczniczych: udział rolników w różnych krajowych
komisjach powiązanych z kwestiami rolnictwa i
własności; rzecznictwo na rzecz zaprzestania
wywłaszczania ogrodników sprzedających swoje
produkty na targu w kinszasie; utrzymanie dróg
niezbędnych dla prac rolniczych; zarządzanie
ziemiami tradycyjnych szefów; walka z
administracyjnymi i policyjnymi szykanami; oraz
zaangażowanie organizacji rolniczych w politykę
rolną prowincji.

—
Niespójne decyzje
wychodząc naprzeciw problemowi braku
bezpieczeństwa żywnościowego, w grudniu 2011 w
drk przegłosowano nowe prawo. celem tej ustawy,
jak głosi jej pierwszy artykuł, jest promocja i wzrost
produkcji rolniczej zapewniającej bezpieczeństwo
żywnościowe i rozwój obszarów wiejskich.
ustawa ta była źródłem niepokoju pośród
zagranicznych ﬁrm, w tym korporacji belgijskich
działających w sektorze rolniczym, jako że zapisy
dotyczące własności ograniczają dostęp
cudzoziemców do gruntów rolnych (art. 16). Firmy
belgijskie należą do Federacji Biznesu kongo, która
to organizacja skrytykowała nowe prawo. Belgijscy
prawnicy zostali wynajęci do zbadania
konstytucyjności nowej ustawy. Belgijski Minister
Spraw zagranicznych zwrócił się z prośbą do
prezydenta kongo o przyjrzenie się artykułowi 16 i
poparcie dostosowania go do standardów oHada
(ogólnoafrykańskiej organizacji na rzecz
harmonizacji prawa dla przedsiębiorców w afryce).



ustawa nie została jeszcze zastosowana w praktyce,
czego powodem jest presja biznesu, jak również
brak środków ﬁnansowych dla komisji, które byłyby
odpowiedzialne za jej wdrażanie. Belgijski Minister
Spraw zagranicznych ma za zadanie promowanie
rozwoju gospodarczego, dobrego rządzenia i
demokracji w regionie wielkich jezior afrykańskich
obejmującym również drk112. powinien także
wspierać handel międzynarodowy. wystąpiła
sprzeczność interesów w obrębie Ministerstwa
Spraw zagranicznych pomiędzy potrzebą
promowania belgijskich przedsiębiorstw a potrzebą
wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju
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partnerskiego. niespójności celów ujawniły się w
obrębie MSz, jak również pomiędzy tym
ministerstwem a Ministerstwem współpracy.
wskutek działań belgijskiego MSz przeciwko
ustawie dotyczącej kongijskiego rolnictwa, Belgia
postąpiła sprzecznie ze swoimi zobowiązaniami
pcd promowanymi w nowej ustawie o belgijskiej
współpracy rozwojowej (art. 8 i art. 31); Belgia
postąpiła jednak również niespójnie ze swoimi
zobowiązaniami międzynarodowymi dotyczącymi
wsparcia „upadłych państw” i wkładu w osiągnięcie
MdG do roku 2015.

Rekomendacje
Presja wywierana przez belgijskiego Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie prawa rolnego
Kongo stanowi przeszkodę we wdrażaniu belgijskiej współpracy rozwojowej, w szczególności
w odniesieniu do belgijskiej strategii dla bezpieczeństwa żywnościowego, ale również w
odniesieniu do walki z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i ubóstwem w Demokratycznej
Republice Kongo. Na forum europejskim Belgia działa dosyć progresywnie, jeśli chodzi o
promowanie spójności polityk poprzez tworzenie rozmaitych mechanizmów PCD113. Spójność
polityk na rzecz rozwoju jest wysoko na agendzie politycznej Belgii dzięki uwzględnieniu uwag
z przeglądu partnerskiego DAC z 2010. Dodając do tego zobowiązania PCD w nowej belgijskiej
ustawie dotyczącej współpracy rozwojowej (art. 8 i 31), od 2014 roku nabędą mocy różne
mechanizmy PCD na poziomie federalnym. Mechanizmy te obejmują: intern-ministerialną
konferencję; ciało konsultacyjne z udziałem społeczeństwa obywatelskiego oraz Ministra
Współpracy; analizę oddziaływania polityki nie tylko ściśle pod kątem PCD, ale w zakresie wielu
tematów takich jak ochrona środowiska, równouprawnienie płci, prawo do przyzwoitej pracy;
oraz komisja między departamentalna w ramach Ministerstwa Współpracy.
Belgia poczyniła w ostatnich latach znaczące kroki na rzecz zbudowania realnego
mechanizmu zapewniającego lepszą spójność polityk na rzecz rozwoju. Nowa belgijska
ustawa o współpracy rozwojowej, przyjęta w marcu 2013, stanowiąca prawne umocowanie
tych zasad, jak również wybrane mechanizmy (ocena wpływu pod kątem PCD dla ustaw i
decyzji) mogą pełnić rolę konkretnych narzędzi politycznych. Jednak żadna z tych propozycji
nie została jeszcze całkowicie wprowadzona życie, pozostawiając wrażenie „niedokończonej
sprawy”. Dlatego obecnemu rządowi oraz następnym rządom rekomendujemy:

— Wdrożenie mechanizmów PCD, a w szczególności:
• Konferencji inter-ministerialnej, która dostarczy wszystkim ministerstwom wiedzy o
spójności polityk i celach polityki rozwojowej w szczegółowych obszarach takich jak
rolnictwo oraz o poszczególnych regionach. Podnoszenie świadomości na temat PCD pośród
ministerstw wymaga stałej pracy, która mogłaby pomóc przekonać np. belgijskie MSZ do
promowania PCD. Mechanizmy PCD musza być również wdrożone na poziomie regionalnym,
dlatego uwzględnieni powinni zostać również ministrowie regionalni.
• Komisji parlamentarnej koncentrującej się na PCD wraz ze specjalnym sprawozdawcą.
• Ciała konsultacyjnego działającego pod patronatem ministra rozwoju, z udziałem
administracji współpracy rozwojowej oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.
Ciało to byłoby miejscem, gdzie społeczeństwo obywatelskie mogłoby wchodzić w dialog z
ministrem rozwoju, przedstawiając różne kwestie związane z niespójnością polityk czy
niespójnymi decyzjami oraz ich skutkami dla społeczeństw krajów partnerskich; byłoby też
to forum do przedstawiania propozycji rozwiązywania takich problemów. Minister rozwoju
powinien następnie sprawozdawać przed ciałem konsultacyjnym podjęte działania i decyzje.

— Przestrzeganie suwerenności Demokratycznej Republiki Kongo. DRK potrzebuje wsparcia
donorów na rzecz promocji pokoju i prawdziwie demokratycznego państwa z silnymi i
przejrzystymi instytucjami służącymi potrzebom Kongijczyków.

ogólne
rekomendacje
i wnioski
w wielu spośród krajów objętych niniejszym raportem, pcd posiada minimalne polityczne umocowanie. w
jasny sposób zadeklarowane w oﬁcjalnych ustawach o polityce rozwoju i innych aktach prawnych, jak również
dokumentach strategicznych i tematycznych, zasady pcd często podlegają pod zakres odpowiedzialności
ministerstw współpracy rozwojowej czy spraw zagranicznych, co rodzi wyzwanie związane z poszukiwaniem
większej spójności polityk: powinno być to coś, co jest ważne dla każdego członka rządu. jednak w każdym
z omawianych krajów niezbędne jest przełożenie tych zasad na praktykę. jeśli chodzi o wdrażanie pcd, wciąż
niezbędna jest bardziej skuteczna koordynacja na etapie formułowania polityki. choć ciała koordynacyjne
istnieją na poziomie międzyresortowym w niektórych krajach (rada konsultacyjna w rumunii, rada do spraw
międzynarodowej współpracy rozwojowej w republice czeskiej, mechanizm koordynacyjny w Belgii), które
zakładają nawet czasem udział przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, wciąż rzadko poważnie
traktowane są cele polityki rozwojowej i interesy najuboższych.
w niniejszym raporcie wykazano szereg niespójności polityk, takich jak konflikty interesów związane z
krajowymi politykami dotyczącymi migracji czy uchodźców, wyzwań energetycznych, na które odpowiedzią
jest promocja przez rządy stosowania biopaliw, czy zasady handlowe o ogromnym wpływie na społeczności
małych rolników; te wszystkie obszary dotyczą podstawowych grup docelowych oﬁcjalnej współpracy
rozwojowej. jednym z głównych wniosków z opisanych przypadków jest znaczenie woli politycznej dla
formułowania i przyjmowania decyzji zgodnych z priorytetami polityki rozwojowej. polityczne oświadczenia
dotyczące zasad i ustanawianie mechanizmów nie będą wystarczające dla zapobiegania negatywnemu
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wpływowi polityk krajowych na kraje rozwijające się. dlatego organizacje społeczeństwa obywatelskiego,
pracujące ze swoimi odpowiednikami w krajach rozwijających się muszą wypełniać swoja rolę strażniczą,
domagając się większej przejrzystości i spójności ze strony decydentów. niniejszy raport ma być narzędziem
dla podnoszenia świadomości i rzecznictwa partnerów projektu world-wise europe. dostarcza on
społeczeństwu informacji o wyzwaniach napotykanych przez beneﬁcjentów współpracy oraz organizacje
współpracy rozwojowej wskutek istniejących niespójności europejskich polityk. najnowszy Spotlight report
opublikowany w tym roku przez concord, europejską konfederację nGo na rzecz pomocy humanitarnej i
rozwojowej, wykazał, że w istocie „presja ze strony społeczeństwa obywatelskiego jest zazwyczaj kluczowym
czynnikiem w uzyskaniu zobowiązań wysokiego szczebla politycznego na rzecz pcd”114.

Główne rekomendacje, jakie można sformułować na tym etapie, dotyczące wszystkich trzech
ﬁlarów zasad PCD (polityczne zobowiązania i oświadczenia, mechanizmy koordynacji oraz
systemy monitorowania, analizy i raportowania) przedstawiają się następująco:

— Reformy prawne prowadzące do umocowania PCD w celach całego rządu, równolegle z
podnoszeniem świadomości, które umożliwi wdrażanie ram prawnych

— Instytucjonalne

mechanizmy

koordynacji,

otwarte

dla

udziału

społeczeństwa

obywatelskiego.

— Konkretne strategie, skoncentrowane na priorytetowych obszarach polityki, wraz z
narzędziami monitorowania i regularnego raportowania o postępach. Regulacje i reformy w
tych obszarach polityki (inwestycje, handel, energia itd.)

— Rola informacji i debaty publicznej jest również kluczowa, czego minimum powinien stanowić
nadzór Parlamentu.

— Badania i raporty o oddziaływaniu polityk, prowadzone przez dotknięte nimi społeczności i
ich organizacje.
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