WOLA POLITYCZNA

MAPA DROGOWA NA RZECZ
ZWALCZANIA NIERÓWNOŚCI:

POLSKA

Czy Polska angażuje się w zwalczanie nierówności
w krajach partnerskich w ramach współpracy
rozwojowej? Jakie są mocne i słabe strony
naszego podejścia do rozwiązywania problemu
nierówności? Przenalizuj mapę drogową, aby
określić obszary, które można poprawić.

Ta część przedstawia sposób, w jaki zmniejszane
są nierówności w krajach partnerskich za sprawą
rzeczywistej oficjalnej pomocy rozwojowej,
zobowiązań w zakresie sprawiedliwości
podatkowej i redukcji zadłużenia.
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Średnia w UE

NARZĘDZIA I PRAKTYKI WŁĄCZANIA
PROBLEMATYKI NIERÓWNOŚCI
W KRAJACH PARTNERSKICH DO
GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI
Niniejsza część służy określeniu które z
następujących praktyk i narzędzi zostały
wprowadzone, żeby zrozumieć nierówności
w krajach partnerskich i podjąć działania:

Niniejsza tabela ocenia czy i w jakim stopniu
koncepcja PCSD została zastosowana w wybranych
obszarach polityki:
Wstrzymanie importu produktów objętych
porozumieniem EITI z kraju, który nie jest stroną
porozumienia, lub nie czyni postępów w jego wdrażaniu
Plan osiągnięcia celu krajowych redukcji emisji (NDC)

Odpowiedzialność korporacyjna – środowisko naturalne
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Średnia w UE jest obliczana na podstawie wskaźników
tych państw, które udostępniły swoje dane

SPÓJNOŚĆ POLITYKI
NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU (PCSD)

Odpowiedzialność korporacyjna – prawa człowieka

Organ
instytucjonalny

UKIERUNKOWANE DZIAŁANIA MAJĄCE
NA CELU ZWALCZANIE NIERÓWNOŚCI
W KRAJACH PARTNERSKICH
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Wartość indeksu
Financial Secrecy na
podstawie danych
ze 133 krajów

Liczba państw zaangażowanych w konflikt/zagrożonych
konfliktem, z którymi kraj prowadzi handel bronią
o wartości przekraczającej 250 000 euro

Wielowymiarowy
charakter
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59th

Ograniczenie zużycia energii

Procedury

TAX

Redukcja
brak danych
zadłużenia
% zadłużenia krajów najsłabiej rozwiniętych umorzony
przez państwa członkowskie UE w ciągu ostatnich 2 lat

52nd

Dyskurs
polityczny

2.44%

Rzeczywista
oficjalna
pomoc
rozwojowa

Dokumenty
strategiczne

Ta część wskazuje jaki odsetek oficjalnej pomocy
rozwojowej bezpośrednio przekazywany jest na
zmniejszanie nierówności, poprzez np. wspieranie
organizacji społeczeństwa obywatelskiego,
równouprawnienie płci, mobilizację zasobów
krajowych w krajach partnerskich, wspieranie
osób z niepełnosprawnością, rozwój społeczny,
w porównaniu ze średnią UE.)

REDYSTRYBUCJA NA RZECZ
ZMNIEJSZANIA NIERÓWNOŚCI
MIĘDZY PAŃSTWAMI

Czy państwo jest
członkiem Addis Tax
Initiative?

Ta część pokazuje zaangażowanie danego kraju w zwalczanie
nierówności na podstawie analizy polityki współpracy rozwojowej,
publicznych oświadczeń, wymiernych celów i działań, a także
sprawdzając, czy przyjęto w nim wielowymiarową definicję
nierówności oraz czy powołano organ ds. zwalczania nierówności.
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Wytyczne dotyczące analizy nierówności
Instrukcje dotyczące mapowania grup społecznych
Wytyczne dotyczące monitorowania wpływu
Dane zdezagregowane
Oceny
Badania
Odpowiednie zasoby ludzkie
Szkolenia
Zaangażowanie wielu interesariuszy
Uznanie wpływu cyfryzacji na nierówności
Przeciwdziałanie skutkom cyfryzacji

NIE OSIĄGNIĘTO WSZYSTKICH
CELÓW NA ŚCIEŻCE!

O tym, w jaki sposób zadbać o redukację nierówności w ramach
współpracy rozwojowej, szczegółowo przeczytasz w raporcie
“The Road to Equality” konfederacji CONCORD.

