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SŁOWO WSTĘPNE

Rok 2015 jest szczególny dla pomocy rozwojowej.

Decyzją Parlamentu Europejskiego rok 2015 został ustanowiony Europejskim Rokiem na rzecz
Rozwoju. Jest to pierwszy rok w historii europejskiego roku tematycznego poświęcony działaniom
zewnętrznym Unii Europejskiej i roli Europy na świecie. Dla europejskich organizacji rozwojowych jest
to wyjątkowa okazja do pokazania, jak Europa angażuje się w walkę z ubóstwem na całym świecie,
oraz do zainteresowania tą pomocą większej liczby Europejczyków i zaangażowania ich w nią.
Ponadto w 2015 roku upływa termin osiągnięcia milenijnych celów rozwoju uzgodnionych w 2000
roku na forum całego świata. Teraz wspólnota międzynarodowa będzie musiała porozumieć się co do
przyszłych globalnych ram eliminacji ubóstwa i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Motto Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015 brzmi: „Nasz świat, nasza godność, nasza
przyszłość”. Naszemu światowi więc – a przede wszystkim jego różnorodności – poświęcone zostały
scenariusze zajęć lekcyjnych zawarte w niniejszej publikacji.

Pakiet, który oddajemy w Państwa ręce składa się z czterech scenariuszy i skupia się na jednym –
niesamowicie obszernym – temacie: rozwoju, który ukazany został przez pryzmat różnorodności.
Scenariusze opracowane zostały w przystępnej formie. Nie zawsze wzbudzające zainteresowanie
i czasem skomplikowane tematy ujęte zostały w ramy zajęć prowadzonych za pomocą aktywizujących
metod nauczania tak, aby ułatwić przyswojenie wiedzy i zaangażować uczniów.
Mamy nadzieję, że wykorzystanie publikacji doprowadzi do wzbogacenia wiedzy uczniów
o zagadnienia związane z globalizacją, globalnymi powiązaniami oraz różnorodnością świata, a także
Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju 2015. Wierzymy też, że przyczyni się ona do lepszego
zrozumienia przez uczniów złożoności otaczającego nas świata, dzięki czemu poszerzą się ich
horyzonty oraz wzmocnione zostaną postawy otwartości, odpowiedzialności i solidarności.

Monika Szynol

Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice
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Dżinsy i topniejące lodowce

„Globalizm – jako szansa, ale i zagrożenie. Potężna technika
połączona z zadufaną ignorancją, zażartym fanatyzmem i chciwym
egoizmem. A do tego jeszcze niechęć uczenia się, obojętność na
dolę Innego, brak życzliwości i dobroci”

Ryszard Kapuściński

TEMAT: Dżinsy i topniejące lodowce
Cele:




uczeń rozumie różnorodność świata
uczeń zdaje sobie sprawę z globalnych powiązań
uczeń potrafi wskazać przyczyny i skutki działań

Metody:

gra dydaktyczna

wykreślanka

karta pracy

mapa

mini-wykład

Pojęcia kluczowe:

różnorodność

globalizacja

globalne zależności, powiązania
Zadania dla uczniów:
Nr 2 – Działanie i efekt – cz. I
Nr 3 – Działanie i efekt – cz. II
Nr 4 – Wędrujące dżinsy
Nr 5 – Globalnymi nićmi szyte
Nr 6 – Słowa klucze
Materiały dla nauczycieli:
Nr 1 – O globalizacji
Nr 7 – Efekt motyla
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 2 * 45 min.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
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PRZEBIEG ZAJĘĆ
Wprowadzenie

Powiedz uczniom, że zajęcia będą dotyczyć globalnych zależności, czyli tego, jak z pozoru odległe od
siebie obszary geograficzne czy dziedziny życia, współdziałają ze sobą i jaki mają na siebie wzajemnie
wpływ. Uczniowie dowiedzą się też tego, jaki wpływ na otoczenia (także to dalsze) wywierają ich
codzienne wybory.
Na początku zajmiecie się globalizacją. Zapytaj uczniów, co kojarzy im się z tym pojęciem, jak je
rozumieją, czy potrafią wymienić dobre i złe strony tego zjawiska. Żeby rozwiać wątpliwości uczniów
i przedstawić im powszechną definicję tego procesu, możesz skorzystać z Materiału pomocniczego
nr 1 – O globalizacji.

Definicja wydaje się skomplikowana, a tematyka dość odległa. Czy jednak na pewno? Czy nasze
życiowe nawyki również nie wiążą się z tym zagadnieniem?

Dżinsy jako potwierdzenie istnienia współzależności

Najogólniej rzecz biorąc, w globalizacji chodzi o współzależności i pozornie odległą bliskość pomiędzy
różnymi podmiotami. Najłatwiej będzie jednak przekonać się o tym, jak funkcjonuje ten proces na
konkretnym przykładzie. Nie mniej ważne będą również pozytywne i negatywne skutki tego zjawiska.
Tym przykładem niech będą dżinsy, stanowiące obecnie uniwersalny i niezwykle popularny element
naszego ubioru.
Uczniów podziel na mniejsze grupy. Każdej grupie rozdaj najpierw rozcięte i wymieszane elementy
z Materiału pomocniczego nr 2 – Działanie i efekt – cz. I. To poszczególne etapy produkowania
dżinsów, a także efekty uboczne – społeczne i środowiskowe – wiążące się z tym procesem.
Następnie rozdaj im karty pracy z Materiału pomocniczego nr 3 – Działanie i efekt – cz. II. Zadaniem
uczniów jest ułożenie procesu produkcyjnego dżinsów, a także zapoznanie się z efektami etapów
i dopasowanie ich do planszy.

Teraz, kiedy uczniowie wiedzą już, jak produkowane są ich ulubione spodnie, pora sprawdzić, jaką
drogę przebyły zanim znalazły się na ich półkach. Rozdaj im Materiał pomocniczy nr 4 – Wędrujące
dżinsy. Na podstawie wcześniej zdobytej wiedzy powinni zaznaczyć na mapie miejsca, w których
(w różnej postaci – także rośliny, z której produkuje się dopiero tkaninę) pojawiły się ich spodnie. Przy
tej okazji warto zastanowić się ponownie nad ludźmi, którzy je dla nas uszyli, a także skutkami, jakie
proces produkcyjny wywołał dla środowiska naturalnego.

Świat w lodówce

8

Symbolem globalizacji są nie tylko dżinsy, ale także inne przedmioty, z których codziennie
korzystamy. Poproś uczniów, aby wymienili pięć z tych, z którymi zetknęli się rano. Może to być
np. lodówka, łóżko, telefon komórkowy, przetworzony produkt spożywczy czy środek higieniczny.
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Przydziel każdej z wcześniej utworzonych grup jeden z tych przedmiotów. Zadaniem uczniów jest
opracowanie „ścieżki” tych produktów – od wydobycia surowców, potrzebnych do ich stworzenia,
przez proces produkcyjny, aż do dystrybucji, zakupu i znalezienia się w ich mieszkaniach. Hasła
i elementy, które mogą się przydać w tej analizie, znajdują się w Materiale pomocniczym nr 5 –
Globalnymi nićmi szyte. Uczniowie powinni zwrócić szczególną uwagę także na aspekt społeczny
i środowiskowy swoich zakupów.

Słowa klucze

Teraz uczniowie powinni wiedzieć już, że na ich codzienne życie mają wpływ setki osób z różnych
zakątków świata, zaś ich wybory każdego dnia oddziałują na życia kolejnych osób. Skoro potrafią już
wskazać przyczyny i skutki działań oraz scharakteryzować globalne powiązania, być może powinni
zmienić swój sposób patrzenia na świat.
Rozdaj uczniom wykreślanki z Materiału pomocniczego nr 6 – Słowa klucze. Ich zadaniem jest
znalezienie łącznie dwunastu słów, które powinny być ważne dla młodych, świadomych obywateli
świata.
Wykreślanka 1

zaangażowanie

odpowiedzialność

szacunek

uczciwość

uczenie się

otwartość

sprawiedliwość

solidarność

Wykreślanka 2

godność

równość

pokój

wolność

Podsumowania

Jeśli uczniowie wciąż nie wierzą, że globalizacja to proces, który dotarł aż do ich lodówek, pora na
dyskusję. Wykorzystaj Materiał pomocniczy nr 7 – Efekt motyla. Porozmawiajcie o stylu życia
młodych ludzi, o ich wpływie na codzienność innych osób, o wpływie na środowisko. Przedyskutujcie
też wcześniej odnalezione w wykreślance słowa. Jak można je praktycznie zastosować?

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
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O globalizacji

globalizacja,

charakterystyczne i dominujące w końcu XX i na początku XXI w. tendencje w światowej ekonomii, polityce,
demografii, życiu społecznym i kulturze, polegające na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk, niezależnie
od kontekstu geograficznego i stopnia gospodarczego zaawansowania danego regionu.

Globalizacja prowadzi do ujednolicania się obrazu świata jako homogenicznej całości wzajemnie powiązanych
elementów gospodarczych i wspólnej kultury typu konsumpcyjnego. Globalizację można uważać za końcowy
etap historycznej transformacji, której początek wyznaczają czasy nowożytnej gospodarki kapitalistycznokolonialnej. Ówczesna dominacja społeczno-gospodarcza Zachodu nad resztą świata przyjmuje obecnie postać
dominacji światowych finansów, technologii i elektronicznie przekazywanej kultury popularnej, połączonej
z propagowaniem ideologii liberalnej przez rozwinięte państwa demokratyczne. Niektórzy historycy są skłonni
przesuwać początki globalizacji głębiej w przeszłość — do czasów imperium rzymskiego i uniwersalizmu epoki
karolińskiej. Spór wokół globalizacji dotyczy jednak nie tyle jej domniemanej genezy, ile wskaźników, natężenia
i zakresu tego procesu; pod tym względem panuje zgoda, że 2. połowa XX w. to okres niezwykłego
przyspieszenia procesów globalizacyjnych.
Tendencje sprzyjające globalizacji są niezależne od konkretnych terytoriów narodowych i występują poza
ramami państw narodowych, stanowiąc zagrożenie dla ich dotychczasowego statusu. Globalizacji gospodarki
towarzyszy globalizacja kulturowa, której sprzyja nowoczesna technika. Globalizacja kultury bywa niekiedy
utożsamiana z homogenizacją kultury. Wielką rolę w rozprzestrzenianiu się procesów globalizacji mają media
elektroniczne, dzięki którym zmienia się sposób postrzegania wzajemnych relacji czasu i przestrzeni. Dawne
peryferie i centra jawią się w mass mediach jak gdyby były jednym miejscem, do którego można się w każdej
chwili udać dzięki wyborowi odpowiedniego kanału. W świecie multimedialnym wszystkie wydarzenia, nawet
te z najbardziej oddalonych regionów globu, wydają się dziać jednocześnie i być równie „namacalne”
i „bliskie”. W tym sensie badacze zjawiska globalizacji używają sformułowania, że „świat dzisiejszy to jedna
wielka ekumena” (U. Hannerz). Coraz znaczniejszą rolę w utrwalaniu takiego przekonania odgrywa Internet;
w sieci cybernetycznej przestrzeń geograficzna i strefy czasowe nie są ważne, najważniejsza jest informacja,
dostępna w tym samym momencie na całym świecie. Ponadto stacje telewizyjne, takie jak CNN i MTV, kierują
swoje programy do odbiorców niezależnie od ich pochodzenia i miejsca zamieszkania, np. MTV — do
młodzieży identyfikującej się z uniwersalnymi symbolami kultury popularnej. W wyniku globalizacji tracą
znaczenie granice terytorialne i zmniejsza się rola tradycji w wyborach życiowych ludzi oraz nasilają procesy
migracyjne. Te 3 zjawiska powodują zacieranie się barier kulturowych, wzajemne przenikanie elementów
różnych kultur; normą staje się rzeczywistość wielokulturowa (wielokulturowość), zwłaszcza w odniesieniu do
wielkich aglomeracji. Dzięki nieustannemu przemieszczaniu się ludzi, powstają także szczególne miejsca w skali
całego globu, mające wszędzie identyczne parametry, zwane hiperprzestrzeniami; lotniska, sieci
standardowych restauracji i barów, supermarkety, sklepy muzyczne znanych wytwórni fonograficznych to
miejsca, w których ludzie stają się osobnikami bez jakichkolwiek odniesień kulturowych, anonimowymi
bywalcami globalnej ekumeny, rzeczywistości z założenia kosmopolitycznej.
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Globalne zjawiska kulturowe można opisywać przez pryzmat 5 podstawowych wymiarów (A. Appadurai):
medialnego, technologicznego, finansowego, ideologicznego i etnicznego (co roku ponad 130 mln ludzi
przenosi się z jednego kraju do drugiego). Ludzka wyobraźnia w coraz większym stopniu jest kształtowana
przez mass media, są więc one uznawane za głównego sprawcę globalizowania się treści ludzkiej świadomości.
Negatywną konsekwencją globalizacji jest postępująca segregacja i wyłączenie wielu grup społecznych
z głównego nurtu rozwoju ekonomicznego i kulturalnego. Globalizacja w równym stopniu jednoczy i dzieli. To,
co jednostki uprzywilejowane postrzegają jako wolność związaną z globalizacją, przez innych jest postrzegane
jako coś niedostępnego, co czyni własną lokalność tym bardziej prowincjonalną i nieuniknioną. Globalizacja
ceni mobilność ludzi i na niej się opiera; możliwość swobodnego przemieszczania się i korzystania z kultury
światowej, albo jej brak, wywołuje nowy rodzaj społecznych podziałów; niektórzy stają się ludźmi w pełni
„globalnymi”, podczas gdy inni tkwią w swej lokalności, a tych ostatnich jest nadal większość. Dlatego jednym
z paradoksów naszej epoki jest współistnienie globalizacji z występującymi na całym świecie zjawiskami
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nacjonalizmu, regionalizmu, separatyzmu.

Rozumienie globalizacji dalekie jest od jednoznaczności i bywa nacechowane ideologicznie (zależy od tego, czy
akceptuje się współczesne tendencje światowej gospodarki i kultury, czy też konfrontuje je z przeszłością,
uważaną za stan bardziej harmonijny i naturalny). Zwolennikami i rzecznikami globalizacji są głównie
intelektualiści mający bliskie kontakty z mediami, pracownicy mediów oraz ludzie zamożni i „wolni”, ci, którzy
mogą sobie pozwolić na posiadanie kosmopolitycznej tożsamości. Z drugiej strony sytuują się działania tych,
którzy są osadzeni we własnej lokalności. Globalizacja jest procesem niedającym się powstrzymać działaniami
ani poszczególnych państw, ani na drodze sojuszy międzypaństwowych; trudno przewidzieć, do czego
doprowadzi w przyszłości, czy będzie to ujednolicenie świata czy współistnienie tego co globalne z na nowo
przemyślanymi tradycjami lokalnymi (tzw. tradycja wytworzona w ujęciu E. Hobsbawma).
Wojciech J. Burszta, Encyklopedia PWN.
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Działanie i efekt – cz. I

Zbiory bawełny – największe uprawy znajdują
się w Chinach, Indiach, Stanach
Zjednoczonych, Pakistanie, Brazylii
i Uzbekistanie.

 Przy jej uprawie stosuje się ogromne ilości
wody oraz pestycydów i nawozów sztucznych.
Prowadzi to do wyjałowienia gleby, zatrucia
wody, a także pustynnienia terenów
w okolicach upraw.
 Stosowane środki chemiczne stanowią poważne
zagrożenie dla pracowników plantacji (według
WHO corocznie na całym świecie umiera
ok. 20 tys. osób w wyniku przypadkowego
zatrucia pestycydami, a 1 mln osób wymaga
hospitalizacji).

Usuwanie z bawełny wszelkich śladów ziemi
i pozostałości roślin.

 Stosowane są specjalne detergenty, które
następnie (nieoczyszczone) trafiają razem ze
ściekami do rzek.

Przędzenie bawełny. Odbywa się zazwyczaj
w Chinach i Tunezji.

 W trakcie tego procesu stosuje się kolejne
substancje chemiczne (parafina, wosk, olej,
klej). Dalej – dla wzmocnienia trwałości przędzy
– poddaje się ją działaniu sody kaustycznej.

Barwienie przędzy na kolor indygo
(charakterystyczny niebieski kolor jeansów).

 Indygo obecnie uzyskiwane jest dzięki
syntetycznemu
środkowi
chemicznemu.
Sztuczne barwniki to jedne z głównych przyczyn
powodujących
zanieczyszczenie
wód
w okolicach fabryk odzieżowych.
 Ścieki produkowane na etapie barwienia są
zazwyczaj
w
stanie
nieoczyszczonym
odprowadzane do rzek. Stosowane środki
chemiczne mogą być niebezpieczne dla
zdrowia, wywołując m.in. reakcje uczuleniowe.
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Krojenie, szycie i wykańczanie – standardowy
wzór pary jeansów składa się z 15 części
i 5 kieszeni, dodatkowo wszywa się guziki,
zamki, spinki oraz metki.

Prasowanie z użyciem pary (na lewej stronie,
ze szczególnym uwzględnieniem szwów).

Pranie spodni w wielkich pralkach.

Kontrola jakości, oznaczanie po wewnętrznej
i zewnętrznej stronie, składanie, układanie
w sterty, pakowanie, przygotowywanie do
wysyłki.

Dżinsy i topniejące lodowce

 Najbardziej pracochłonny etap produkcji, przy
nim zatrudnionych jest najwięcej pracowników.
Odbywa się m.in. w Chinach, Bangladeszu,
Turcji, Meksyku, czyli państwach, w których
łamane są podstawowe prawa pracownicze.

 Pranie i wykańczanie to jedne z najbardziej
niebezpiecznych etapów produkcji – hale,
w których odbywają się te procesy często są
pozbawione wentylacji i odpowiedniego
systemu odprowadzania ścieków.

 Jeansy prane są w wielkich pralkach. Pranie
w kamieniach (kamiennym pumeksie) stosuje
się, by otrzymać efekt równomiernie
wyblakłych
jeansów.
Efekt
miejscowo
znoszonych jeansów otrzymuje się metodą
ręcznego piaskowania (bardzo niebezpiecznego
dla zdrowia pracowników) lub laserowo
(ewentualnie
stosując
papiery
ścierne
i szczotki).
 Produkcja 1 pary dżinsów zużywa ponad 9,5 m3
wody, 0,5 kg związków chemicznych i mnóstwo
energii;
do
wielokrotnego
farbowania
wykorzystuje się cały zestaw potencjalnie
szkodliwych związków chemicznych; bawełniane
odpady, które pozostają po produkcji często
trzeba spalić, co powoduje emisję CO2 i innych
gazów cieplarnianych do atmosfery. Tak
produkuje się 2 mld par rocznie.
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Transport (z państwa, w którym zostały
wyprodukowane, do państwa, w którym
zostaną sprzedane).

 Transport generuje dużą część światowej emisji
gazów cieplarnianych – wpływa to na
środowisko i na klimat. Bardziej przyjazny dla
środowiska (chociaż też nieobojętny) od
transportu powietrznego jest transport morski.
 W trakcie transportu morskiego stosowane są
substancje
konserwujące
tkaninę,
zapobiegające pleśnieniu odzieży podczas wielu
tygodni przewozu. Te substancje również
zagrażają zdrowiu użytkowników.

Dystrybucja do punktów sprzedaży.

 Procesy transportowe występują na każdym
etapie
systemu
logistycznego
(w przemieszczaniu ładunku między zakładem
produkcyjnym, magazynem a klientem).
Najbardziej nieprzyjazny dla środowiska jest
transport
drogowy
(środki
transportu
drogowego są odpowiedzialne za ogólną emisję
63%
tlenków
azotu,
50%
substancji
chemicznych pochodzenia organicznego, 80%
tlenku węgla, 10-25% pyłów zawieszonych
w powietrzu, 6,5% dwutlenku siarki).

Zakup i przewóz do domu.

 Skażenie emitowane przez transport drogowy
nie dotyczy tylko samych dróg oraz emisji spalin
i pyłów do powietrza. Część z wydzielanych
substancji
osiada
na
powierzchni,
zanieczyszczając glebę.

Opracowanie własne na podstawie: M. Huma, Jeansy: kochane przez konsumentów – zabójcze dla pracowników
i środowiska, www.ekonsument.pl/a66496_jeansy_kochane_przez_konsumentow_
%E2%80%93_zabojcze_dla_pracownikow_i_srodowiska.html#.Vbh36vntmkq.
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Materiał pomocniczy nr 3

Działanie i efekt – cz. II
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Dżinsy i topniejące lodowce

Wędrujące dżinsy
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Materiał pomocniczy nr 5

Globalnymi nićmi szyte

SUROWCE

FUNKCJE

PRODUKCJA

ELEMENTY

TRANSPORT

SPRZEDAŻ

SKUTKI SPOŁECZNE
SKUTKI GOSPODARCZE

SKUTKI ŚRODOWISKOWE
KOSUMPCJA

UŻYTECZNOŚĆ

WYZYSK

DEGRADACJA ŚRODOWISKA

PRAWA CZŁOWIEKA
PRAWA PRACOWNIKA
BEZPIECZEŃSTWO DLA ZDROWIA

KOSZTY

WARTOŚĆ
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
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Słowa klucze

Materiał pomocniczy nr 6

Szukaj poziomo, pionowo, na ukos i na wspak.
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Efekt motyla
Słowa klucze

Podobno trzepot skrzydeł motyla na jednym kontynencie może wywołać po trzech dniach tajfun na drugiej
półkuli ziemskiej. W ten sposób anegdotycznie ilustruje się wpływ pozornie nieistotnych zdarzeń na inne,
o zdecydowanie większym zasięgu.
Efekt motyla przedstawia chaos deterministyczny, w matematyce i fizyce oznaczający własność równań lub
układów równań, która polega na dużej wrażliwości rozwiązań na nawet najmniejsze zaburzenia parametrów.
Zaczęło się od Edwarda Lorenza, który w latach 60-tych XX wieku pracował nad komputerowym
prognozowaniem pogody, i który doszedł do wniosku, że: „dowolny układ fizyczny, który zachowuje się
nieokresowo, jest nieprzewidywalny”.

Poszukiwanie związku pomiędzy działalnością rzeczonego motyla na wspomniany tajfun porównać można do
refleksji nad wpływem zakupu jeansów na topnienie lodowców. Pierwsze rozważania zostawmy jednak
naukowcom badającym teorię chaosu. Kolejnymi zaś zajmuje się… edukacja globalna.
Otwartość
Edukacja globalna to przede wszystkim szersze spojrzenie. Spójrzmy więc szerzej na jej definicję. Zgodnie
z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej, to działania edukacyjne na rzecz podniesienia
świadomości i zrozumienia problemów globalnych oraz współzależności między państwami.

Po co tę świadomość i to zrozumienie podnosić? Po to, żeby odbiorcy tejże wiedzy byli przygotowani do
mierzenia się z wyzwaniami dotyczącymi całej ludzkości. Jakie to wyzwania? Zapewnianie pokoju
i bezpieczeństwa na świecie, ochrona praw człowieka, dążenie do zrównoważonego rozwoju, poprawa jakości
życia w krajach tzw. globalnego Południa, a także budowanie partnerskich relacji społeczno-gospodarczych
między krajami Północy i Południa.
Czym zaś jest współzależność pomiędzy państwami? To wzajemne powiązania i przenikanie się systemów –
kulturowych, środowiskowych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, technologicznych... Globalizacja,
można rzec.

Ciągłe uczenie się
Skoro już o globalizacji, wyjaśnijmy, że to proces, który rozpatrywać można w różnych – przenikających się –
aspektach. Zaczynając od gospodarczego, objawiającego się zwiększaniem obrotów handlu
międzynarodowego, co doprowadziło do nasilenia przepływu kapitału, ludzi i technologii oraz (na aspekcie
społeczno-kulturowym kończąc) zacierania kulturowych różnic.
Globalny rozwój doprowadził również do, wspomnianego już, globalnego podziału: na państwa globalnej
Północy i globalnego Południa. To w większości na półkuli północnej znajdują się państwa rozwinięte,
w większości też na południe od państw rozwiniętych znajdują się państwa rozwijające się.

Pamiętać jednak trzeba, że grupy te są wewnętrznie zróżnicowane. Do państw rozwiniętych zalicza się
zarówno USA, Kanadę, Australią, Norwegię, jak i Polskę, z kolei do państw rozwijających się – tak państwa
afrykańskie, jak i Chiny.

24

Odpowiedzialność
Tym też zajmuje się edukacja globalna. Tłumaczy przyczyny i konsekwencje opisywanych zjawisk. Pozwala
rozumieć świat jako złożony i dynamicznie zmieniający się system. Kształtuje krytyczne myślenie, ma zmieniać
postawy. W państwach globalnej Północy przedstawia perspektywę globalnego Południa. I przede wszystkim:
wskazuje wpływ jednostki na globalne procesy, a jednocześnie wpływ globalnych procesów na jednostkę.
Wyjaśnia więc relacje pomiędzy jeansami a lodowcem.
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Uczciwość
Jeśli te wzajemne współzależności wciąż wydają się niezrozumiałe, rozejrzyjmy się. W sieciówkach kupujemy
głównie azjatyckie ubrania, stamtąd też w większości pochodzi elektronika, której używamy (telefon, który
mamy w torebce, czy być może włączony właśnie telewizor). Samochód, którym jeździmy też nie jest polski,
łóżko, na którym śpimy może być szwedzkie, a kosmetyki, których codziennie używamy – niech będą
francuskie. Jemy łososia norweskiego i włoski makaron, pijemy kolumbijską kawę, indyjską herbatę i chilijskie
wino. Oto jak (w dużym uproszczeniu) globalizacja weszła do naszych domów i do naszych lodówek.

Szacunek
Wartości, które leżą u podstaw edukacji globalnej, to: godność, sprawiedliwość, solidarność, równość, pokój
i wolność. Stwierdzić można, że to zupełnie odwrotnie niż u podstaw globalizacji. Czy świadomość jeansów
pozwala zrozumieć świat? Sprawdźmy.
Jeansy jako potwierdzenie istnienia współzależności. Stwierdzenie oczywiste: jeansy produkuje się z bawełny.
Czy bawełnę uprawia się w tym samym miejscu, w którym kupić możemy spodnie? Większość upraw znajduje
się w krajach rozwijających się – zanim rosnąca tam roślina w postaci gotowego produktu trafi na sklepową
półkę, przemierzy tysiące kilometrów.
Jeansy jako społeczna nierówność. Mimo że towar to popularny na całym świecie, na największą skalę
produkowany jest w takich państwach jak Chiny, Bangladesz, Turcja, Tajlandia czy Meksyk, czyli w miejscach,
które nie słyną z zabezpieczenia praw pracowniczych. Te są często lekceważone – w ogromnych fabrykach
pracują setki osób (zdarza się, że wśród nich znajdują się dzieci), przez znacznie więcej niż osiem godzin
dziennie, z pominięciem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, na krótkoterminowych umowach, za głodową
stawkę. W efekcie produkowany tam na masową skalę produkt, w wersji oryginalnej traktowany jest jak towar
luksusowy. Kiedy jednak otrzymywane wynagrodzenie nie wystarcza na zakup wyżywienia, nowe spodnie są
zakupem drugorzędnym.
Jeansy jako zagrożenie dla środowiska. Za serwisem ekonsument.pl przytoczyć można następujące liczby:
rocznie na świecie produkuje się 6 miliardów par jeansów, przy których produkcji pracują 2 miliony osób. Do
wyprodukowania 2 par jeansów zużyć trzeba od 7 000 do 29 000 litrów wody. W latach 2009 – 2010
wyprodukowano 22 miliony ton bawełny. Tę uprawia się jednak na zaledwie 2,5% ziemi uprawnej świata, a na
jej uprawy przypada 11% światowego zużycia pestycydów i 25% środków owadobójczych. Drugim najczęściej
wykorzystywanym w produkcji bawełny pestycydem jest Aldicarb – jedna jego kropla po przedostaniu się
przez skórę do ludzkiego organizmu, może zabić dorosłego człowieka. O tym, że zanieczyszczenia środowiska
mają wpływ na zmiany klimatyczne już przekonywać nie będziemy, w dalszej refleksji można też dojść do
wniosku, że zmiany klimatu mają wpływ na nasze życie.
Nasze ulubione spodnie narażają więc osoby, które je produkują, środowisko i nas.

Osobiste zaangażowanie
Wciąż wydaje się, że trzeba mówić głośniej o złożoności naszego świata i o tym, że jesteśmy jego obywatelami,
w związku z czym powinniśmy się wykazać szacunkiem dla różnorodności kulturowej, a także brać
odpowiedzialność za własne działania.

Przy okazji warto zastanowić się, skąd pochodzą nasze rzeczy, co to jest sprawiedliwy handel, a także nad tym,
jak nasze codzienne nawyki i decyzje wpływają na świat.
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„Świat coraz wyraźniej pęka. Właściwie coraz trudniej jest już nam
powiedzieć, że Amerykanie i Somalijczycy żyją
w tym samym świecie”
Ryszard Kapuściński

TEMAT: Północ – Południe?
Cele:




uczeń rozumie różnorodność świata
uczeń potrafi wskazać przyczyny nierównomiernego rozwoju państw świata
uczeń potrafi wskazać na mapie poszczególne państwa

Metody:

karta pracy

mapy

Pojęcia kluczowe:

różnorodność

Globalna Północ, Globalne Południe

Beneficjenci Oficjalnej Pomocy Rozwojowej
Zadania dla uczniów:
Nr 2 – Północ czy Południe?
Nr 3 – Na mapie świata – cz. I
Nr 4 – Na mapie świata – cz. II
Nr 5 – Na mapie świata – cz. III
Materiały dla nauczycieli:
Nr 1 – Czy świat jest jeden?
Nr 6 – W tym samym świecie?
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 2 * 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ
Wprowadzenie

Przekaż uczniom, że dzisiejsze zajęcia będą dotyczyć różnorodności na świecie, a dokładniej – różnic
pomiędzy państwami. Na początku zajęć przydatne mogą być informacje zawarte w Materiale
pomocniczym nr 1 – Czy świat jest jeden?. Artykuły przybliżają tematykę nierównomiernego rozwoju
państw, wskazują przykłady różnorodności oraz wyjaśniają pojęcia „Globalnego Południa”
i „Globalnej Północy”. Możesz zatem rozpocząć od zadania uczniom pytania: „Czy świat jest jeden?”
i krótkiej dyskusji na ten temat.

Północ – Południe

Rozdaj uczniom karty pracy z Materiału pomocniczego nr 2 – Północ czy Południe?. Zadaniem
uczniów jest przyjrzenie się zamieszczonej tam mapie świata, następnie określenie, która część globu
(północna czy południowa) jest tą uznawaną za rozwiniętą, a która – za rozwijającą się. W dalszej
kolejności uczniowie powinni wymienić kilka przykładów państw, które znajdują się w obu grupach.
W tej części zajęć koniecznie zwróć uczniom uwagę na fakt, że nie wystarczy podzielić państw świata
na „bogate i biedne”, „Globalną Północ i Globalne Południe”, „rozwinięte i rozwijające się”. Te dwie
grupy są same w sobie również zróżnicowane – np. do państw Globalnej Północy zalicza się zarówno
Norwegię, jak i Polskę, z kolei do państw Globalnego Południa – zarówno państwa afrykańskie, jak
i Chiny.

Na mapie świata

Kolejne zadanie uczniowie mogą rozwiązywać indywidualnie, w parach albo w trzy- lub
czteroosobowych grupach. Na początek rozdaj im Materiał pomocniczy nr 3 – Na mapie świata –
cz. I. W tabelach znajduje się lista beneficjentów Oficjalnej Pomocy Rozwojowej, opracowywana
przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Państwa oraz
terytoria podzielone zostały na cztery kategorie, wyróżnione ze względu na ich poziom rozwoju
gospodarczego.
Po zapoznaniu się z listą, rozdaj uczestnikom zajęć Materiał pomocniczy nr 4 – Na mapie świata – cz.
II. Poproś uczniów, aby zaznaczyli na mapach politycznych kontynentów jak najwięcej
z wymienionych krajów. Przydatne będzie skorzystanie z dużej (ściennej) mapy świata – ułatwi to
lokalizację krajów, bardzo często niewielkich i wciąż nam obcych.

Następnie rozdaj uczniom Materiał pomocniczy nr 5 – Na mapie świata – cz. III. Teraz ich zadaniem
jest zakreślenie obszarów, na których leżą wcześniej znalezione na poszczególnych kontynentach
państwa. Mapę należy następnie porównać z tą, która znalazła się w drugim materiale pomocniczym,
przedstawiającą schematyczny podział świata na Globalną Północ i Globalne Południe. Czy ta linia
w rzeczywistości przebiega w tym miejscu?
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Skąd różnice?

W ramach podsumowania zajęć warto zastanowić się, z czego wynikają różnice w rozwoju
poszczególnych państw, to, że niektóre z nich są bardziej, a inne – mniej rozwinięte. Zadaj uczniom
pytanie o przyczyny gorszej sytuacji w krajach Globalnego Południa w stosunku do państw Globalnej
Północy. Czy położenie geograficzne ma znaczenie? Możesz posłużyć się Materiałem pomocniczym
nr 6 – W tym samym świecie? i zadać uczniom dodatkowe pytania, które pozwolą na rozwinięcie
dyskusji na temat różnorodności państw.
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Północ – Południe?

Czy świat jest jeden?
Czy świat jest jeden?

Poszczególne regiony Ziemi, która jest niewątpliwie jedna, wciąż bardzo się od siebie różnią, mimo iż w erze
globalizacji skracającej wszelkie dystanse świat ujednolica się w bardzo szybkim tempie. Skoro zatem zarówno
mieszkańcy Polski, jak i np. Kanady, a także kilkudziesięciu innych krajów mogą nosić takie same ubrania, jeść
takie same potrawy, oglądać te same filmy i spędzać wakacje w tych samych miejscach, gdzie są te różnice?
Wydawać by się mogło, że świat nigdy nie był bardziej przyjazny, a szanse wszystkich ludzi na życie zgodne
z marzeniami bardziej wyrównane.
Niestety, nie wszyscy ludzie mają takie możliwości jak my i inni mieszkańcy najbogatszych krajów na świecie.
Należymy do niezwykle uprzywilejowanej grupy stanowiącej mniejszość w stosunku do mieszkańców Ziemi
borykających się z problemem ubóstwa i braku perspektyw rozwoju. Mieszkańcy około czterdziestu ośmiu
krajów świata żyją w skrajnej biedzie, nie jedzą regularnych i pełnowartościowych posiłków, nie mają dostępu
do wody pitnej i sanitariatów, nie mają w okolicy lekarzy czy szkół, w których mogłyby uczyć się ich dzieci. Ich
ubóstwo oznacza również, że nie mogą wyjechać na wakacje i często nie mają możliwości dotrzeć do wiedzy
o świecie, którą dysponujemy my. Oprócz nich jeszcze około stu krajów i terytoriów (np. brytyjskie terytoria
zamorskie: Anguilla, Montserrat czy St. Helena) boryka się z dużymi problemami rozwojowymi – tak dużymi, że
najbogatsze kraje deklarują również im pomoc finansową.
Najbiedniejsze kraje świata nazywano kiedyś „Trzecim Światem”. Ta nazwa ma jednak negatywny wydźwięk,
a powszechnie dziś wiadomo, że ubóstwo większości tych krajów jest wypadkową wielu elementów nie zawsze
zależnych od ich mieszkańców. Dlatego obecnie mówiąc o różnicach rozwojowych między krajami używa się
terminów „Globalna Północ” na określenie krajów bogatych znajdujących się przeważnie na północ od krajów
biedniejszych, określanych mianem „Globalnego Południa”. Ważne jest to, że terminy „Północ – Południe” są
względnie neutralne i nie powodują negatywnych skojarzeń, takich jak np. „Trzeci Świat” wskazujący, że są
jakieś inne, lepsze światy. Wartościowanie poszczególnych regionów tylko ze względu na poziom bogactwa
materialnego jest również niesprawiedliwe, ponieważ nie uwzględnia bogactwa kultury i dorobku
cywilizacyjnego danego obszaru.
Poszczególne regiony świata mogą więc różnić się ze względu na warunki, w jakich żyją ludzie – to najczęstsze
rozróżnienie, jakie jest czynione. Wydaje się, że podział na biednych i bogatych istnieje od zawsze i jest
w świecie w jakiś sposób usankcjonowany. To jednak nie do końca prawda. Po zakończeniu drugiej wojny
światowej, która wstrząsnęła światem i przewartościowała pewne kwestie, kraje skupione w Organizacji
Narodów Zjednoczonych (ONZ) postanowiły przyjąć specjalną rezolucję nazwaną Powszechną Deklaracją Praw
Człowieka. 10 grudnia 1948 roku Deklaracja ta została przyjęta i, choć była jedynie moralnym zaleceniem, jej
zapisy są odzwierciedlone w wielu konstytucjach i przepisach regulujących funkcjonowanie państw.
W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jednoznacznie zapisano, że „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi
pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować
wobec innych w duchu braterstwa” (art.1). Wedle Deklaracji „każdy człowiek posiada wszystkie prawa
i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka,
wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub
jakiegokolwiek innego stanu” (art.2). Z punktu widzenia różnic rozwojowych istotny jest zaś artykuł 25.
Powszechnej Deklaracji, który wskazuje, że: „Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej
zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny (…)”. W ten sposób wszystkie kraje na świecie potwierdziły, że chcą, by
wszyscy ludzie na świecie mogli żyć w zdrowiu i dobrobycie – by mogli się rozwijać. Specjalna Deklaracja ONZ
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o prawie do rozwoju, będąca pewnego rodzaju rozwinięciem artykułu 25. Powszechnej Deklaracji, mówi, że
„rozwój jest kompleksowym procesem o charakterze ekonomicznym, społecznym, kulturowym i politycznym,
którego celem jest stałe polepszanie się dobrobytu zarówno całej populacji jak i poszczególnej jednostki na
podstawie aktywnej, wolnej i znaczącej partycypacji w rozwoju i w sprawiedliwym rozdziale korzyści z niego
(rozwoju) wynikających”.
Jak widać, od wielu dekad świat chce zniwelować podział na kraje biedne (Globalne Południe) i bogate
(Globalna Północ). W tym celu bogata Północ deklaruje pomoc dla krajów Południa, a Globalne Południe stara
się wymyślać i realizować zapewniające sukces ścieżki własnego rozwoju. Skąd jednak wiadomo, które kraje są
Globalną Północą, a które Globalnym Południem, czyli gdzie przebiega granica ubóstwa?
Aleksandra Antonowicz, Czy świat jest jeden?, http://www.globalna.edu.pl/globalnie1/.

Czym różnią się Globalne Południe i Globalna Północ?

Pomiędzy krajami Globalnej Północy a Południa istnieje niestety wciąż ogromna różnica rozwojowa, która
stanowi o zupełnie odmiennym stylu życia ich mieszkańców. Jednakże równie istotne jest to, że wszystkie te
kraje różnią się kulturowo. O ile większość krajów Północy jest pod wpływem tzw. kultury Zachodu
i w następstwie globalizacji ujednolica się kulturowo, w krajach globalnego Południa znajdujących się na
różnych kontynentach rozwijają się różnorodne kultury, zwyczaje, a także wierzenia. Inaczej podchodzi się tam
np. do pojęcia czasu, relacji międzyludzkich czy nawet pojęcia osiągnięcia cywilizacyjnego. Warunki życia
i codzienne zajęcia ludzi w krajach Południa i Północy diametralnie różnią się od siebie. Relacje międzyludzkie
w krajach Globalnej Północy rzadko już przypominają ścisłe współżycie wielopokoleniowych rodzin w krajach
Południa, gdzie np. bardzo wyraźny jest szacunek do mądrości starszych, przekazujących posiadaną wiedzę
kolejnym pokoleniom. „Stary człowiek, który umiera, jest jak płonąca biblioteka” – powiedział Amadou
Hampate, malijski pisarz. Do tego sposobu życia potrzeba więcej czasu, i mieszkańcy krajów Południa częściej
ten czas znajdują. Zyskują na tym kontakty międzyludzkie, sąsiedzka czy rodzinna współpraca, niezbędna do
przetrwania w trudnej sytuacji materialnej. Współpraca w takim wymiarze, jaki dziś możemy spotkać w krajach
Afryki czy Azji, w krajach Globalnej Północy staje się powoli reliktem przeszłości lub modą znużonych
codziennością mieszkańców bogatych miast. Wiele krajów Południa rozwija samorządność lokalną,
mikroprzedsiębiorczość, działania oparte na aktywności małych grup ludzi robiących coś razem w celu
osiągnięcia wspólnych korzyści.
Kultura Zachodu izoluje ludzi od siebie, ponieważ coraz częściej są oni samowystarczalni dzięki posiadanym
pieniądzom, za które mogą kupić większość rzeczy. Te same rzeczy mieszkańcy krajów Południa zdobywają na
zasadzie wymiany bądź zwykłej, bezwarunkowej współpracy. Powszechnie znane powiedzenie, że „Bóg dał
Europejczykom zegar, a Afrykańczykom czas” ma w sobie wiele prawdy. Z drugiej strony europejski styl życia
stanowi często wzorzec, który kojarzy się nierozerwalnie z rozwojem. Więc mieszkańcy krajów Południa dążą
do niego i przejmują wiele europejskich zwyczajów, nie zawsze z pożytkiem dla rozwoju swoich społeczności
lokalnych.
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Kraje globalnego Południa mają olbrzymi, choć często niedoceniany dorobek cywilizacyjny – wystarczy
pomyśleć, gdzie wymyślono cyfry i dziesiętny system pozycyjny (Indie), skąd przyszedł do nas papier (Chiny),
czy które kraje wydobywają niezbędne do produkcji wszechobecnej w krajach Globalnej Północy elektroniki
metale (krajami bogatymi w te surowce są np. Demokratyczna Republika Konga, Zambia, Republika
Południowej Afryki). Najpopularniejszy napój na świecie – kawa – wywodzi się z Etiopii. Dziś kawa uprawiana
jest w wielu krajach Afryki i Ameryki Południowej.
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Mówiąc o dorobku cywilizacyjnym, nie powinniśmy zapominać o bogatej w smaku kuchni, kulturze ubioru czy
muzyce. Na przykład gwatemalskie stroje ludowe ze względu na ich unikatowość i czasochłonne wykonanie są
przekazywane jako pamiątki z pokolenia na pokolenie i traktowane jak dzieła sztuki. Tango, pochodzące
z Argentyny, od wieków jest jednym z tańców wywołujących najwięcej emocji wśród mieszkańców różnych
regionów świata. Jeśli chodzi o potrawy, mało który kraj dorównuje Peru, w którym jest podobno blisko
500 tradycyjnych potraw.
Nie mniej istotnym bogactwem są cuda natury. Kraje Południa posiadają unikatowe skarby, takie jak
np. wodospad Wiktorii w Zambii, Puszcza Amazońska w Brazylii i Boliwii, rozległe przestrzenie parków
narodowych pełnych dzikich i wolno żyjących zwierząt w Tanzanii czy Kenii, najwyższe góry świata w Nepalu.
Mówiąc o Nepalu, nie można zapomnieć, że żyje tam słynny lud Szerpów, od pokoleń zamieszkujący najwyższe
partie Himalajów. W żadnym narodzie na świecie nie ma tylu himalaistów i zdobywców najwyższej góry
świata.
Również w dziedzinie sportu niektóre kraje Południa przewyższają bogatą Północ. Przykładem mogą być sławni
na cały świat biegacze z rejonu Wschodniej Afryki czy robiący zawrotną karierę sprinterzy z Jamajki. Rekordy
tych sportowców zachwycają również z racji tego, że ich talenty nie są finansowo wspierane, tak jak to ma
miejsce w krajach Północy, gdzie wielu sportowców otrzymuje ogromne stypendia i wsparcie, tak aby mogli się
skupić jedynie na treningach.
Kraje Południa opierają się również unifikacji, jeśli chodzi o tradycyjne wierzenia i praktyki religijne. Jest to
zagadnienie szczególnie ciekawe ze względu na to, że wierzenia te są żywe i ulegają ciągłym zmianom, również
synkretyzując się z religiami takimi jak chrześcijaństwo czy islam. Np. w Afryce wielu ludzi jednocześnie
deklaruje bycie chrześcijaninem oraz przynależność do tradycyjnego systemu wierzeń. Powszechna jest
również wiara w magię, zwłaszcza w religiach afrykańskich, jak również przypisywanie mocy przedmiotom czy
przyrodzie. Zgłębianie tej dziedziny życia w krajach Południa pozwala odkryć niekończące się pokłady
historycznych warstw kulturowych tworzących obecny sposób życia mieszkańców tych krajów.
Zatem gdy mówimy o istniejących różnicach między krajami Północy i Południa, nie dotyczą one tylko
dramatycznej i niesprawiedliwej przepaści ekonomicznej, ale mają też związek z różnicami kulturowymi.
Kraje bogate nie są pod każdym względem „lepsze” od państw borykających się z biedą. Edukacja
najmłodszych stawiająca na budowanie szacunku wobec wszystkich ludzi niezależnie od rasy, kultury,
wyznania czy statusu ekonomicznego, a także kształtowanie postawy pozytywnej ciekawości wobec
różnorodności jest niezbędna do przetrwania w dzisiejszym świecie. Jest również niezbędna do tego, aby ten
różnorodny świat przetrwał dla kolejnych pokoleń. Zachęcanie dzieci do tolerancji i szacunku wobec
mieszkańców najodleglejszych zakątków świata, ich kultur i wierzeń jest tożsame z budowaniem w nich
poczucia globalnej odpowiedzialności. Dzisiejsze dzieci będą żyły w świecie, w którym tak formułowana
odpowiedzialność będzie warunkiem dobrobytu.
Aleksandra Antonowicz, Czy Globalne Południe różni się od Globalnej Północy tylko poziomem rozwoju materialnego?,
http://www.globalna.edu.pl/globalnie3/.
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Północ czy Południe?

Materiał pomocniczy nr 2

GLOBALNA PÓŁNOC

GLOBALNE POŁUDNIE
PÓŁNOC CZY POŁUDNIE?

…………………………………………………………………….
Określenie państw rozwiniętych, które znajdują
się (w większości) na jednej półkuli

…………………………………………………………………….
Określenie państw rozwijających się, które
znajdują się (w większości) na jednej półkuli

Grupy państw rozwiniętych i rozwijających się są wewnętrznie zróżnicowane:
Państwa rozwinięte

Państwa rozwijające się
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Materiał pomocniczy nr 3

Na mapie świata – cz. I

Lista beneficjentów Oficjalnej Pomocy Rozwojowej
(Komitet Pomocy Rozwojowej – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)
Afganistan
Angola
Bangladesz
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Czad
Demokratyczna
Republika Kongo
 Dżibuti
 Erytrea
 Etiopia










 Kenia

Państwa najsłabiej rozwinięte

Gambia
Gwinea
Gwinea-Bissau
Gwinea Równikowa
Haiti
Jemen
Kambodża
Kiribati
Komory
Laos
Lesoto
Liberia
Madagaskar














Malawi
Mali
Mauretania
Mjanma
Mozambik
Nepal
Niger
Republika
Środkowoafrykańska
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Somalia

Sudan
Sudan Południowy
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda
Wyspy Salomona
Wyspy św. Tomasza
i Książęca
 Vanuatu
 Zambia










Państwa o niskim dochodzie (PNB per capita <= 1 045 $ w 2013 r.)
 Korea Północna

 Tadżykistan

 Zimbabwe

Państwa i terytoria o niższym/średnim dochodzie (PNB per capita 1 046-4 125$ w 2013 r.)












Armenia
Boliwia
Egipt
Filipiny
Ghana
Gruzja
Gujana
Gwatemala
Honduras
Indie













Albania
Algieria
Antigua i Barbuda
Argentyna
Azerbejdżan
Belize
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
Botswana
Brazylia
Była Jugosłowiańska
Republika Macedonii
Chile
Chiny
Czarnogóra
Dominika































Indonezja
Kamerun
Kirgistan
Kongo
Kosowo
Maroko
Mikronezja
Mołdowa
Mongolia
Nikaragua











Nigeria
Pakistan
Papua-Nowa Gwinea
Paragwaj
Republika Zielonego
Przylądka
Salwador
Samoa
Sri Lanka
Swaziland

Syria
Tokelau
Ukraina
Uzbekistan
Wietnam
Wybrzeże Kości
Słoniowej
 Zachodni Brzeg
i Strefa Gazy







Państwa i terytoria o wyższym/średnim dochodzie (PNB per capita 4 126-12 745$ w 2013 r.)

















Dominikana
Ekwador
Fidżi
Gabon
Grenada
Irak
Iran
Jamajka
Jordan
Kazachstan
Kolumbia
Kostaryka
Kuba
Liban
Libia
Malediwy

Malezja
Mauritius
Meksyk
Montserrat
Namibia
Nauru
Niue
Palau
Panama
Peru
Republika
Południowej Afryki
 Saint Lucia
 Saint Vincent
i Grenadyny
 Serbia
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Seszele
Surinam
Tajlandia
Tonga
Tunezja
Turcja
Turkmenistan
Urugwaj
Waliis i Futuna
Wyspy Cooka
Wyspy Marshalla
Wyspa św. Heleny
Wenezuela
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Na mapie świata – cz. II

AFRYKA
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AMERYKA PÓŁNOCNA
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AMERYKA POŁUDNIOWA
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AUSTRALIA I OCEANIA

AZJA
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EUROPA
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Na mapie świata – cz. III

ŚWIAT
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W tym samym świecie?

Jakie są przyczyny gorszej sytuacji w krajach globalnego Południa w stosunku do państw globalnej
Północy?
 przeszłość kolonialna?

 gospodarka oparta na słabo wydajnym rolnictwie (które często nie zaspokaja potrzeb
żywieniowych ludności) i eksporcie surowców (które, jako towary nieprzetworzone, są
bardzo nisko wyceniane)?
 rządy charakteryzujące się korupcją, niestabilnością, brakiem wykształcenia urzędników
i (niekiedy) elit politycznych?
 położenie geograficzne?

 działania zachodnich przedsiębiorstw, które wymuszają swoją polityką niskie ceny
surowców, przetwarzają te surowce w państwach rozwiniętych i sprzedają do państw
rozwijających się po zwielokrotnionej cenie?

 działania państw globalnej Północy, które stosują programy protekcjonistyczne i w ten
sposób sprawiają, że import towarów rolnych z państw rozwijających się jest
nieopłacalny?
 paraliżujące rozwój zadłużenie krajów – skutek polityki międzynarodowych instytucji
finansowych ostatniego półwiecza?
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„Beznadziejność nie jest właściwą postawą. Zresztą często i nie
bez powodu mówi się, że nie ma problemów – są tylko kłopoty
z ich rozwiązaniem”
Abdou Diouf

TEMAT: Lokalne problemy, globalne wyzwania
Cele:




uczeń rozumie różnorodność mieszkańców świata
uczeń wie, czego dotyczy Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015
uczeń poznaje główne zagadnienia Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015

Metody:

symulacja

wykreślanka

quiz

Pojęcia kluczowe:

różnorodność

Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015

globalne wyzwania
Zadania dla uczniów:
Nr 1 – Równi-nierówni – cz. I
Nr 3 – Główne tematy – cz. I
Nr 4 – Główne tematy – cz. II
Nr 5 – Pytania o wyzwania
Materiały dla nauczycieli:
Nr 2 – Równi-nierówni – cz. II
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 2 * 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ
Wprowadzenie

Dzisiejsze zajęcia dotyczyć będą Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015 i globalnych wyzwań,
jakie on porusza. Na początku przekaż uczniom, co to jest europejski rok tematyczny i dlaczego
właśnie 2015 rok dotyczy rozwoju. Możesz skorzystać z informacji zawartych w poniższej ramce.
Rok 2015 jest szczególny dla pomocy rozwojowej.

Decyzją Parlamentu Europejskiego rok 2015 został ustanowiony Europejskim Rokiem na rzecz
Rozwoju. Jest to pierwszy rok w historii europejskiego roku tematycznego poświęcony działaniom
zewnętrznym Unii Europejskiej i roli Europy na świecie. Dla europejskich organizacji rozwojowych
jest to wyjątkowa okazja do pokazania, jak Europa angażuje się w walkę z ubóstwem na całym
świecie, oraz do zainteresowania tą pomocą większej liczby Europejczyków i zaangażowania ich
w nią. W 2015 roku upływa termin osiągnięcia milenijnych celów rozwoju uzgodnionych w 2000
roku na forum całego świata. Teraz wspólnota międzynarodowa będzie musiała porozumieć się co
do przyszłych globalnych ram eliminacji ubóstwa i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Motto Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015 brzmi: „Nasz świat, nasza godność, nasza
przyszłość”.

Po pierwsze – ludzie

Pierwsze zadanie ma uczniom zobrazować fakt, iż różni ludzie codziennie muszą mierzyć się z różnymi
problemami i mimo że wszyscy powinni być wolni i równi – niekoniecznie tak jest. Do wykonania tego
zadania konieczne będzie wstanie od szkolnych ławek. Jeśli jest to możliwe – wyjdźcie na korytarz
i ustawcie się w jednym rzędzie (tak, aby była jeszcze możliwości zrobienia kilkunastu kroków
naprzód). Możecie też stanąć wszyscy razem na końcu sali lekcyjnej. Ważne jest to, abyście na
początku stali w równym rzędzie.
Rozetnij Materiał pomocniczy nr 1 – Równi-nierówni – cz. I i rozdaj uczniom. To różnorodne role,
jakie ludzie mogą pełnić w społeczeństwie. Poproś uczniów, aby nie zdradzali nikomu swojej roli,
a następnie, by wyobrazili sobie życie, jakie może prowadzić osoba, którą na moment się stali.
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Następnie – korzystając z Materiału pomocniczego nr 2 – Równi-nierówni – cz. II – zadawaj uczniom
pytania (po kolei, jak na liście). Poproś uczniów, by wszyscy, którzy na pytanie mogą (w ramach
przydzielonych ról) odpowiedzieć twierdząco, robili krok naprzód. Osoby, które nie mogą
odpowiedzieć na któreś z pytań „tak”, powinny pozostać na swoich miejscach. Zadanie powinno
wyglądać tak, że zadajesz pytanie, a następnie uczniowie mają chwilę na zastanowienie się
i dokonanie (lub nie) kroku, po czym zadajesz kolejne pytanie. Po chwili zauważycie, że niektóre
z osób cały czas przesuwają się do przodu, inne zostały w tyle, pojawia się również znaczne
rozwarstwienie. W końcu tego ćwiczenia powiedz uczniom, żeby „ujawnili”, jakie role otrzymali. Czy
wszyscy ludzie są rzeczywiście równi?

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice

Scenariusz 3

Lokalne problemy, globalne wyzwania

Po drugie – wyzwania

Każdy miesiąc Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015 poświęcony został innemu zagadnieniu.
Rozdaj uczniom Materiał pomocniczy nr 3 – Główne tematy – cz. I. Znajduje się w nim wykreślanka
XXL. Zadaniem uczestników zajęć jest odnalezienie 20 haseł, które stanowić mogą tematy ERR 2015.
Haseł szukać należy poziomo, pionowo, na ukos i na wspak.
Klucz

Europa w świecie

Edukacja

Godna praca
Pomoc humanitarna
Zrównoważony rozwój

Przedsiębiorstwa
Demografia
Zmiany klimatu

Zdrowie

Kobiety

Pokój

Bezpieczeństwo

Dzieci
Migracja
Prawa człowieka

Dziewczęta
Zrównoważony wzrost
gospodarczy
Młodzież
Bezpieczeństwo żywności
Sprawowanie rządów

Rok ma jednak 12 miesięcy. Niektóre z 20 odnalezionych haseł należy połączyć. Rozdaj uczniom karty
kalendarza zawarte w Materiale pomocniczym nr 4 – Główne tematy – cz. II. Zadaniem uczniów jest
dopasowanie tematów roku do ich opisów w ramach poszczególnych miesięcy. Możecie też
zastanowić się, dlaczego ten właśnie miesiąc poświęcony został danemu tematowi.
Klucz

1 – Europa w świecie
5 – Pokój
i bezpieczeństwo
9 – Demografia
i migracja

2 – Edukacja
6 – Zrównoważony
wzrost gospodarczy,
godna praca
i przedsiębiorstwa
10 – Bezpieczeństwo
żywności

3 – Kobiety i dziewczęta

4 – Zdrowie

7 – Dzieci i młodzież

8 – Pomoc humanitarna

11 – Zrównoważony
rozwój i zmiany klimatu

12 – Prawa człowieka
i sprawowanie rządów

Po trzecie – podsumowanie

Dla podsumowania zajęć rozdaj uczniom Materiał pomocniczy nr 5 – Pytania o wyzwania.
Dwanaście pytań quizu dotyczy każdego z dwunastu miesięcy Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju
2015 oraz każdego z tematów przewodnich.
1–B
2–A
3–C
4–B

5–A
6–A
7–B
8–A
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Materiał pomocniczy nr 1

Równi-nierówni – cz. I

Profesor Cambridge

Długotrwale bezrobotny

Szef Google

Imigrant ze Wschodu

Burmistrz Nowego Jorku
Nauczyciel matematyki

Przedstawiciel mniejszości narodowej

Piosenkarz amerykański

Narkoman

Prawnik

Śmieciarz

Aktor serialowy

Lekarz bez Granic
Inżynier

Kasjer

Komornik
Fryzjer

Członek gminy żydowskiej

Mieszkaniec Sudanu Południowego

Homoseksualista

Strażnik miejski

Opozycyjny aktywista (np. w Rosji)

Mieszkaniec slumsów

Sierota

Dziennikarz w Korei Północnej

Osoba ubezwłasnowolniona

Weteran wojenny

Informatyk/programista

Kelner

Radny

Muzułmanin

Rencista

Telemarketer

Młodociany przestępca

Pracownik sprzątający

Sprzedawca warzyw i owoców

Kucharz

Piekarz

Bibliotekarz

Pracownik ochrony
Samotny rodzic

Były więzień

Osoba niepełnosprawna

Rolnik

Żebrak

Pracownik biurowy
Taksówkarz
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Uchodźca z Afryki

Bezdomny
Salowy
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Równi-nierówni – cz. II

Ostatnią noc spędziłeś w domu lub w mieszkaniu.
Spałeś w łóżku.
Rano wykąpałeś się/wziąłeś prysznic, korzystając z bieżącej wody.
Zjadłeś śniadanie.
Ubrałeś nową koszulkę.
Poszedłeś do pracy.
Po pracy wróciłeś do domu, w którym czekała na ciebie rodzina.
Mieszkasz w tzw. bezpiecznej okolicy.
W domu masz lodówkę, która jest wypełniona po brzegi.
W banku masz konto, które nie jest puste.
W portfelu masz pieniądze, które wystarczają na drobne przyjemności.
Jesteś zdrowy.
Możesz iść do lekarza, kiedy jesteś w potrzebie.
Chodziłeś do szkoły podstawowej.
Chodziłeś do szkoły średniej.
Skończyłeś studia.
Nigdy nie musiałeś pożyczać pieniędzy.
Nigdy nie musiałeś korzystać ze wsparcia socjalnego (zasiłków).
Nigdy nie doświadczyłeś przemocy.
Nigdy nie stosowałeś wobec nikogo przemocy.
Co roku wyjeżdżasz na wakacje.
Co roku spędzasz wakacje za granicą.
Masz pełną wolność słowa.
Inni ludzie liczą się z twoim zdaniem.
Możesz uczestniczyć w życiu politycznym swojego państwa.
Możesz chodzić do kościoła bez strachu, nie obawiając się aresztowania, tortur lub śmierci.
Możesz korzystać z prawa do zrzeszania się i demonstracji, nie obawiając się aresztowania,
tortur lub śmierci.
Nigdy nie doświadczyłeś niebezpieczeństw wojny, samotności więzienia, tortur.
Nigdy nie doświadczyłeś dyskryminacji.
Nigdy nie byłeś spragniony.
Nigdy nie doświadczyłeś głodu.
Nie martwisz się o przyszłość.
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Główne tematy – cz. I

Materiał pomocniczy nr 3

47
Główne tematy – cz. II
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Unia Europejska ma swoje przedstawicielstwa
w większości krajów na świecie. Łącznie ma w sumie
139 delegatur, które prowadzą działania w terenie.
Pomagają one budować silne i trwałe partnerstwa,
niejednokrotnie w wyjątkowo trudnych lub
niebezpiecznych warunkach. Jako orędowniczka
milenijnych celów rozwoju ONZ Unia pomaga
w opracowaniu globalnej agendy rozwoju, która będzie
prowadzić do trwałych zmian i osiągnięcia nadrzędnego
celu, jakim jest godne życie dla wszystkich ludzi.

Scenariusz 3

Dostęp do opieki medycznej jest podstawowym
prawem człowieka. Kiedy w 2000 r. wspólnota
międzynarodowa wyznaczała milenijne cele rozwoju,
wiele z nich miało bezpośredni lub pośredni związek ze
zdrowiem. Postęp w tej dziedzinie – w szczególności
w przypadku kobiet i dzieci – w wielu krajach następuje
bardzo powoli. To jednak błędne koło – bieda szkodzi
zdrowiu, a zły stan zdrowia prowadzi do ubóstwa.

......................................................

02

......................................................

05

To najlepsza możliwa inwestycja w walce
z wykluczeniem, nierównościami i ubóstwem. Polega
na rozwijaniu podstawowych umiejętności, uczy, jak
być aktywnymi członkami społeczności i ma
pierwszorzędne znaczenie dla procesu budowania
społeczeństwa. Jednak ponad 50 mln dzieci na całym
świecie nie chodzi do szkoły podstawowej, a 250 mln
nie umie czytać, pisać ani liczyć. Istotne jest
zapewnienie wszystkim ludziom możliwości uzyskania
dobrego wykształcenia, by mogli oni realizować swoje
marzenia i przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa.
W 70 lat po zakończeniu II wojny światowej wciąż
dochodzi do konfliktów i aktów przemocy, które
zagrażają życiu ludzi, zaprzepaszczają ich szanse na
dobrobyt i niszczą efekty działań na rzecz trwałego
rozwoju. Najlepszym sposobem rozwiązywania
konfliktów
jest
zastosowanie
wspólnego,
kompleksowego
podejścia
– począwszy od
zapobiegania i wczesnego ostrzegania, aż po szybką
odbudowę, fazę stabilizacji i wreszcie pokój.

......................................................

03

......................................................

06

Wiele kobiet przez całe życie doświadcza dyskryminacji
ze względu na sam fakt bycia kobietą. Najpierw nie
mogą chodzić do szkoły, później znaleźć dobrze płatnej
pracy, nie mają dostępu do podstawowych usług
zdrowotnych dla siebie i dzieci, a na starość odmawia
im się prawa do ochrony socjalnej lub spadku. Jeśli
jednak zapewnimy dziewczynkom dostęp do edukacji
w takim samym wymiarze jak chłopcom, a kobietom –
takie same możliwości jak mężczyznom, korzyści
społeczne będą ogromne. To również inwestycja
w gospodarkę.
Wzrost powinien przyczyniać się do walki z ubóstwem,
ochrony środowiska naturalnego, zapewnienia ochrony
prawnej pracownikom i opieki socjalnej wszystkim
obywatelom,
gwarantować
ciągłość
dialogu
społecznego. Obecnie ok. 200 mln osób na świecie nie
pracuje. W krajach rozwijających się zaledwie
¼ ludności w wieku produkcyjnym ma produktywną
i godną pracę, a prawie 900 mln osób żyje
w gospodarstwach domowych o dochodach poniżej
progu ubóstwa. Przedsiębiorcy nie tylko tworzą miejsca
pracy, lecz napędzają innowacje i zmiany, dlatego mają
do odegrania kluczową rolę w tworzeniu godnych
miejsc pracy i odpowiedzialnego, trwałego rozwoju.
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Unia Europejska ma swoje przedstawicielstwa
w większości krajów na świecie. Łącznie ma w sumie
139 delegatur, które prowadzą działania w terenie.
Pomagają one budować silne i trwałe partnerstwa,
niejednokrotnie w wyjątkowo trudnych lub
niebezpiecznych warunkach. Jako orędowniczka
milenijnych celów rozwoju ONZ Unia pomaga
w opracowaniu globalnej agendy rozwoju, która
będzie prowadzić do trwałych zmian i osiągnięcia
nadrzędnego celu, jakim jest godne życie dla
wszystkich ludzi.
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02

To najlepsza możliwa inwestycja w walce
z wykluczeniem, nierównościami i ubóstwem. Polega
na rozwijaniu podstawowych umiejętności, uczy, jak
być aktywnymi członkami społeczności i ma
pierwszorzędne znaczenie dla procesu budowania
społeczeństwa. Jednak ponad 50 mln dzieci na całym
świecie nie chodzi do szkoły podstawowej, a 250 mln
nie umie czytać, pisać ani liczyć. Istotne jest
zapewnienie wszystkim ludziom możliwości uzyskania
dobrego wykształcenia, by mogli oni realizować swoje
marzenia i przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa.
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Scenariusz 3

Dostęp do opieki medycznej jest podstawowym
prawem człowieka. Kiedy w 2000 r. wspólnota
międzynarodowa wyznaczała milenijne cele rozwoju,
wiele z nich miało bezpośredni lub pośredni związek
ze zdrowiem. Postęp w tej dziedzinie – w
szczególności
w przypadku kobiet i dzieci – w wielu krajach
następuje bardzo powoli. To jednak błędne koło –
bieda szkodzi zdrowiu, a zły stan zdrowia prowadzi
do ubóstwa.

W 70 lat po zakończeniu II wojny światowej wciąż
dochodzi do konfliktów i aktów przemocy, które
zagrażają życiu ludzi, zaprzepaszczają ich szanse na
dobrobyt i niszczą efekty działań na rzecz trwałego
rozwoju. Najlepszym sposobem rozwiązywania
konfliktów
jest
zastosowanie
wspólnego,
kompleksowego podejścia – począwszy od
zapobiegania i wczesnego ostrzegania, aż po szybką
odbudowę, fazę stabilizacji i wreszcie pokój.
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06

Wiele kobiet przez całe życie doświadcza dyskryminacji
ze względu na sam fakt bycia kobietą. Najpierw nie
mogą chodzić do szkoły, później znaleźć dobrze płatnej
pracy, nie mają dostępu do podstawowych usług
zdrowotnych dla siebie i dzieci, a na starość odmawia
im się prawa do ochrony socjalnej lub spadku. Jeśli
jednak zapewnimy dziewczynkom dostęp do edukacji
w takim samym wymiarze jak chłopcom, a kobietom –
takie same możliwości jak mężczyznom, korzyści
społeczne będą ogromne. To również inwestycja
w gospodarkę.
Wzrost powinien przyczyniać się do walki z ubóstwem,
ochrony środowiska naturalnego, zapewnienia
ochrony prawnej pracownikom i opieki socjalnej
wszystkim obywatelom, gwarantować ciągłość dialogu
społecznego. Obecnie ok. 200 mln osób na świecie nie
pracuje. W krajach rozwijających się zaledwie
¼ ludności w wieku produkcyjnym ma produktywną
i godną pracę, a prawie 900 mln osób żyje
w gospodarstwach domowych o dochodach poniżej
progu ubóstwa. Przedsiębiorcy nie tylko tworzą
miejsca pracy, lecz napędzają innowacje i zmiany,
dlatego mają do odegrania kluczową rolę w tworzeniu
godnych miejsc pracy i odpowiedzialnego, trwałego
rozwoju.
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Lokalne problemy, globalne wyzwania

Pytania o wyzwania

Unia Europejska i jej kraje członkowskie przeznaczają największe kwoty na świecie na oficjalną
pomoc rozwojową – to UE (razem ze swoimi państwami członkowskimi) jest największym na świecie
darczyńcą tej pomocy. W 2013 roku ten wkład w „oficjalną pomoc rozwojową” (zgodnie z definicją
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD) wyniósł ponad połowę całego wkładu
światowego.
Jaką kwotę (EUR) w 2013 roku UE i jej państwa członkowskie wspólnie przeznaczyły dla potrzebujących
krajów na pomoc w walce z ubóstwem?
a) 10 mld euro
b) 56,5 mld euro
c) 73,7 mld euro
Milenijne Cele Rozwoju to osiem celów ustalonych w 2000 roku, które 189 członków Organizacji
Narodów Zjednoczonych zobowiązało się osiągnąć do 2015 roku w ramach Projektu Milenijnego ONZ.
Cele te dotyczą m.in. redukcji ubóstwa, zdrowia i zrównoważonego rozwoju.
Jeden spośród Milenijnych Celów dotyczy ściśle edukacji. Który? Co zakłada?
a) zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym (zapewnienie wszystkim
chłopcom i dziewczętom możliwości ukończenia pełnego cyklu nauki na poziomie
podstawowym)
b) zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie wyższym (zapewnienie wszystkim
chłopcom i dziewczętom możliwości ukończenia studiów)
c) zapewnienie wszystkim uczniom darmowych podręczników

Wiele kobiet przez całe życie doświadcza dyskryminacji ze względu na sam fakt bycia kobietą.
Najpierw nie mogą chodzić do szkoły, później znaleźć dobrze płatnej pracy, nie mają dostępu do
podstawowych usług zdrowotnych dla siebie i dzieci, a na starość odmawia im się prawa do ochrony
socjalnej lub spadku.
Wśród Milenijnych Celów Rozwoju znalazł się jeden, który dotyczy przede wszystkim walki
z dyskryminacją kobiet. Który? Co zakłada?
a) promowanie równości zatrudnienia kobiet (wzrost wskaźnika zatrudnienia kobiet co najmniej
o 50% do 2015 roku)
b) promowanie równości wynagrodzenia kobiet (zmniejszenie różnic w płacach otrzymywanych
przez kobiety i mężczyzn o 90% do 2015 roku)
c) promowanie równości płci i awansu społecznego kobiet (wyeliminowanie nierównego dostępu
płci do pierwszego i drugiego szczebla edukacyjnego do 2005 roku, a na wszystkich szczeblach
do 2015 roku)
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Podstawowym dokumentem traktującym o prawach człowieka jest Powszechna Deklaracja Praw
Człowieka, uchwalona 10 grudnia 1948 roku podczas Trzeciej Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ
obradującej w Paryżu. Dokument ten jest uznawany za jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć
ONZ. Przetłumaczona na większość języków świata Deklaracja zbiera i porządkuje osiągnięcia
i postulaty człowieka, który od wielu setek lat toczy nieskończoną jeszcze walkę o własną wolność
i godność.

Który artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczy zdrowia?
a) artykuł 24 – Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego
i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne
świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby,
niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób od
niego niezależny
b) artykuł 25 – Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego
i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską
i konieczne świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia,
choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny
sposób od niego niezależny
c) artykuł 26 – Każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego
i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską i konieczne
świadczenia socjalne, oraz prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby,
niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób od
niego niezależny

„Pokój na świecie nie mógłby być zachowany bez twórczych wysiłków na miarę grożących mu
niebezpieczeństw” – tymi słowami rozpoczyna się dokument, który w latach 50. XX w. otworzył drogę
integracji europejskiej.

Jaka jest nazwa tego dokumentu? Kto i kiedy (dokładnie) go zaprezentował? Czego dotyczył?
a) Deklaracja/Plan Schumana. Plan przedstawiony 9 maja 1950 roku przez ministra spraw
zagranicznych Francji Roberta Schumana. Dotyczył on propozycji wspólnej koordynacji
produkcji stali i wydobycia węgla oraz utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali
b) Deklaracja/Plan Adenauera. Plan przedstawiony 11 kwietnia 1950 roku przez kanclerza
Niemiec Konrada Adenauera. Dotyczył on propozycji wspólnej koordynacji gospodarek i handlu
oraz utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
c) Deklaracja/Plan Zeelanda. Plan przedstawiony 23 marca 1950 roku przez premiera Belgii Paula
van Zeelanda. Dotyczył on propozycji wspólnej koordynacji przemysłu jądrowego oraz
utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
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Jedna z koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem polega na świadomym, zrównoważonym działaniu
zorientowanym nie tylko na zysk finansowy i aspekty ekonomiczne, ale także na uwzględnianiu
potrzeb i wymagań szeroko pojętych interesów społecznych i ekologicznych w otoczeniu firmy.
W długotrwałym procesie zarządzania strategicznego głównym aspektem jest pozyskiwanie zaufania
otoczenia firmy oraz zwrócenie uwagi na potrzeby i polepszenie relacji ze swoimi interesariuszami
(zarówno pracownikami, dostawcami i partnerami, jak i klientami oraz kontrahentami). Prowadzone
są działania prospołeczne i proekologiczne, równocześnie i równorzędnie z działalnością przewodnią
organizacji.
Jaka jest nazwa opisanej koncepcji?
a) społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, Corporate Social Responsibility
b) biznes na rzecz społeczeństwa, BFS, Business for Society
c) rozwój holistyczny, HD, Holistic Development

Konwencja o prawach dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989
roku. Dokument, w którym spisano wszystkie prawa dziecka, obowiązuje niemal we wszystkich
państwach świata.
7 czerwca 1991 roku Sekretarzowi Generalnemu ONZ został złożony dokument ratyfikacyjny
Rzeczypospolitej Polskiej do powyższej konwencji. Kiedy weszła ona w życie w stosunku do Polski?
a) 7 czerwca 1991 roku
b) 7 lipca 1991 roku
c) 1 stycznia 1992 roku

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej obchodzony jest corocznie 19 sierpnia. Jego celem jest
szerzenie wiedzy o pomocy humanitarnej wśród społeczności międzynarodowej oraz podkreślenie
potrzeby wielostronnej współpracy w tej dziedzinie. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w grudniu 2008 roku.

Jakie wydarzenie wpłynęło na wybór daty Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej?
a) 19 sierpnia 2003 roku, wskutek wybuchu bomby w siedzibie ONZ w Bagdadzie, stolicy Iraku,
22 pracowników humanitarnych straciło życie. W zamachu tym zginął także Wysoki Komisarz
ONZ ds. Praw Człowieka, Sergio Vieira de Mello
b) 19 sierpnia 1989 roku podczas tzw. Pikniku Paneuropejskiego, zorganizowanego za zgodą
władz, otwarto na 3 godziny granicę węgiersko-austriacką, dzięki czemu na Zachód przedostało
się kilkuset obywateli NRD
c) 19 sierpnia 1980 roku na lotnisku w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie spłonął po awaryjnym
lądowaniu należący do Saudi Arabian Airlines samolot Lockheed L-1011, w wyniku czego
zginęło wszystkich 301 osób na pokładzie
W 2013 roku liczba ludności świata przekroczyła 7 miliardów, a zgodnie z prognozami do 2050 roku
przekroczy ona 9 miliardów, spośród których blisko 8 miliardów ludzi zamieszkiwać będzie państwa
słabo rozwinięte. Będzie to jedynie pogłębiać dotychczasowe nierówności oraz problemy, m.in.
z dostępem do żywności, a także zwiększać ruchy migracyjne.

Prognozę ludności dla Polski, której liczba ludności w 2013 roku wynosiła 38495,7 tys. osób, przygotował
Główny Urząd Statystyczny. Jaki jest prognozowany stan ludności Polski w 2050 roku?
a) 39540,9 tys. osób
b) 35760,5 tys. osób
c) 33950,6 tys. osób
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Za jeden z głównych Milenijnych Celów Rozwoju uznano eliminację skrajnego ubóstwa (zmniejszenie
o połowę liczby ludzi, których dochód nie przekracza 1 dolara dziennie) oraz głodu (zmniejszenie
o połowę liczby ludzi, którzy cierpią głód). Wciąż jednak z powodu niedożywienia umierają rocznie
ponad 3 mln dzieci, a kolejne miliony odczuwają psychiczne i fizyczne skutki niedożywienia.
Wyżywienie rosnącej liczby mieszkańców świata powinno więc być priorytetem polityki rozwoju.

Unia Europejska, w ramach Oficjalnej Pomocy Rozwojowej, również realizuje wskazany cel milenijny.
Jednocześnie również dba o jakość żywności na terenie swoich państw członkowskich. Co jest celem
polityki UE w zakresie bezpieczeństwa żywności?
a) celem polityki UE w zakresie bezpieczeństwa żywności jest ochrona zdrowia i interesów
konsumentów oraz jednoczesne zagwarantowanie niezakłóconego działania jednolitego rynku
b) celem polityki UE w zakresie bezpieczeństwa żywności jest ochrona zdrowia i interesów
producentów oraz jednoczesne zagwarantowanie niezakłóconego działania jednolitego rynku
c) celem polityki UE w zakresie bezpieczeństwa żywności jest ochrona interesów producentów
spożywczych produktów regionalnych oraz jednoczesne zagwarantowanie niezakłóconego
działania jednolitego rynku

Zrównoważony rozwój to koncepcja, która zakłada jakość życia na poziomie, na jaki pozwala obecny
rozwój cywilizacyjny, opierając się o dwa podstawowe pojęcia: potrzeb (w szczególności
podstawowych potrzeb najbiedniejszych na świecie, którym należy nadać najwyższy priorytet) oraz
ograniczeń (narzuconych zdolności środowiska do zaspokojenia potrzeb obecnych i przyszłych przez
stan techniki i organizacji społecznej).
Jak pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało zdefiniowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych?
a) zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja potrzeby przemysłu wydobywczego,
producentów, dystrybutorów oraz sprzedawców towarów
b) zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi,
ale nie zachowuje, nie chroni i nie przywraca zdrowia i integralności ekosystemu Ziemi,
zagrażając możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i przekroczenia
długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi
c) zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi
oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia
możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych
granic pojemności ekosystemu Ziemi

Prawa człowieka formalnie uznano za jeden z priorytetów społeczności międzynarodowej ponad
50 lat temu, w grudniu 1948 roku, kiedy to przyjęto Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Zyskały
one wtedy miano uniwersalnych zasad obejmujących wszelkie aspekty życia ludzkiego.
Deklaracja stała się podstawowym, ale nie jedynym dokumentem, który porusza tematykę dotyczącą
praw człowieka. Jakie inne (przykładowe) konwencje traktatowe obejmują ten obszar? W którym
dokumencie prawa człowieka wskazała Unia Europejska?
a) Karta Praw Podstawowych (Unia Europejska); Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
i Politycznych; Konwencja o Prawach Dziecka; Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych,
Społecznych i Kulturalnych
b) Karta Praw Obywatelskich (Unia Europejska); Traktat o ograniczeniu zbrojeń strategicznych
(SALT I i II); Karta Atlantycka; Konwencja wiedeńska o prawie traktatów
c) Karta Praw Społecznych (Unia Europejska); Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Likwidacji
Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej; Konwencja w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz
Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania; Konwencja
w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet
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„Być człowiekiem, to w istocie być odpowiedzialnym. To znać wstyd
w obliczu nędzy, chociaż ona nie wydaje się od nas zależna. To być
dumnym ze zwycięstwa, które odnieśli nasi towarzysze. To kładąc
swą cegłę czuć, że się bierze udział w budowie świata”
Antoine de Saint-Exupéry

TEMAT: Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość
Cele:




uczeń poznaje tematy przewodnie Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015
uczeń zna różnorodne wyzwania globalne w XXI wieku
uczeń potrafi wskazać przyczyny, skutki i metody przeciwdziałania problemom globalnym

Metody:

gra dydaktyczna

Pojęcia kluczowe:

Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015

Unia Europejska – największy donor współpracy rozwojowej

problemy i wyzwania globalne
Zadania dla uczniów:
Nr 1 – Globalne wyzwania
Nr 2 – Światowe historie
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ
Wprowadzenie

Powiedz uczniom, że na dzisiejszych zajęciach dowiedzą się tego, z jakimi globalnymi wyzwaniami
i problemami musi mierzyć się współczesny świat. Na początek przekaż im, że zajęcia dotyczą
Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju, którym decyzją Parlamentu Europejskiego został ustanowiony
2015 rok. Jest to pierwszy rok w historii europejskiego roku tematycznego poświęcony działaniom
zewnętrznym Unii Europejskiej i roli Europy na świecie.
Każdy miesiąc to też inny temat przewodni. Styczeń – Europa w świecie; luty – edukacja; marzec –
kobiety i dziewczęta; kwiecień – zdrowie; maj – pokój i bezpieczeństwo; czerwiec – zrównoważony
ekologiczny wzrost gospodarczy, godna praca i przedsiębiorstwa; lipiec – dzieci i młodzież; sierpień –
pomoc humanitarna; wrzesień – demografia i migracja; październik – bezpieczeństwo żywności;
listopad – zrównoważony rozwój i zmiany klimatu; grudzień – prawa człowieka i sprawowanie
rządów. Tych tematów dotyczy gra dydaktyczna.

Przygotowanie do gry

Klasę podziel na mniejsze grupy – od pięcio- do ośmioosobowych. W każdej grupie powinien się
znaleźć również lider, który będzie kontrolować przebieg rozgrywki.

Przygotuj zestawy do gry. Rozetnij Materiał pomocniczy nr 1 – Globalne wyzwania. Następnie
rozetnij Materiał pomocniczy nr 2 – Światowe historie, a wycięte karty potasuj. Karty pierwszego
materiału pomocniczego przekaż liderowi gry. Karty drugiego materiału pomocniczego powinny
zostać rozdane graczom (np. w ośmioosobowym zespole każdy z uczniów otrzyma po czternaście
kart).

Rozgrywka

Zadaniem lidera w każdej kolejce gry jest wybranie tytułu historii, która będzie rozwiązywana. Lider
wybraną kartę kładzie na środku stołu. Następnie gracze – spośród swoich kart – wybierają te, które
(ich zdaniem) najbardziej pasują do tytułu historii. Wytypowane karty układają na karcie zawierającej
tytuł historii. Mogą wyłożyć tyle kart, ile uznają za odpowiednie (dany gracz może również nie
wyłożyć żadnej karty, jeśli uzna, że nie pasuje ona do tytułu). Następnie wszystkie karty trafiają do
jednego z graczy, którego zadaniem jest ułożenie historii w całości – tak aby znane były wszystkie jej
elementy. Nie wystarczy jednak ułożyć ponumerowanych kart w kolejności od 1 do 8 – muszą one
tworzyć spójny ciąg przyczynowo-skutkowy!
Każda historia składa się z następujących elementów:
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1 – Sylwetka
5 – Zmiana 1

2 – Życie
6 – Zmiana 2

3 – Problem
7 – Przyszłość

4 – Rozwiązanie
8 – Unia Europejska
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Jeśli gracz poprawnie dopasuje wszystkie elementy historii, zdobywa dwa punkty. Karty historii
należy odłożyć na bok, a pozostałe karty (jeśli uczestnicy wyłożyli łącznie więcej niż osiem kart) należy
przetasować i rozdać kolejno wszystkim graczom.

Jeśli gracz ma wątpliwości odnośnie do układanej historii, może zwrócić się do pozostałych graczy
z pytaniem, czy posiadają kartę, na której mogłyby się znajdować odpowiednie informacje (podając
przykład tych informacji i bazując na wiedzy pozyskanej z pozostałych kart). Jeśli uda mu się ułożyć
poprawnie historię, otrzymuje jeden punkt. Karty historii należy odłożyć na bok, a pozostałe karty
należy przetasować i ponownie rozdać kolejno wszystkim graczom.
Jeśli gracz ułoży historię niepoprawnie lub podda grę, kompletną historię przedstawia lider gry, który
jest odpowiedzialny również za zebranie odpowiednich kart.

Po ułożeniu historii, rozpoczyna się kolejna runda. Lider ponownie wybiera tytuł historii, gracze
wykładają karty, a zadaniem kolejnego gracza jest ułożenie pełnej historii. Gra zawiera czternaście
historii, więc rozegrać można w ten sposób czternaście rund.
Zwycięzcą gry jest zawodnik, który zdobędzie za ułożenie historii najwięcej punktów.

Podsumowanie

Dzięki grze uczniowie poznają prawdziwe historie ludzi, którzy byli odbiorcami współpracy
rozwojowej świadczonej przez Unię Europejską, zazwyczaj przy współudziale (często lokalnych)
organizacji pozarządowych. Poznają różnorodne problemy, z którymi borykają się mieszkańcy
różnych zakątków świata. Przećwiczą też umiejętność wskazywania przyczyn i skutków danych
sytuacji, a także metod przeciwdziałania im i rozwiązywania globalnych problemów.
Grę warto podsumować krótką dyskusją, w której można porównać np. problemy młodych ludzi
w Polsce do problemów młodych ludzi w innych państwach (szczególnie rozwijających się), co
pozwoli uczniom na zobrazowanie sobie różnorodności świata.
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Materiał pomocniczy nr 1
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SYLWETKA

Reina Valladarez pochodzi z biednej
rodziny. Zaczęła pracować od razu po
skończeniu szkoły podstawowej. Jako
czternastolatka uczyła się szycia, a pracę
w charakterze szwaczki podjęła w wieku
15 lat. Pierwsze dziecko urodziła, kiedy
miała 20 lat i wtedy zakończyła
edukację.

ZMIANA 1

Reina skorzystała z propozycji, by
kobiety pracujące w domu połączyły siły
i założyły małe przedsiębiorstwo. Po
licznych spotkaniach i kursach udało się.
W firmie pracuje 15 zatrudnionych
szwaczek, które wyprodukowały w 2014
roku 180 mundurków szkolnych i 3000
toreb.
„Jesteśmy
prawdziwymi
kobietami biznesu”, mówi Reina.

01

2

ŻYCIE

Dochody męża Reiny nie wystarczały na
utrzymanie rodziny, więc musiała
dorabiać, szyjąc ubrania. W małżeństwie
nie zawsze im się układało, mieli też
niepełnosprawnego
syna.
Żeby
zapomnieć o problemach, pracowała
coraz więcej. Pracowała w domu, więc
miała ograniczone kontakty z innymi
kobietami.

6

ZMIANA 2

Reina uważa się teraz zarówno za
szwaczkę, jak i kobietę biznesu. „Przed
odbyciem kursów i szkoleń nigdy nie
wyobrażałam sobie, że będę w stanie
negocjować
i
dyskutować
z przedstawicielami rządu i innymi
przedsiębiorcami. Teraz jestem w tym
naprawdę dobra. Udało mi się
przezwyciężyć swoje niskie poczucie
wartości”.

3

PROBLEM

W Hondurasie pracę ma mniej niż 35%
kobiet w wieku produkcyjnym. Kobiety
pracujące często zarabiają mniej niż
mężczyźni. Szacuje się, że ok. 500 tys.
kobiet (nieco mniej niż połowa
wszystkich kobiet w tym kraju) jest
niepełnozatrudniona.
Prawie
60%
ludności Hondurasu żyje w ubóstwie.

7

PRZYSZŁOŚĆ

Valladarez uniezależniła się finansowo
od męża, pomaga w opłaceniu studiów
córki oraz zapewnia synowi dobre
warunki. „Uważam, że odniosłyśmy
ogromny sukces – jeszcze nie tak dawno
temu nikt o nas nie słyszał, a teraz nasza
firma ma dobrą reputację i w związku
z tym mamy dużo pracy” – mówi dumna
Reina.

4

ROZWIĄZANIE

8

UNIA EUROPEJSKA

UE współpracuje z NGO i urzędami
w Hondurasie w celu opracowania
programu wspierającego zakładanie
małych lokalnych przedsiębiorstw.
Program wspiera ludzi, którzy chcą
rozpocząć własną działalność oraz
pomaga im tworzyć sieci, aby mogli
dzielić się swoimi doświadczeniami
i współpracować z innymi.

UE aktywnie pomaga Hondurasowi
w radzeniu sobie z problemami
gospodarczymi;
wspiera
wymianę
dobrych praktyk i wiedzy oraz finansuje
programy i projekty, które wzmacniają
zdolności instytucji sektora publicznego.
Pomoc finansowa UE obejmuje program
na rzecz rozwoju gospodarczego,
realizowany przez lokalne organizacje
pozarządowe we współpracy z gminami.
Projekty UE skierowane są do
producentów
żywności,
stolarzy,
piekarzy i innych małych firm (jak małe
firmy odzieżowe).
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ZMIANA 1

Husen jest jednym z 400 tys.
beneficjentów projektów, które mają na
celu zwiększenie produkcji rolnej
w Erytrei o co najmniej 10%. W pobliżu
jego domu powstała zapora wodna,
podniósł się poziom wód gruntowych,
znów może czerpać wodę ze studni, wie,
jak skutecznie nawadniać swoje grunty
i walczyć z erozją gleby.

02

2

ŻYCIE

Jak wielu rolników w regionie uprawia
przede wszystkim jęczmień, sorgo,
proso, a także kawowce. Tutejszy klimat
zawsze był suchy, a uprawa trudna.
Husen musi radzić sobie z zupełnie
innymi problemami niż poprzednie
pokolenia. Z pracy na roli trudno
utrzymać rodzinę. Dzieci Husena już
dawno wyprowadziły się z domu
i znalazły nisko płatną pracę w sektorze
usługowym.

6

ZMIANA 2

„Dzięki temu, że mam wodę do
nawadniania pól i mogę podlewać
uprawy przez cały rok, postanowiłem
spróbować też uprawy owoców. Mam
nadzieję, że dzięki nawadnianiu zbiory
będą tak duże, że nadwyżkę sprzedam
tutaj na miejscu, a część zawiozę może
nawet na targ do Keren”, mówi Husen.

3

PROBLEM

Uprawy nawadniane są deszczem.
Lokalne warunki klimatyczne pogorszyły
się z powodu globalnych zmian klimatu.
Ograniczone
i
coraz
bardziej
nieregularne opady oraz wylesianie
sprawiają, że wody jest za mało, by
wyprodukować dość żywności na własne
potrzeby, nie mówiąc już o nadwyżkach,
które można by sprzedać. Opady są
nieregularne i coraz mniejsze, plony są
coraz słabsze.

7

PRZYSZŁOŚĆ

Gospodarstwo Husena jest za małe, by
wyżywić jego wszystkie dzieci wraz
z rodzinami, ale dzięki inicjatywom
wspierającym rolnictwo na tym terenie
być może choć jedno z jego dzieci będzie
mogło wrócić do Geleb i przejąć dobrze
funkcjonujące gospodarstwo. „To moje
największe marzenie. Rodzina powinna
być razem”, mówi rolnik.

4

ROZWIĄZANIE

UE we współpracy z rządem Erytrei
i pozostałymi zainteresowanymi realizuje
projekty w dziedzinie rolnictwa. W ramach
polityki prowadzonej przez rząd unijna
pomoc została przeznaczona na budowę
zapór wodnych, pól tarasowych i systemów
melioracyjnych. W szkółkach leśnych
wyhodowano 6 mln sadzonek drzew, które
zasadzono w całym kraju. W regionie Geleb
zbudowano dwie tamy, aby uzupełnić stan
wód gruntowych. Do rozprowadzania wody
zainstalowano pompę na baterią słoneczną.

8
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Husen Shibot od zawsze mieszka
w regionie Geleb (Erytrea), około 100
km na północ od stolicy kraju – Asmary.
Przejął gospodarstwo swoich rodziców.
Teraz sam jest już ojcem i dziadkiem, ale
w rodzinnym gospodarstwie mieszka
tylko on z żoną. „Zawsze chciałem, by co
najmniej jedno z czworga moich dzieci
zostało
na
gospodarstwie
i zaopiekowało się nami na starość. Tak
się robi w Erytrei”.

5

Scenariusz 4

SYLWETKA

Łączna kwota unijnej pomocy dla Erytrei to
ponad 60 mln euro. UE zarządza tym
budżetem wspólnie z rządem Erytrei.
Największy aktualnie realizowany program
dotyczy rolnictwa (ma pomóc 400 tys. osób
i zwiększyć produkcję rolną o 10%).
W ramach programu wyprodukowanych
i zasadzonych zostanie 6 mln sadzonek.
Dzięki pompom zasilanym energią słoneczną
nawodnionych zostanie 1000 ha gruntów.
Działania z zakresu ochrony gleby i wody są
prowadzone na obszarze 20 tys. ha.
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ŻYCIE

22-letni Gul Rehman, podobnie jak
tysiące innych chłopców i młodych
mężczyzn z pakistańskich Terytoriów
Plemiennych
Administrowanych
Federalnie, został nakłoniony i zmuszony
do dołączenia do talibów i walki „ku
chwale islamu”. Miał zaledwie 18 lat.
Jego koszmar zakończył się po czterech
latach.

Matce Gula, po zakończeniu szkolenia,
udało się przekonać syna, by wziął udział
w realizowanym przez PAIMAN
programie na rzecz stopniowego
odchodzenia od radykalnej postawy.
Udało
się.
„Dzięki
programowi
zobaczyłem prawdziwe oblicze fałszywej
indoktrynacji, której mnie poddano.
Nauczyłem się myśleć pozytywnie
i zyskałem nowe życie. Czuję się wolny”
– mówi Gul.

Częścią programów są szkolenia
rozwijające umiejętności zawodowe,
które ułatwiają młodym ludziom powrót
do normalnego życia. Dzięki wsparciu
finansowemu UE instruktorzy PAIMAN
mogą ściśle współpracować ze swoimi
podopiecznymi, aż do czasu ich pełnego
powrotu do swoich rodzin i społeczności.
Ambasadorzy identyfikują również
młodych ludzi z grup ryzyka oraz
ostrzegają
społeczności
i
rząd
o działaniach, które mogłyby prowadzić
do ekstremizmu.

03

ZMIANA 1

6

ZMIANA 2

3

PROBLEM

Pasztunowie mają długoletnie tradycje
polegające na tolerancji i współpracy,
jednak ponad dziesięć lat przemocy
i nienawiści zrobiło swoje. Atmosfera
strachu stworzyła podatny grunt dla
rekrutacji w szeregi talibów. Tysiące
rodzin straciło ojców, synów i braci,
których poddano ekstremistycznej
indoktrynacji. Mężczyzn szkolono, by
gloryfikowali przemoc.

7

PRZYSZŁOŚĆ

Gul też jest ambasadorem pokoju
i pomaga PAIMAN dotrzeć do innych
młodych
ludzi
obracających
się
w środowiskach radykalnych lub
podatnych na wpływ ekstremizmów. Ta
praca wiele w jego życiu zmieniła –
„Teraz jestem mediatorem i ludzie mi
ufają, wcześniej nikt nie chciał ze mną
rozmawiać”.

4

ROZWIĄZANIE
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Gul pochodzi z Agencji Bajaur, odległego
regionu
w
północno-zachodnim
Pakistanie graniczącego z Afganistanem,
który od lat targany jest wojną. Od 2001
r. Terytoria Plemienne Administrowane
Federalnie i sąsiednia prowincja Chajber
Pachtunchwa są miejscem przemocy
zbrojnej, śmierci i zniszczeń. Wojna
pochłonęła ponad 47 tys. ofiar,
doprowadziła
do
niepokojów
społecznych i negatywnie wpłynęła na
społeczności lokalne.

5

Scenariusz 4

SYLWETKA

Z matką Gula skontaktowała się lokalna
organizacja
pozarządowa
PAIMAN,
wspierająca pokój, pokojowe rozstrzyganie
sporów i deradykalizację. Organizacja jest
wspierana przez UE i współpracuje
z lokalnymi społecznościami. Szkoli tzw.
tolana – ambasadorów pokoju, których
zadaniem jest dotarcie do innych osób ze
swojego otoczenia, tworząc wspólnoty
wolne od przemocy.

8

UNIA EUROPEJSKA

UE
wspiera
programy
zapobiegania
radykalizacji i łagodzenia radykalnych
postaw, takie jak „Społeczność przeciwko
wojnie: stopniowo, ale stanowczo”. PAIMAN
Alumni Trust to organizacja non-profit
założona w 2004 r., która działa w ramach
programu UE. Wspiera działania na rzecz
budowania pokoju, mediacji i wczesnego
ostrzegania
na
terytoriach
FATA
i w prowincji Chajber Pachtunchwa.
Wsparcia udzielono już 500 młodym ludziom,
300 matkom, 150 urzędnikom rządowym
i 150 członkom NGO.
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ZMIANA 1

Mathilda jest teraz nauczycielką
w szkole podstawowej w Kaminie, pięć
godzin marszu po wyboistym terenie od
jej rodzinnej wioski. „Jest ciężko. Nie ma
energii elektrycznej, brakuje też
materiałów edukacyjnych. W tych
wioskach jest za mało nauczycieli, więc
musimy uczyć w klasach, w których
zebrane są dzieci w różnym wieku. Dla
nauczyciela to trudne zadanie”.
W kolegium uczono ją, jak radzić sobie
z podobnymi problemami.
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ŻYCIE

W 2011 r. Mathilda zdobyła stypendium
UE, dzięki któremu mogła uczyć się
w Kolegium Nauczycielskim w Bomanie.
Po dwuletniej nauce w kolegium, w 2013
r. uzyskała dyplom nauczyciela szkoły
podstawowej. Jest jednym z 220
absolwentów, którzy dotąd skorzystali
z programu stypendialnego. Niebawem
uprawnienia nauczycielskie zdobędzie
kolejnych 700 osób.

6

ZMIANA 2

Mathilda dowiedziała się, że musi
poruszać z dziećmi tematykę praw
podstawowych – np. wpajać im zasadę
równości płci i uczyć rozwiązywania
sporów. Sama jest samotną matką
wychowującą córkę, dlatego cieszy się
też, że mogła wrócić do swojego regionu,
gdzie może nie tylko pracować jako
nauczycielka, ale też skorzystać ze
wsparcia swojej rodziny.

3

PROBLEM

4

ROZWIĄZANIE

Praca w szkole w odległych regionach
Papui-Nowej Gwinei nie jest łatwa.
Dużym problemem jest nadal brak
nauczycieli szkół podstawowych i brak
odpowiedniej
infrastruktury.
Gdy
brakuje nauczycieli, szkoły są zamykane,
przez co wiele dzieci nie może zdobyć
podstawowego wykształcenia. Dobrze
przeszkoleni nauczyciele są niezbędni,
aby wszystkie dzieci – w tym również te
w wioskach położonych w dużej
odległości od miast – miały dostęp do
edukacji na odpowiednim poziomie.

Unia Europejska wspiera rozwój kadr
nauczycielskich
poprzez
programy
edukacyjne,
w
ramach
których
fundowane
są
m.in.
stypendia.
Stypendia są przyznawane 900 osobom
(przynamniej 50% to kobiet) z regionów
wiejskich szkolącym się na nauczycieli
szkół podstawowych.

„W moim regionie tylko ja jedna
zdołałam podjąć naukę w kolegium
nauczycielskim. Myślę, że w oczach
lokalnej społeczności i mojej rodziny
jestem kimś szczególnym, zwłaszcza że
będę jedyną kobietą-nauczycielką w tym
regionie”.

UE blisko współpracuje z rządem PapuiNowej Gwinei w ramach projektu
rozwoju zasobów ludzki, którego budżet
sięga 16,8 mln euro. W tym państwie
połowa dzieci w wieku szkolnym nie
chodzi do szkoły. Problemem nadal jest
brak nauczycieli szkół podstawowych,
odpowiedniej infrastruktury, zwłaszcza
w
odległych
regionach.
Stale
dobudowywane są sale wykładowe
i domy akademickie w kolegiach
nauczycielskich.

7

PRZYSZŁOŚĆ
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Mathilda Patrick ma 26 lat i pochodzi
z Iapiyu – wioski w regionie nad Zatoką
Papui na południowym wybrzeżu kraju,
w odległości trzech godzin marszu od
Kanabei – centrum regionu. „Pochodzę
z regionu, w którym wiele szkół
zamknięto z powodu braku nauczycieli.
Uważałam, że powinnam tam wrócić,
aby uczyć dzieci”, mówi.

5
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61
SYLWETKA

Owen ma sześć lat. Mieszka w Itendzie
(Zambia), która leży w prowincji
Muchinga, ponad tysiąc kilometrów od
Lusaki. Wysokie akacje chylą się ku
ziemi, usychając na słońcu – od miesięcy
nie spadła ani jedna kropla deszczu.
Koryta rzek i strumieni są puste. Itenda
to skupisko około siedemdziesięciu
okrągłych lepianek z gliny i trawy, każda
wielopokoleniowa rodzina zajmuje
cztery lub pięć takich chatek.

5

ZMIANA 1

Szkołę
w
Itendzie
wybudowali
wspólnymi
siłami
miejscowi.
Tygodniami wykopywali glinę, lepili
z niej cegiełki i suszyli je w słońcu,
zbudowali też piec, by cegiełki w nim
wypalać. Szkołę prowadzi grupka
miejscowych liderów, każdy z nich ma
swoje obowiązki. Jeden jest dozorcą,
który dogląda budynku (chwila nieuwagi
może skutkować plagą termitów), inny
opiekuje się ogrodem (główne źródło
utrzymania),
nauczycielem
jest
wolontariusz.
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ŻYCIE

Owen uśmiecha się od ucha do ucha.
Ściskając kurczowo w dłoniach kolorowy
zeszyt,
oznajmia,
że
jest
najszczęśliwszym dzieckiem na świecie.
Zachowuje się, jakby zeszyt był
drogocennym
skarbem.
W rzeczywistości jego rodzice nie
posiadają wiele więcej, ale chłopiec i tak
uważa się za szczęściarza – wreszcie
zacznie chodzić do szkoły. Do niedawna
nie było jej w Itendzie, a najbliższa
znajdowała się w odległości 20 km.

6

ZMIANA 2

Dzieci chętnie chodzą na lekcje.
Wcześniej prawie żadne z nich nie
chodziło do szkoły, teraz to prawie setka
uczniów, którzy w skupieniu uczą się
czytania, pisania i liczenia. Mają też
globus. Horyzont dzieci stale się
poszerza – szkoła jest ich oknem na
świat. Poznają nowe krainy, nowe
zwierzęta, mają dostęp do książek.

3

PROBLEM

W Afryce jedna czwarta ludności nigdy
nie chodziła do szkoły, ponieważ w wielu
odległych wioskach szkół nie ma. Zambia
nie jest pod tym względem wyjątkiem.
Mimo że konstytucja przewiduje prawo
do nauki w państwowym systemie
edukacji, wiele dzieci musi rezygnować
z chodzenia do szkoły, gdyż ich rodziny
wolą, aby pomagały im się utrzymać.

7

PRZYSZŁOŚĆ

Szkoła jest wielkim odkryciem nie tylko
dla dzieci, ale też dla rodziców
i miejscowej starszyzny. Za dwa-trzy lata
dzieci będą wiedzieć więcej niż ich
rodzice. Oni zdają sobie teraz sprawę
z tego, że nawet szkoła podstawowa
może zmienić życie ich dzieci. Owen zaś
wierzy, że kiedy skończy szkołę, będzie
pracować w mieście – „a tam nie ma
słoni ani wężów”.

4

ROZWIĄZANIE

Wsparciem są programy budowy szkół
w odległych zakątkach Zambii, którymi
zarządza Unia Europejska. Szkoły starają
się być motorem głębokich zmian
w wiejskich i oddalonych od cywilizacji
regionach Zambii. Dzieci uczą się nie
tylko czytać i liczyć, ale też tego, jak dbać
o higienę oraz że należy szanować prawa
człowieka.
Darczyńcy
dostarczają
narzędzia, resztą zajmują się miejscowi.

8

UNIA EUROPEJSKA

Na wsparcie dla projektów edukacyjnych
w Zambii w latach 2012-2018
przeznaczono
dodatkowe
środki
w wysokości 9 mln euro. Dotacje wesprą
ok. 450 projektów edukacyjnych, które
realizują społeczności lokalne, oraz
podobnych inicjatyw. Szacuje się, że
dzięki pomocy unijnej do prowadzonych
przez lokalne wspólnoty szkół chodzić
będzie 4,2 tys. dzieci. Dużą część uczniów
będą stanowić dziewczynki.
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ZMIANA 1

Rafaela została powołana na stanowisko
członka Społecznej Rady ds. Rozwoju
Obszarów Miejskich i Wiejskich. Pracuje
jako trenerka i moderatorka projektu
UE. Podczas szkoleń uświadamia ich
uczestniczkom, że ciało każdej kobiety
należy tylko do niej. Opowiada
o
własnych
doświadczeniach
i podkreśla, że nie ma przyzwolenia na
stosowanie przemocy.
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ŻYCIE

Marzeniem Rafaeli było zawsze zdobycie
wykształcenia. Teraz kończy studia.
Z
zalęknionej,
zastraszonej
i niepiśmiennej ofiary przemieniła się
w prawdziwą liderkę społeczności
i doradcę prawnego. Przyznaje jednak,
że przemoc i dyskryminacja, jakich
doświadczyła, sprawiły, że zaczęła
z nienawiścią myśleć o mężczyznach.

6

ZMIANA 2

Pomoc terapeuty pozwoliła jej zmienić
nastawienie do mężczyzn. „Uczę się
szanować samą siebie i podejmować
świadome decyzje”, mówi. Rafaela
znajduje też pociechę w tym, że teraz
sama może pomagać innym kobietom,
które mają podobne problemy.

3

PROBLEM

Ofiarą przemocy domowej pada
w Gwatemali ok. 25% kobiet w wieku
reprodukcyjnych. Tylko w 2013 r.
w Gwatemali zostały zabite 564 kobiety.
Od 2000 r. zginęło w ten sposób 7 tys.
kobiet.

7

PRZYSZŁOŚĆ

Wyzwanie polega na tym, by nadal
chronić
kobiety,
które
walczą
z przemocą wobec nich samych oraz ich
rodzin,
i
zagwarantować
im
bezpieczeństwo. Z całą pewnością
stopniowe osiąganie celu jest możliwe
poprzez włączanie w działania CALDH
kobiet, którym już udało się pomóc,
które
–
bazując
na
swoich
doświadczeniach – mogą pomagać
kolejnym kobietom, a także ich
rodzinom.

4

ROZWIĄZANIE

Organizacja pozarządowa specjalizująca się
w prawach człowieka (CALDH – Centre for
Human Rights Legal Action) organizuje sesje
szkoleniowe dla ofiar przemocy. Organizacja
realizuje unijny projekt „Jak dzięki wiedzy
i współrządzeniu chronić prawa kobiet
i zapobiegać przemocy”, którego celem jest
ochrona
i
propagowanie
praw
gwatemalskich Indianek oraz egzekwowanie
przestrzegania tych praw.

8

UNIA EUROPEJSKA

Jednym z głównych osiągnięć europejskiej
współpracy było utworzenie systemu
zapewniającego ochronę kobietom, które
padły ofiarą przemocy. Celem projektu
realizowanego w 17 miejscowościach jest
zapobieganie przemocy. W ramach projektu
pomoc psychospołeczną i prawną otrzymało
520 kobiet – ofiar przemocy domowej.
W ramach projektu 600 Indianek wzięło
udział
w
szkoleniach
dotyczących
zapobieganiu przemocy.
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Rafaela Cotzojay mieszka w San Juan
Sacatepequez, około 30 minut drogi od
miasta Gwatemala. Kobieta należy do
niewielkiej społeczności Majów. Ma 44
lata i doświadczyła w życiu zarówno
przemocy domowej, jak i seksualnej.

5
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63
Annalechchamy to nieśmiała i skromna
młoda
kobieta,
tamilskiego
pochodzenia, która pracuje na plantacji
herbaty. Myślała, że warunki pracy, te
same,
które
miały
poprzednie
pokolenia, nigdy się nie polepszą. Jej,
podobnie jak wielu innym osobom z jej
społeczności, nie przysługiwały nawet
podstawowe prawa obywatelskie. Bała
się rozmawiać z zarządcami plantacji,
a co dopiero negocjować prawa
pracowników.

5
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SYLWETKA

ZMIANA 1

Annalechchamy z pomocą projektu
została jedną z pierwszych kobiet
stojących
na
czele
związków
zawodowych w swojej społeczności.
Dziś kwestionuje warunki życia, które
wcześniej wydawały się być ustalone raz
na zawsze. Sztywne role społeczne
uległy zmianie. Ma nadzieję, że
poruszanych będzie więcej problemów
dotyczących kobiet. „Zaczęłam jako
wolontariuszka i po odbyciu szkolenia
już się nie boję rozmawiać z zarządem
plantacji. Zabieram głos, gdy uznam to
za stosowne!”.

07

2

ŻYCIE

Plantacje na Sri Lance liczą ponad 150 lat
i dla wielu osób są równoznaczne
z czasami kolonialnymi. Tamilowie
z północnych Indii nadal stanowią duży
odsetek pracowników na plantacjach.
Ich przodkowie byli w brutalny sposób
zmuszani do niewolniczej pracy. Do dziś
wielu tamilskich pracowników czuje, że
jest zmarginalizowaną grupą społeczną,
tak pod względem etnicznym, jak
i językowym i ekonomicznym.

6

ZMIANA 2

Zaczęła też zdawać sobie sprawę, że to,
co ma do powiedzenia, jest istotne
i może prowadzić do zmiany. Kobiety są
grupą
wyjątkowo
narażoną
na
zagrożenia i często spotykają się
z dyskryminacją w rodzinie, społeczności
i miejscu pracy. W tradycji patriarchalnej
rola kobiet i mężczyzn jest ściśle
określona. Prawdopodobnie przemoc na
tle płciowym jest tam szczególnie
nasilona, ale nadużycia były rzadko
zgłaszane ze względu na brak wiedzy
o możliwościach szukania pomocy.

3

PROBLEM

4

ROZWIĄZANIE

Na Sri Lance 80% ludności zamieszkuje
obszary wiejskie, a 70% pracuje
w rolnictwie. Ponad 90% biednej
ludności żyje na pn-wsch obszarach
wiejskich kraju i na plantacjach herbaty
i kauczuku w Prowincji Środkowej i Uwa.
Pracownicy plantacji herbaty to głównie
potomkowie Tamilów sprowadzonych
w XIX w. z Indii do pracy przy zbiorach.
Z powodu złych warunków zdrowotnych
i edukacyjnych tych społeczności
osiągają one słabe wyniki w przypadku
większości
wskaźników
rozwoju.
Dominuje patriarchalizm.

„Położyć kres wykluczeniu” to projekt
realizowany w celu poprawy warunków życia
pracowników plantacji herbaty. Realizuje go
CARE International, a finansuje UE.
Pracownicy otrzymują wsparcie, dzięki
którym zyskują wewnętrzną siłę i odwagę,
odbywają szkolenia z zakresu umiejętności
przywódczych, są zachęcani do angażowania
się w ważnych sprawach i walki o swoje
prawa.

Zarządcy plantacji zaakceptowali zmianę
– „Bezpośredni dialog na forum na rzecz
rozwoju społeczności jest korzystny dla
obu stron. Pracownicy lepiej rozumieją
nasze wymagania i tym samym lepiej
mogą zrozumieć stanowisko zarządu
w niektórych kwestiach. Wydajność
wzrosła, a problemy dotyczące pracy
pojawiają się rzadko. Pracownicy mogą
bezpośrednio
skontaktować
się
z zarządem i mogą go bezpośrednio
informować o swoich potrzebach oraz
szukać sposobów na ich rozwiązanie”.

UE przeznacza 30 mld euro rocznie na rozwój
obszarów wiejskich w najbiedniejszych
regionach z plantacjami w Prowincji
Środkowej i Uwa. Wspierała, w ścisłej
współpracy z samorządami lokalnymi
i sektorem prywatnym, dwa projekty
organizacji CARE International. Dzięki obu
projektom pomoc uzyskało ponad 465 727
tamilskich pracowników plantacji, wśród
których było wiele kobiet.

7
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Dwa lata po przeprowadzce do Mboro
Sokhna wynajęła pół hektara za 11 euro
od zbioru. Pole znajdowało się 2 km od
jej domu. Zajmowała się jednocześnie
uprawą i dbała o rodzinę. Traciła jednak
plony, bo często zbyt późno docierała na
działkę. Zasiała najpierw ziarna taniej
odmiany cebuli, której udało jej się
zebrać 30 worków. Sprzedała je
handlarzowi za 229 euro – zarobiła więc
2 razy więcej niż jej mąż.

„To było w 2010 roku, nigdy tego nie
zapomnę. Byłam zachwycona –
uprawiam takie małe poletko, a udało
mi się wysłać moją cebulę do Europy.
Byłam z siebie dumna”. Z czasem
Sokhna lepiej się zorganizowała
i nabrała doświadczenia – w 2012 r.
sprzedała na eksport 8 ton za 1200 euro,
w 2013 r. – 9,5 tony za 1425 euro.

Od chwili przejścia na emeryturę w polu
pomaga jej mąż. Z dochodów
uzyskanych przez Sokhnę skorzystała
jednak cała rodzina. „Oprócz tego, że
pomogłam utrzymać dom, opłaciłam
jeszcze szkołę dla moich dzieci.
Zachęcam kobiety do pracy na roli, aby
produkować żywność dla siebie, a także
by zwiększyć dochody potrzebne całej
rodzinie”.

08

ZMIANA 1

6

ZMIANA 2

3

PROBLEM

Sokhna
wczesnym
rankiem
przygotowywała śniadanie dla całej
rodziny, sprzątała, a potem szła na pole.
Wodę do podlewania swojej działki brała
z pobliskiej studni. Potem wracała do
domu, żeby zrobić obiad. „Jako kobieta
nie mogę poświęcić mojej działce tyle
czasu, co mężczyzna, bo najpierw muszę
zająć się domem”. Nie mogła przyłożyć
się do podlewania ziaren, więc traciła
plony. Nie wiedziała, że siejąc inne
ziarna, można zebrać lepsze plony.

7

PRZYSZŁOŚĆ

Aby móc nadal eksportować, Sohna musi
zwiększyć produkcję, a przede wszystkim
poprawić warunki, w jakich przechowuje
swoje produkty. Ze środków UE uzyskała
wsparcie na budowę magazynu oraz
suszarek do cebuli. Bez nich producenci
musieli szybko sprzedawać swoje plony,
zanim się psuły. Teraz mogą suszyć
cebulę i odpowiednio przechowywać,
aby sprzedać ją w bardziej korzystnym
momencie, co wpływa na zwiększenie
ich dochodów.

4

ROZWIĄZANIE

Sokhną zainteresował się Souahibou
Diaw,
szef
spółdzielni
warzyw
i zaproponował jej dołączenie do
spółdzielni. Dzięki temu Sokhna mogła
otrzymać pożyczkę 150 euro w banku,
a potem zasiać lepszą odmianę cebuli
(Mercedes). Znalazła też hiszpańskiego
kupca, który za 2 tony zapłacił jej 450
euro.

8
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Sokhna Faye ma 50 lat i jest mamą
siedmiorga dzieci. Pochodzi z Thies,
miejscowości leżącej ok. 100 km od
Dakaru, stolicy Senegalu. W 1985 r. jej
mąż znalazł pracę w pobliskiej
miejscowości (Mboro). Pojechała tam
razem z nim, jednak mizerne zarobki
męża nie wystarczały na utrzymanie
rodziny. „Mąż nie był w stanie sam
zarobić na nasze utrzymanie. Żeby go
odciążyć, postanowiłam pójść do pracy.
Od dziecka uwielbiałam pracować na
roli, mój ojciec też był rolnikiem”.

5
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Unijny program zwiększania możliwości
handlowych w Senegalu uzyskuje 3,5
mln euro z Europejskiego Funduszu
Rozwoju.
Celem
programu
jest
ulepszanie
metod
produkcji,
składowania i eksportu senegalskich
produktów rolnych. W realizacji umowy
o partnerstwie gospodarczym z UE
uczestniczy
rząd
Senegalu.
UE
sfinansowała budowę 5 magazynów
z suszarniami do cebuli. W każdym z nich
można składować ich 100 ton.
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ŻYCIE

O piątej rano, kiedy promienie słońca nie
przebiły się jeszcze przez gęsty las
tropikalny w rezerwacie Padre Ramos
leżącym w Zatoce Fonseca na północnozachodnim wybrzeżu Nikaragui, Maria
Jose przygotowuje się do wypłynięcia na
stanowisko, na którym będzie karmić
ryby.

6 miesięcy temu spółdzielnia uzyskała
status prawny, dostęp do dwóch
hektarów gruntów oraz prawo do
sprzedaży swoich produktów po
korzystniejszej cenie. Dzięki temu
pozycja spółdzielni na rynku jest
mocniejsza. „Teraz wszystkie instytucje,
organizacje i agencje współpracy
natychmiast reagują na nasze prośby.
Gdyby nie to, że zostaliśmy oficjalnie
uznani, nie byłoby to takie proste” –
twierdzi Maria Jose.

Maria Jose, karmiąc ryby, również
przyczynia
się
do
rozwoju
gospodarczego społeczności, do której
należy, oraz utrzymania swojej rodziny.
Jest bardzo zadowolona z pracy
w spółdzielni i wszystkiego, co stało się
dzięki wsparciu UE: „bardzo się
zmieniłam. Początki były trudne, bardzo
ciężko pracowaliśmy i czasami przez to
chorowaliśmy, ale teraz mam pracę
i własne pieniądze. Chcę trochę odłożyć,
a potem kupić własny kawałek ziemi”.
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Maria Jose Hernandez urodziła się
i wychowała w La Ballonie, miejscowości
położonej około 186 km od stolicy
Nikaragui – Managui. Opiekowała się nią
babcia. Dziewczynka porzuciła naukę
przed ukończeniem ósmej klasy i wyszła
za mąż. Teraz pracuje jako sekretarz
i rzecznik spółdzielni Marcelina
Mendeza, która zajmuje się hodowlą ryb
i skorupiaków przeznaczonych na
sprzedaż i stosuje bardziej nowoczesne
metody połowowe niż lokalni rybacy.

5
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Gospodarka Nikaragui to przede
wszystkim rolnictwo, w skład którego
wchodzi rybołówstwo. W Nikaragui
bieda dotyka 60% gospodarstw
domowych, a skrajna bieda – 25%.
W 2011 r. w tym państwie było 2,5 tys.
rybaków, z których ponad połowa
pracowała na morzu, a pozostali
w ujściach rzek. Okazało się też, że 80%
rybaków pracujących w ujściach rzek
należy do gospodarstw domowych, na
czele których stoją kobiety.

Project EcoPesca, finansowany przez UE,
chroni różnorodność biologiczną Zatoki
Fonseca i poprawia poziom życia
mieszkańców nadmorskich miejscowości
w Nikaragui, Hondurasie i Salwadorze.
W znaczny sposób społecznościom, których
rozwój zależy od połowów, pomagają
spółdzielnie, finansowane ze środków UE.
W ramach ich działalności można m.in.
opracowywać
strategie
dla
sektora
rybołówstwa, których celem jest m.in.
zmiana podejścia do hodowli ryb.

Prócz
podnoszenia
dochodów
gospodarstw domowych, spadła liczba
zatrudnianych
lokalnie
dzieci
i
młodzieży.
We
współpracy
z partnerami – ministerstwem edukacji
i samorządem lokalnym – uczestnicy
projektu zwalczają pracę dzieci.
„Uważamy, że miejsce dzieci i młodzieży
jest w szkołach, dzieci nie powinny
pracować”. Dodatkowo budowane są
solidne
fundamenty
współpracy
Nikaragui, Hondurasu i Salwadoru
w zakresie zrównoważonej hodowli ryb
i ochrony ekosystemu Zatoki Fonseca.

Jednym z głównych priorytetów UE jest
wspieranie rozwoju gospodarczego, przede
wszystkim na obszarach wiejskich. Celem
projektu EcoPesca jest poprawa warunków
życia w 46 społecznościach przybrzeżnych
w trzech krajach. Projekt obejmuje również
ponowne zalesianie oraz ochronę żółwi
morskich. Spółdzielnia Marcelina Mendeza
posiada pięć klatek, w których zmieści się
5 tys. ryb. Pojedynczy zbiór to dochód
w wysokości 30 tys. dolarów.
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ZMIANA 1

„Moje życie się zmieniło, odkąd czysta
woda jest w pobliżu. Nabranie wody
zajmuje mi teraz niecałe 15 minut”,
cieszy się Margaret. Kobieta mogła także
zbudować z lokalnych materiałów
dostępną latrynę i pomieszczenie do
kąpieli, do którego może wjechać
wózkiem. Mogła nawet postawić
zbiornik wody deszczowej na swojej
działce. „W porze deszczowej nie muszę
już chodzić do odwiertu w wiosce.
Woda, która zbiera się w zbiorniku,
wystarcza mi na długo”.

10

2

ŻYCIE

„Zanim powstał punkt poboru czystej
wody w Bobolo, mogliśmy czerpać wodę
tylko z bagna w dolinie”, mówi Margaret.
„Nie byłam w stanie wjechać pod górę
moim wózkiem z wielkim pojemnikiem
z wodą. Musiałam więc obywać się bez
dostatecznej ilości wody przez kilka dni
albo czekałam, aż moje dzieci wrócą ze
szkoły i pomogą mi pchać wózek”.

6

ZMIANA 2

Oprócz Margaret z ulepszonych
urządzeń sanitarnych skorzystało jeszcze
kilka osób w Bobolo. Dzięki lepszemu
dostępowi do czystej wody, urządzeń
sanitarnych i higienicznych, Margaret
ma więcej czasu na udział i zabieranie
głosu w zebraniach wioskowych, zajęcia
domowe i działalność zarobkową –
zaplatanie włosów i naprawę ubrań. To
potwierdza, że poprawa dostępu do
czystej wody może odmienić życie osoby
niepełnosprawnej,
starszej
czy
przewlekle chorej.

3

PROBLEM

W wielu afrykańskich wsiach większość
ludzi niepełnosprawnych, starszych
i cierpiących na choroby przewlekłe żyje
na
marginesie
społeczeństwa,
w warunkach uwłaczających ludzkiej
godności. Dostęp do wody jest
utrudniony, a to on (oraz dostęp do
urządzeń sanitarnych) jest niezbędnym
warunkiem zmniejszenia umieralności
dzieci i matek oraz zwalczania chorób.

7

PRZYSZŁOŚĆ

Podejście wspólnotowe poprawia stan
sanitarny wsi i higienę mieszkańców.
Domostwa we wsi podzielono na grupy,
w których uświadamiane są różne
problemy, budowany jest potencjał
i podejmowane są działania. Grupy te
następnie budują urządzenia sanitarne
i higieniczne dla niepełnosprawnych i dla
domów,
w
których
są
osoby
o
szczególnych
potrzebach.
Wykorzystywane są dostępne materiały
i techniki. Zwiększa się świadomość
higieny,
poprawia
się
zdrowie
mieszkańców.

4
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Dostęp do wody ma fundamentalne
znaczenie dla godności i zdrowia człowieka.
WaterAid Uganda we wsi Margaret wykonała
odwiert, dzięki któremu Bobolo zyskało
dostęp do czystej wody. Projekt jest
realizowany w zdewastowanych przez wojnę
okręgach Amuria, Katakwi, Masindi, Kibuku,
Pallisa i Napak. Od maja 2011 r. dostęp do
czystej wody zyskało ponad 100 tys. osób,
a ponad 230 tys. osób uzyskało dostęp do
urządzeń sanitarnych i edukacji w zakresie
zasad higieny.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice

Margaret
Amongo
(43
lata),
niepełnosprawna matka czworga dzieci,
mieszka w wiosce Bobolo w okręgu
Amuria
w
północno-wschodniej
Ugandzie. Jest to region, który
w największym stopniu ucierpiał
podczas
dwudziestoletniej
wojny
domowej. Dostęp do wody to problem,
z którym Margaret musiała borykać się
przez całe życie.

5
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Fundusz Wodny UE pomaga poprawić dostęp
ludności w trudnym położeniu do wody
pitnej i urządzeń sanitarnych i przyczynia się
do bardziej zrównoważonej gospodarki
wodnej. W ramach Funduszu w Ugandzie
zrealizowano 17 projektów na łączną kwotę
39,4 mln euro. Projekt prowadzony przez
WaterAid Uganda będzie łącznie kosztować
2 mln euro.
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„Cieszę się, gdy spotykam ludzi, którzy
dają nam nadzieję. Nie mogliśmy wrócić
do naszej wioski, bo domy zostały
spalone w czasie wojny. Boję się, że
nadal mogą tam być niewybuchy.
Musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo
i odbudować naszą wioskę” – mówi
Tantua Dikatula, 65-letnia muzułmanka,
która wcześniej mieszkała w Lumbac,
wiosce w południowych Filipinach.

5
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ZMIANA 1

Tantua wzięła udział w szkoleniu
zorganizowanym
przez
FSD.
Niewybuchami mogą być granaty,
pociski
moździerzowe,
pociski
przeciwpancerne,
rakiety,
bomby
lotnicze itp., które zostały wystrzelone
lub zrzucone, ale nie eksplodowały. „Po
tym szkoleniu już nigdy nie wzięłabym
niewybuchy do ręki, nawet gdyby mi
zaproponowano milion pesos”.
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2

ŻYCIE

Kobieta, podobnie jak Mondejar,
chrześcijanka mieszkająca w sąsiedniej
wiosce Inudaran, należy do mieszanych
społeczności
składających
się
z
muzułmanów
i
chrześcijan,
zamieszkujących
tereny
dotknięte
konfliktem
zbrojnym.
Rebelianci,
jednostki
paramilitarne
i
siły
bezpieczeństwa
w
południowych
Filipinach walczą między sobą od ponad
40 lat. Szacuje się, że w walkach straciło
życie 120 tys. osób, a ponad 2 mln
wysiedlono.

6

ZMIANA 2

Wcześniej zdarzało się, że mieszkańcy
odnajdywali niewybuchy i rozbierali je
na części, ponieważ nie zdawali sobie
sprawy z tego, czym jest ich znalezisko.
To eksplodowało, zabijając ich. Dzięki
szkoleniom
Inudaran
próbuje
przezwyciężyć swoją ciemną przeszłość.
Po ponad 16 latach ciągle zrywanych
negocjacji strony konflikty wreszcie
podpisały porozumienie pokojowe.

3

PROBLEM

4

ROZWIĄZANIE

W 2000 r. jedna z głównych grup
rebelianckich
–
Islamski
Front
Wyzwolenia Moro – przeprowadziła
serię ataków w okolicy. Rząd
zareagował,
wypowiadając
wojnę.
Wioski, w których mieszkały kobiety,
znalazły się w ogniu walk. Wioska
Inudaran z dnia na dzień zmieniła się
w krwawe pole bitwy i znalazła się pod
ostrzałem, zrzucano na nią pociski
moździerzowe i bomby lotnicze.
Zakończenie walk nie rozwiązało
problemów – plagą współczesnej wojny
są pozostające niewybuchy.

FSD, szwajcarska organizacja pozarządowa
ds. rozminowywania, organizuje szkolenia na
temat zagrożeń związanych z minami i
niewybuchami oraz propaguje bezpieczne
zachowania. Organizacja informuje również
policję i wojsko o znalezionych niewypałach,
a także przekazuje właściwym organom
prośby o rozbrojenie i pomoc. Projekt
wspierany jest przez UE i filipińską kampanię
na
rzecz
zakazu
stosowania
min
przeciwpiechotnych.

Powrócił pokój i porządek, a różne grupy
religijne żyją obok siebie. Od 2011 r.
wioska ma nowe motto: „pole bitwy
placem zabaw”. Wtedy w wiosce odbyły
się pierwsze zawody longboardowe na
najdłuższym (jak mówią) torze w całej
Azji. Niektóre domy odbudowano
i powstały nowe budynki, np. nowe
centrum medyczne i przedszkole. Dużo
pozostaje do zrobienia – lokalna szkoła
jest nadal w ruinie, a liczne niewybuchy
zagrażają ludności cywilnej.

Od 2009 r. UE wspiera proces pokojowy na
Filipinach, m.in. zapewnia bezpośrednią
pomoc w negocjacjach
pokojowych
i
monitoruje
sytuację
humanitarną.
Niewybuchy zagrażają 1/3 z 330 badanych
wiosek, zabiły już 79 osób. W szkoleniu na
temat niebezpieczeństw wiążących się
z niewybuchami wzięło udział ponad 47 tys.
osób. Projekt ma pomóc 122 tys. osób.
W jego ramach ma zostać oczyszczonych 65
tys. ha gruntów, na których mogą znajdować
się niewybuchy.

7

PRZYSZŁOŚĆ
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ZMIANA 1

Jean, młody człowiek o łagodnym głosie,
ma nadzieję, że ukończy szkołę średnią
i zostanie zawodowym muzykiem.
„W wieku sześciu lat zacząłem tańczyć.
Kiedy tańczę, czuję się dobrze, nie myślę
wtedy o swoich problemach. Taniec jest
moją życiową pasją”. 17-letnia Desire
Baraka uczy się alfabetu, a wkrótce na
szkoleniu
zawodowym
zdobędzie
umiejętności krawieckie. „Kiedy nauczę
się szyć ubrania, zacznę pracować, aby
zarabiać na swoje utrzymanie”, mówi.

12

2

ŻYCIE

Historia Jeana jest podobna do historii
innych dzieci z tej wioski liczącej ok.
9 tys. mieszkańców. Wojna, o której
niewiele wiedzą, pogrążyła ich w niedoli.
Ciągły konflikt we wschodniej części
Demokratycznej
Republiki
Konga
dotknął tysiące dzieci. Wiele z nich
widziało śmierć swoich rodziców, sióstr,
braci czy krewnych oraz doświadczało
przemocy fizycznej i seksualnej. Miliony
z nich nie miały normalnego dzieciństwa,
podczas którego chodziłyby do szkoły.

6

ZMIANA 2

Dzięki inicjatywie 40 tys. dzieci będących
wcześniej w grupach zbrojnych, ofiar
przemocy lub małoletnich bez opieki
zyskało dostęp do edukacji w tym kraju
(pomoc uzyskało ponad 270 tys.
chłopców i dziewcząt na całym świecie).
W 2014 r. UE przeznaczyła 63 mln euro
na pomoc ratującą życie w Kongu i na
pomoc dla uchodźców w krajach
sąsiadujących.

3

PROBLEM

Mieszkańcy
Maibano
stanowią
mieszankę rodzin wysiedlonych z wiosek
zza wzgórz. Większość rodzimych
mieszkańców została już wcześniej
przesiedlona, wielu z nich wielokrotnie.
Dziesięciolecia konfliktu w Kongu
poważnie osłabiły system edukacji tego
kraju. Wiele szkół zniszczono lub
zamknięto. W Maibano infrastruktura
szkolna jest niewystarczająca. W tych
oddalonych regionach dotkniętych
konfliktem
trudno
jest
znaleźć
i zatrzymać nauczycieli.

7

PRZYSZŁOŚĆ

Unijna inicjatywa, koordynowana przez
War Child Holland, przyczynia się do
poprawy jakości nauczania w Kiwu
Południowym
poprzez:
szkolenie
pedagogów, udostępnianie materiałów
dydaktycznych, tworzenie bezpiecznych
przestrzeni edukacyjnych i szkolenia
zawodowe oraz ułatwianie nadrabiania
zaległości przez dzieci, które opuściły
lekcje przez krótki okres. Niestety, wciąż
„duża liczba dzieci nie ma możliwości
uczęszczania na formalne zajęcia
szkolne, a za pomocą projektu
docieramy tylko do niewielu z nich”.

4

ROZWIĄZANIE

Za pośrednictwem projektu „Dzieci pokoju”
UE stara się otworzyć drogę do edukacji 2 tys.
dzieci poszkodowanych wskutek konfliktu
w Kongu. Edukacja ma kluczowe znaczenie
dla ochrony i rozwoju wszystkich dzieci,
zwłaszcza wtedy, gdy doświadczyły skutków
konfliktu. W ramach realizowanego projektu
dzieci mają uzyskać wsparcie psychologiczne
i doświadczyć normalnego dzieciństwa.

8
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Za pośrednictwem inicjatywy „Dzieci pokoju”
UE pragnie uczynić dzieci wojny dziećmi
pokoju. Dostęp do edukacji jest jednym
z najlepszych narzędzi pomagających
dziewczętom i chłopcom budować lepszą
przyszłość.
W
ramach
inicjatywy
finansowane są projekty dla dzieci (dostęp
do edukacji i wsparcie psychologiczne)
w regionach dotkniętym konfliktem.
Dotychczas przeznaczono 12,7 mln euro na
projekty „Dzieci pokoju”, a 1,4 mln euro na
projekty w Kongu.
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„Kiedy tańczę, czuję się dobrze: silny
i dumny”, mówi 16-letni Jean Gulesa.
Jest jednym z 46 dzieci, które w wiosce
Maibano na terytorium Kalehe w Kiwu
Południowym uczestniczą w zajęciach
rekreacyjnych
i
plastycznych
w „bezpiecznej przestrzeni edukacyjnej”
dla dzieci. „Moja matka zmarła niedługo
po moim urodzeniu, a mój ojciec jest
żołnierzem. Widziałem go tylko dwa
razy w życiu”.

5
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69
Maria ma 24 lata. Rok temu została
brutalnie zaatakowana przez swojego
partnera, który zadał jej czternaście
ciosów maczetą. Maria nie tylko
odniosła poważne rany, ale też żyła
w przeświadczeniu, że napastnik
powróci, zwłaszcza, że odważyła się
zgłosić
przestępstwo
specjalnej
jednostce policji.

5
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ZMIANA 1

Maria doszła do siebie, choć ma
widoczne blizny, i z wolna odzyskuje
pewność siebie i poczucie własnej
wartości. To możliwe w dużej mierze
dzięki policjantkom – Wardi i Lucii, które
bardzo zaangażowały się w śledztwo.
Przestępca zbiegł, zmienił tożsamość
i żył w ukryciu, ale został ujęty i obecnie
przebywa w więzieniu. Służba zdrowia
zajęła się leczeniem obrażeń Marii,
a jednostka specjalna pomogła
zorganizować pomoc psychologiczną
i doprowadziła do ujęcia sprawcy.
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ŻYCIE

Przemoc
domowa
jest
częścią
dominikańskiej kultury „macho”, trzeba
z nią walczyć na wielu poziomach.
W seksistowskim społeczeństwie bardzo
często uważa się, że poszkodowane
kobiety są winne tego, co je spotkało.
Konieczne jest wyrugowanie brutalnych
zachowań,
głęboko
wrytych
w świadomość społeczeństwa, w tym
policjantów.

6

ZMIANA 2

Podporucznik Wardi nie ma wątpliwości,
że zmieniło się jej własne postrzeganie
i świadomość problemu, lepiej też
wykonuje swoje zadania funkcjonariusza
policji,
zwłaszcza
jeśli
chodzi
o „podejście” do ofiar. Sierżant
sztabowa Lucia rozumie, że trzeba
ograniczyć również przemoc w samej
policji. Uważa, że należy pracować
z mężczyznami, a nawet z chłopcami, aby
przełamywać zakorzenione w kulturze
postawy i rozbić mit męskiej tożsamości
typu „macho”.

3

PROBLEM

Na Dominikanie odnotowuje się jedne
z najgorszych wskaźników przemocy ze
względu na płeć w regionie Ameryki
Łacińskiej i Karaibów. Według Funduszu
Ludnościowego ONZ w latach 2007-2014
na Dominikanie zamordowano 1805
kobiet. 17% kobiet/dziewcząt w wieku
15-49 lat padło ofiarą przemocy
fizycznej, a 5,5% – przemocy seksualnej.

7
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Projekt przekracza granice i łamie tabu.
Współpraca z policją, która (ogólnie) jest
autorytarną,
ściśle
hierarchiczną
instytucją przesiąknięto stereotypem
„macho”, o niemal militarnej strukturze
i kulturze, jest bardzo istotna. To nie są
naturalni sprzymierzeńcy, sam fakt, że
policja otwarła się na partnerstwo
i szkolenia o tak bezkompromisowej
wymowie, jest bardzo pozytywny. Wiele
elementów
szkoleń,
szczególnie
z zakresy równouprawnienia płci, zostało
włączonych do ogólnych szkoleń dla
policjantów.

4

ROZWIĄZANIE

PROFAMILIA, organizacja pozarządowa
wspierana przez UE, zorganizowała szkolenia
na temat praw człowieka, problematyki
równości płci i praktycznych technik
postępowania z kobietami, które padły ofiara
przemocy. W szkoleniach wzięły udział m.in.
policjantki Wardi i Lucia, które też zaczęły
prowadzić warsztaty dla policjantów i osób
pełniących ważne role społeczne, takich jak
nauczyciele. Co miesiąc bierze w nich udział
1,5 tys. osób.

8
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Wspólnie
z
policją,
wymiarem
sprawiedliwości
i
społeczeństwem
obywatelskim UE działa na rzecz popraw
bezpieczeństwa obywateli Dominikany.
W realizowanym projekcie wzięło udział 790
osób, w tym policjanci, prokuratorzy
okręgowi, instruktorzy i psycholodzy.
W wyniku projektu prawa związane
z płcią zostały włączone do programu
szkolenia kandydatów do policji.
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ZMIANA 1

Metody nauczania obejmują naukę
pisania i czytania alfabetem Braille’a
przy pomocy specjalnej maszyny do
pisania dla osób niedowidzących. Szkoła
ma tylko kilka takich maszyn, są bardzo
drogie. Szkoły w Gambii zależne są od
wysiłków
podejmowanych
przez
nauczycieli nie tylko, jeśli chodzi
o nauczanie, ale również zbiórkę
pieniędzy na materiały budowlane,
wynagrodzenia i wszelkie inne potrzeby
szkolne. Najważniejszy – niedożywienie
– udaje się rozwiązać dzięki wsparciu
UE.
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ŻYCIE

3

PROBLEM

Ali jest dyrektorem w szkole GOVI
(Gambijska Organizacja ds. Osób
Niedowidzących), która znajduje się
obok centrum Serrekundy, największego
miasta w Gambii. Dzieci uczą się
angielskiego i matematyki, mają zajęcia
sportowe, a także rozwijają umiejętności
społeczne, np. na lekcjach gotowania,
muzyki i plastyki czy wyplatania koszy.
„Zapewniamy im integrację społeczną,
której wiele z tych dzieci nie
doświadczyło w domu”.

Szkoły w Gambii muszą radzić sobie
z wieloma problemami, ale jeden
z poważniejszych nie jest związany
z nauczaniem, tylko z bardziej
podstawową potrzebą – jedzeniem.
Pochodzące z biednych rodzin dzieci
często przychodzą do szkoły głodne
i trudno im się skoncentrować na nauce.

Od czasu wprowadzenia w szkole
programu dożywiania zaszły ogromne
zmiany – więcej dzieci jest do niej
zapisywanych, a uczniowie lepiej się
uczą – w 2014 r. szkoła zajęła drugie
miejsce w Gambii pod względem
średniej ocen.

Ali podkreśla, że doskonałe wyniki
w nauce są pochodną codziennych
posiłków dla dzieci. „Uczniowie są
w stanie skupić się na nauce tylko wtedy,
gdy
zaspokojone
zostały
ich
podstawowe
potrzeby.
Dzięki
codziennym posiłkom w szkole dzieci
lepiej się uczą. Zdobyte wykształcenie
pozwoli im uzyskać większy wpływ na
swoją przyszłość”, wyjaśnia. Niedawno
szkoła założyła własny ogród warzywny,
aby móc w dłuższej perspektywie i przy
mniejszych kosztach produkować własną
żywność dla dzieci.

6

ZMIANA 2

7
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Do
szkoły
wprowadzono
program
dożywiania, który od 2010 r. realizuje
Światowy Program Żywnościowy przy
wsparciu UE. W jego ramach do szkoły
dostarczane są codziennie podstawowe
produkty umożliwiające przygotowanie
posiłków, takie jak ryż, groch, oliwa i sól.

8
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W ramach programu UE skupia się na
wspieraniu dożywiania dzieci w szkołach
w środkowej i północnej części Gambii.
Program dożywiania uczniów w Gambii jest
współfinansowany przez UE i realizowany
przez Światowy Program Żywnościowy ONZ.
Od września 2012 r. do grudnia 2015 r. UE
wyda na ten program ponad 3 mln euro.
Szacuje się, że program obejmie w sumie 50
tys. dzieci w 186 szkołach podstawowych i 72
przedszkolach.
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Biuro Alego Sallaha mówi samo za
siebie. Pokój jest zastawiony książkami
i pudłami z materiałami edukacyjnymi
dla jego uczniów – Ali wykonuje swoją
pracę z pasją. W jego szkole uczy się 42
niedowidzących dzieci, wiele z nich nie
widzi od urodzenia. Dzieci trafiły tutaj
z różnych środowisk etnicznych
i kulturowych, ale jest coś, co je łączy –
pochodzą z biednych rodzin. Ali jest
bardzo bezpośredni w kontaktach.

5
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PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – KATOWICE
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice wchodzi w skład ogólnoeuropejskiej sieci
informacyjnej, zarządzanej przez Komisję Europejską. W skład sieci wchodzi ponad 500 instytucji,
które prowadząc Punkty Informacji Europejskiej, zobowiązały się do przybliżania tematyki Unii
Europejskiej jej obywatelom. Dzięki podejmowanym przez nie działaniom każdy może dowiedzieć się,
jakie są priorytety funkcjonowania Unii Europejskiej, jakie prawa przysługują mieszkańcom 28 krajów
członkowskich oraz jak mogą oni skorzystać z wielu przywilejów i możliwości, które daje zjednoczona
Europa.
Punkty organizują i włączają się w rozmaite wydarzenia związane z Unią Europejską. Propagują
aktywność obywatelską na poziomie lokalnym i regionalnym, zarówno poprzez własne działania, jak
i wspieranie wszelkich inicjatyw, które powoływane są do życia w europejskim kontekście. Ponadto
umożliwiają one wymianę poglądów pomiędzy Brukselą a każdym z nas – ich zadaniem jest bowiem
przekazywanie opinii o Unii Europejskiej osobom, które decydują o jej funkcjonowaniu. Punkty
Informacji Europejskiej Europe Direct stanowią łącznik pomiędzy Unią Europejską, jej instytucjami,
założeniami i działaniami a obywatelami zjednoczonej Europy. Punkty to pierwsza linia kontaktu,
pomost, którego zadaniem jest nie tylko informowanie, ale także włączenie wszystkich w unijną
dyskusję. Tak, aby stawała się ona nam coraz bliższa.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice prowadzony jest przez Fundację na Rzecz
Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS, a swoimi działaniami
obejmuje całe województwo śląskie. Konsultanci Punktu odpowiadają na pytania dotyczące szeroko
rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej, ale przede wszystkim podejmują działania, których
celem jest dotarcie z wiedzą o zjednoczonej Europie do jak najszerszego grona odbiorców.
Prowadzone są lekcje europejskie we wszystkich typach szkół, a także wykłady, warsztaty, seminaria,
debaty i konferencje skierowane do różnych grup docelowych. Przedstawicieli Punktu można spotkać
podczas organizowanych stoisk informacyjnych, imprez plenerowych oraz innych wydarzeń. Ponadto
biorą oni udział w audycjach radiowych, piszą artykuły i wydają publikacje.
Wszystkie osoby zainteresowane szerzeniem wiedzy o Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy do
współpracy.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
tel. 32 733 09 19 / fax 32 209 17 01
europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
www.facebook.com/EDKatowice
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FUNDACJA VIRIBUS UNITIS
Fundacja VIRIBUS UNITIS za statutowe cele swojej działalności uznaje wspieranie edukacji
oraz rozwój samorządności wśród młodzieży. Prowadzi dwa punkty informacyjne: Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct – Katowice oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
w Katowicach.
Celem działalności RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz
wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych (jednostką
zarządzającą), samorządem i organizacjami pozarządowymi. Ośrodek odpowiedzialny jest za
animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli
najważniejszych instytucji, organizacji oraz ośrodków analityczno-badawczych. Spotkania oraz debaty
stają się okazją do dyskusji na temat funkcjonowania polskiej polityki zagranicznej w kontekście
regionalnym. Umożliwiają one również partnerom regionalnym wyrażanie opinii na temat oczekiwań
w zakresie wsparcia przez MSZ ich działań o charakterze międzynarodowym. Ponadto RODM
gromadzi materiały, bazy danych oraz opracowania z zakresu polskiej polityki zagranicznej, a także
prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną dla społeczności regionu.
Fundacja jest organizatorem corocznych Ogólnopolskich Targów Edukacyjnych EDUKACJA, na których
prezentują się uczelnie wyższe z całej Polski. Targi w ciągu minionych lat zdobyły uznanie tysięcy
uczniów i nauczycieli ze Śląska. Są one miejscem spotkań renomowanych szkół wyższych,
policealnych i zawodowych oraz instytucji wspierających edukację.
Fundacja posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy
Europejskich. Była organizatorem wielu projektów z zakresu ekologii, edukacji, przedsiębiorczości
oraz samorządności. Projekt „Młodzi bliżej Funduszy” propagował wiedzę z zakresu Funduszy
Europejskich wśród młodzieży. Celem projektu „Z ekologią na Ty” było zwiększenie stanu
świadomości i wiedzy o działaniach związanych z ekologią w krajach Unii Europejskiej. Z kolei projekt
„Moja firma w mojej gminie” miał na celu rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości
oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród młodzieży ponadgimnazjalnej.
Fundacja realizuje także projekty informacyjno-promocyjne na zlecenie władz samorządowych
województwa śląskiego oraz podejmuje działania o charakterze międzynarodowym.
Zapraszamy do współpracy.

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNTIS
ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
tel./fax 32 209 17 01, 32 209 16 90
kom. 502 769 474
biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
www.facebook.com/fundacjaviribusunitis
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