Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015
Opis działalności statutowej Instytutu Globalnej Odpowiedzialności
W 2015 roku zespół Instytutu Globalnej Odpowiedzialności kontynuował pracę w ramach dwóch
strategicznych programów: kampanii i rzecznictwa oraz edukacji realizując projekty, których cele
były spójne z wypracowanymi w 2014 roku dwoma dokumentami strategicznymi.
1. Promocja wiedzy na temat globalnego rozwoju, międzynarodowej pomocy rozwojowej
i humanitarnej, praw człowieka oraz demokracji
1.1. „ Zrozum świat przedszkola.” – trzyletni projekt z zakresu edukacji globalnej w przedszkolach
W 2015 roku IGO rozpoczęło trzeci i ostatni rok projektu „Zrozum świat przedszkola” podczas
którego kontynuowano współpracę z nauczycielkami i nauczycielami, a także z pozyskanymi
w pierwszych dwóch latach projektu placówkami.
IGO przygotowało trzecią wielkoformatową bajkę „Lilka i piknik” wraz z propozycjami zajęć
z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. „Lilka i piknik” to opowieść o
dziewczynce, która jest ciekawa, skąd pochodzi jej jedzenie. Aby się tego dowiedzieć, postanawia
zorganizować piknik składający się z lokalnych produktów. W tym celu Lilka wyrusza w podróż po
swojej okolicy, odwiedza lokalnych rolników i rolniczki, miejscowych wytwórców i regionalne
producentki. Na końcu opowieści wszyscy razem spotykają się na zorganizowanym przez nią
pikniku.
Ponadto, zespół projektowy przygotował publikację edukacyjną „Zrozum świat. Podręcznik dla
nauczycieli i nauczycielek przedszkolnych” wraz z propozycjami zajęć z dziećmi w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Publikacja to propozycja praktycznego wykorzystana ćwiczeń i
zabaw, które są proste, angażujące, ciekawe i bliskie doświadczeniu przedszkolaków. W ramach
projektu wspieraliśmy nauczycielki i nauczycieli pracujących w przedszkolach w poznawaniu
metody dociekań filozoficznych i jej stosowaniu w edukacji globalnej, tworzeniu sytuacji
edukacyjnych, które ułatwiają dzieciom wyrażanie opinii, dyskusję w grupie i podejmowanie
wspólnych decyzji oraz współdziałanie na rzecz świata.
Dzięki systemowi zgłoszeń publikacje zostały rozdystrybuowane do wielu placówek w całej Polsce,
co w znaczny sposób wpłynęło na zasięg projektu w jego końcowej fazie.
Projekt był współfinansowany w ramach programu „Obywatele dla demokracji” w ramach
programu finansowanego z Funduszy EOG.

1.2 „Nauczycielki zmieniają świat. Włączanie edukacji globalnej do systemu szkolenia nauczycieli
i przyszłych nauczycieli w Polsce i w Czechach.”
W 2015 roku kontynuowano projekt „Nauczycielki zmieniają świat” wzmacniając współpracę
z sześcioma ośrodkami akademickimi w Polsce oraz budowanie sieci kontaktów wśród
akademików i akademiczek.
W ramach projektu przygotowano monografię naukową o edukacji globalnej w Polsce „Edukacja
globalna. Polskie konteksty i inspiracje” pod redakcją Magdaleny Kulety-Hulboj i Marty
Gontarskiej wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w ramach serii
Dyskursy Edukacji Obywatelskiej.
Trenerki edukacji globalnej IGO oferowały również szkolenia z zakresu edukacji globalnej
studentkom i studentom kierunków i specjalizacji pedagogicznych wprowadzając tematykę
edukacji globalna oraz metody pracy umożliwiające kształtowanie krytycznego myślenia, takiej jak
dociekania filozoficzne na rzecz globalnego obywatelstwa oraz otwarte przestrzenie dla dialogu i
dociekań. Dla uczestniczek i uczestników warsztatów, a także innych nauczycieli i nauczycielek
oraz edukatorów i edukatorek powstały dwie publikacje w ramach tego projektu: zbiór tekstów
„Globalna układanka, czyli jak definiować globalne problemy, rozumieć je i zajmować się nimi”
oraz „Jak mówić o większości świata? Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa?”.
Wykładowczynie i wykładowcy współpracujący z IGO, a także IGO jako współorganizator panelu
dyskusyjnego i warsztatów uczestniczyli w V Międzynarodowej Konferencja Edukacji Krytycznej
we Wrocławiu, gdzie przedstawiali referaty i dyskutowali o krytycznej perspektywie w edukacji
globalnej inspirowanej pedagogiką emancypacyjną oraz postkolonialną edukacją globalną.
Wnioski z trzyletniego projektu zostały przedstawione na międzynarodowym seminarium
współorganizowanym z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we
Wrocławiu pt. „Współpraca sektora formalnego i nieformalnego na rzecz globalnego obywatelstwa.
Międzynarodowe seminarium naukowe teoretyków i praktyków.” 22 września 2015, jak również
podczas konferencji „Nauczycielki zmieniają świat” 21-22 października w Pradze w Czechach.
Projekt był współfinansowany w ramach programu „Obywatele dla demokracji” w ramach
programu finansowanego z Funduszy EOG.

1.3 „Mowa o większości świata” - przeciwdziałanie dyskryminującemu wizerunkowi osób z
krajów globalnego Południa
Celem ponad rocznego projektu finansowanego w ramach programu „Obywatele dla demokracji”
jest przeciwdziałanie dyskryminującemu wizerunkowi osób z krajów globalnego Południa, w tym
osób pochodzących z tych krajów i mieszkających w Polsce.
Projekt „Mowa o większości świata” współfinansowany przez Fundusze EOG zapewnił systemowe
wsparcie 4 grupom (nauczycielom, mediom, NGOsom i aktywistom) kształtującym wizerunek
krajów globalnego Południa oraz ich mieszkańców w Polsce, by mogły one bardziej świadomie
przeciwdziałać stereotypom i zapobiegać uprzedzeniom. W ramach projektu zorganizowano
23 szkolenia, w większości dwu-modułowe, na których przeszkolono łącznie 364 osoby.
Podczas szkoleń trenerzy i trenerki posługiwały się innowacyjnymi w Polsce metodami: metodą
dociekań filozoficznych na rzecz globalnego obywatelstwa (ang. philosophy for global citizenship
P4GC), a także elementami metody otwartych przestrzeni dla dialogu i dociekań. Przez okres
trwania projektu prowadzono także monitoring mediów pod kątem antydyskryminacyjnym
i wysyłano interwencje do mediów. Trwałą pomocą w dalszych działaniach przeszkolonych osób
jest wydane w projekcie czwarte zmienione wydanie poradnika „Jak mówić o większości świata?”
oraz pięć krótkich animacji mających na celu przełamywanie stereotypów i pobudzanie do refleksji.
Efektem projektu są także trzy murale w Żywcu, Jeleniej Górze i Poznaniu wykonane przez
uczestniczki i uczestników warsztatów dla aktywistów i aktywistek. Murale powstały dzięki
współpracy z Fundacją KLAMRA i działającym w niej twórcą street-artu – Dariuszem
Paczkowskim.

1.4 Uczestnictwo w pracach grupy roboczej ds. edukacji globalnej przy Grupie Zagranica
Podobnie jak w poprzednich latach reprezentantka Instytutu aktywnie uczestniczyła w pracach
grupy roboczej ds. edukacji globalnej wspólnie z innymi organizacjami członkowskimi, w tym
m.in. Fundacją Edukacja dla Demokracji, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polską Akcją
Humanitarną, Polską Zieloną Siecią. Grupa spotykała się również na spotkaniach
międzysektorowych z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodka Rozwoju
Edukacji oraz Ministerstwa Środowiska.
Reprezentantki IGO wspierały merytorycznie analizę podręczników prowadzoną przez Grupę
Zagranica, której wyniki zostały zaprezentowane wiosną 2016 roku.
1.5 Aktywizacja młodych ludzi oraz promocja tematyki odpowiedzialności globalnej poprzez

spotkania, warsztaty i debaty
Poprzez realizację projektu „Aktywacja”, kampanii poszerzającej świadomość obywatelek
i obywateli europejskich w zakresie krytycznej konsumpcji, IGO podjęło szereg działań
włączających młodych ludzi do dyskusji o globalnym obywatelstwie. Prowadzono działania
z edukacji pozaformalnej oraz kampanie wirtualne i w przestrzeni publicznej.
IGO zorganizowało również szereg warsztatów wykładów i szkoleń promując wiedzę na temat
rozwoju i praw człowieka organizowanych lub wzięło udział w wydarzeniach
współorganizowanych przez inne organizacje i instytucje.
W 2015 roku został rozstrzygnięty europejski konkurs organizowany w ramach projektu
na najlepszą dobrą praktykę krytycznej konsumpcji. Wśród wyróżnionych działań znalazły się
osoby i grupy z Polski.
Projekt został podsumowany podczas czerwcowej (19-21) konferencji w Bonn, Niemcy, w której
udział wzięli aktywiści i aktywistki IGO wspierający kampanię „Aktywacja” w Polsce.

1.6. Europejski Rok na Rzecz Rozwoju 2015
W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego ogłaszającą rok 2015 Europejskim Rokiem na
rzecz Rozwoju (ERR) pod hasłem "Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość" organizowane
były imprezy i wydarzenia w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej. Celem ERR jest przede
wszystkim informowanie mieszkańców UE o działaniach na rzecz współpracy rozwojowej
i zainteresowania ich tą tematyką poprzez działania edukacyjne i kampanijne.
IGO aktywnie włączyło się w obchody ERR w Polsce m.in. poprzez udział w „Dniu Współpracy
Rozwojowej” organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 27 września
w Warszawie. Jak również na poziomie europejskim biorąc udział w wielu kampaniach
dotyczących sprawiedliwości globalnej.
Ponadto, w 2015 roku IGO wzięło udział w kilku letnich festiwalach, w tym: SlotArt oraz
Przystanek Woodstock, gdzie na swoim stoisku prowadziło działania edukacyjne i kampanijne
w zakresie tematyki zrównoważonego rolnictwa i suwerenności żywnościowej , a także
sprawiedliwości podatkowej, umów handlowych czy minerałów konfliktu. Promocja tematyki
rozwojowej i sprawiedliwości globalnej podczas wydarzeń masowych okazała się dobrym
narzędziem do angażowania młodych ludzi nie tylko w kontekście ERR.

1.7 Manifest wyborczy Głosuj Odpowiedzialnie 2015
IGO wraz z grupą 11 polskich organizacji pozarządowych ogłosili manifest na wybory
parlamentarne (www.GlosujOdpowiedzialnie.pl). Organizacje apelowały do kandydatek
i kandydatów o złożenie publicznego zobowiązania do zajęcia się palącymi kwestiami w polityce
zagranicznej i krajowej.
Grupa polskich organizacji pozarządowych przedstawiła w manifeście program siedemnastu
szczegółowych postulatów zebranych w 5 głównych punktach:
1) Międzynarodowe przepływy finansowe muszą być przejrzyste, uczciwe i korzystne dla Polski
oraz krajów biedniejszych. Apelujemy o walkę z unikaniem podatków przez korporacje,
zrównoważone użytkowanie surowców naturalnych i uczciwy podział kosztów i dochodów
wynikających z ich eksploatacji oraz o skierowanie funduszy z międzynarodowych instytucji
finansowych na cele, które naprawdę skutecznie przyczynią się do redukcji ubóstwa.
2) Konieczne są sprawiedliwe reguły handlu, eliminujące nieuczciwe praktyki dużych podmiotów.
Polska powinna promować Sprawiedliwy Handel, walczyć z nieuczciwymi praktykami handlowymi
i przewagą sieci supermarketów w Polsce, szkodliwą dla lokalnych producentów; powinniśmy też
zapewnić godną płacę i bezpieczne warunki pracy pracownikom wytwarzającym towary używane
w Polsce oraz dążyć do eliminacji arbitrażu inwestor-przeciw-państwu (ISDS) w umowach
handlowo-inwestycyjnych podpisywanych przez UE.
3) Uregulowanie działalności korporacji i zrównoważone zamówienia publiczne są drogą do
poprawy losu milionów ludzi. Dlatego Polska musi poprzeć wprowadzenie prawnie wiążących
regulacji na poziomie europejskim i światowym, obejmujących korporacje międzynarodowe,
a także stworzyć plan działania w zakresie biznesu i praw człowieka oraz uwzględniać klauzule
społeczne i środowiskowe w zamówieniach publicznych
4) Wsparcie rolników jest drogą do rozwoju lokalnego, ochrony środowiska i rozwiązania problemu
głodu. Drobni rolnicy i pracownicy najemni karmią nasz świat, a najskuteczniejszym sposobem
walki z głodem jest wsparcie zrównoważonego rolnictwa. Polska powinna wspierać drobnych
rolników w krajach najuboższych w ramach współpracy rozwojowej, a promocja polskich
inwestycji zagranicznych nie może skutkować zawłaszczaniem ziemi i rabunkową eksploatacją
ludzi i surowców naturalnych w krajach uboższych.

5) Polska współpraca rozwojowa musi być na miarę oczekiwanej roli Polski w świecie. Nasz kraj
musi wypełnić zobowiązania międzynarodowe dotyczące wysokości pomocy rozwojowej.
Powinien też realizować tę pomoc w oparciu o perspektywę praw człowieka, co zapewni
bezpieczeństwo ludzkie zarówno samej Polsce, jak i innym krajom.

Organizacje-sygnatariuszki: Fundacja CentrumCSR.pl, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacja
Otwarty Plan, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Instytut Spraw Obywatelskich, Koalicja Clean
Clothes Polska, Koalicja CSR Watch, Koalicja Sprawiedliwego Handlu, Polska Zielona Sieć, Polski
Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu,
Stowarzyszenie Ruchu Maitri.
2. Zbliżanie narodów i państw, w szczególności różnorodnych kultur i tradycji oraz
rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
2.1 Udział w prelekcjach i debatach podczas pokazów filmów dot. globalnego Południa w celu
zapoznania społeczeństwa polskiego z wyzwaniami globalnymi
Nadrzędnym celem w działalności IGO jest współpraca z organizacjami, a także ekspertkami
i ekspertami z krajów globalnego Południa w celu otrzymywania bezpośredniej wiedzy o sytuacji w
konkretnych krajach, regionach czy obszarach tematycznych w sposób niezapośredniczony i wolny
od europocentrycznej perspektywy.
W roku 2015 nie udało nam się zorganizować bezpośrednich spotkań z ekspertkami i ekspertami
z globalnego Południa, więc dołożyliśmy wszelkich starań, aby promować wydarzenia filmowe,
które dotyczą rzeczywistości globalnego Południa. IGO współpracując z festiwalem HumanDoc
i dystrybutorem filmowym Against Gravity aktywnie włączyło się w promocję i służyło
merytorycznym wsparciem podczas pokazów filmów „Jesteśmy Waszymi przyjaciółmi” reż. Hubert
Sauper oraz „Kiedy walczą słonie” reż. Michael Ramsdell.
2.2 Rzecznictwo jako narzędzie wspierające stanowiska krajów globalnego Południa w globalnych
procesach politycznych
Przedstawiciel IGO wziął udział w III Konferencji ONZ nt. Finansowania Rozwoju podczas której
zostały podjęte kluczowe decyzje co do sposobu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju
w latach 2016-2030. Spotkanie odbyło się w dniach 13-16 lipca w Addis Abebie.
Wyrażając głos europejskiego społeczeństwa obywatelskiego przedstawiciel IGO promowało

rekomendacje sieci CONCORD, w których zawarto oczekiwanie wobec UE, aby ta podtrzymała
swoje zobowiązania i przyjęła ciążącą na niej odpowiedzialność. Dążono do tego, aby ten rok był
historyczną chwilą, kiedy cały świat połączył siły na rzecz rozwoju społecznego, równości kobiet
i mężczyzn, sprawiedliwości ekonomicznej i ekologicznej, eliminacji ubóstwa i zaprowadzenia
głęboko idących zmian na świecie.
3. Wspieranie i upowszechnianie postaw solidarności i współpracy międzynarodowej.
3.1 Kampania dotycząca solidarności podatkowej w ramach rozpatrywania szerokiego kontekstu
współpracy na rzecz rozwoju.
W 2015 roku IGO kontynuowało kampanie dotycząca sprawiedliwości podatkowej w ramach
współpracy projektowej z siecią EURODAD oraz Action Aid z Wielkiej Brytanii.
IGO podjęło szereg inicjatyw rzeczniczych w tym zakresie, w tym wydało stanowisko dot. prac nad
projektem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja Podatkowa przygotowanym przez Ministerstwo
Finansów, a także prowadziło działalność informacyjną dotyczącą m.in. klauzuli antyabuzywnej
czy raportowania kraj po kraju czy śledztw dotyczących wielkich korporacji i ich interpretacji
prawa podatkowego.
Opublikowano raport pt.„Pięćdziesiąt twarzy unikania podatków. Rola Unii Europejskiej we
wspieraniu niesprawiedliwego systemu podatkowego” wydany wspólnie przez kilkanaście
europejskich organizacji pozarządowych, w tym Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Dowodzi
on, że narodowe systemy podatkowe piętnastu analizowanych krajów członkowskich UE nadal
oferują wiele luk prawnych, które są doskonałym sposobem na obniżanie zobowiązań podatkowych
przez korporacje.
IGO zaangażowało się również w działalność aktywistyczną organizując przejazd rowerowy czy
spacery wyjaśniające mechanizmy sprawiedliwości podatkowej na przykładzie konkretnych
instytucji z siedzibami w Polsce. Jak również materiały kampanijne w tym ulotki i filmy
wyjaśniające ideę sprawiedliwości podatkowej.
Projekty dotyczące sprawiedliwości podatkowej:
1) Projekt: Tax Justice Together jest współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt łączy
24 organizacje z 19 krajów (w tym 16 z UE). Jednym z głównych działań projektu jest kampania na
rzecz wzrostu świadomości obywateli i obywatelek Europy na temat sprawiedliwości podatkowej,
nierówności i cięć budżetów z podatkami związanych. To ambitny projekt na szeroką skalę
promujący politykę progresywnych podatków poprzez rzecznictwo i kampanię

2) Projekt Addressing illicit capital flight for policy coherence for development koordynowany
przez sieć EURODAD był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
3.2 Kampania „Stop szalonemu górnictwu” - powstrzymanie rabunkowej eksploatacji zasobów
naturalnych w krajach rozwijających się i towarzyszącym jej pogwałceniom praw człowieka
Kampania została zainicjowana w Europie przez Chrześcijańską Inicjatywę Romero (CIR)
i PowerShift (dwie organizacje z Niemiec), dąży m.in. do tego, aby uregulowania w Europie
dotyczące tzw. Minerałów konfliktu zwierały wiążące postanowienia w sprawie praw człowieka.
Wydobycie tych minerałów związane jest z finansowaniem wojen domowych, łamaniem praw
człowieka, zniszczeniem środowiska, zawłaszczaniem ziemi, dalszym zubożeniem (i tak już
ubogiej) ludności i tragicznymi warunkami pracy osób zatrudnionych przy wydobyciu. Podobne
problemy towarzyszą wydobyciu innych minerałów, takich jak miedź, paliwa kopalne, takie jak
węgiel czy ropa. Celem uregulowań w Unii Europejskiej jest ograniczenie handlu minerałami
konfliktu.
W ramach kampanii „Stop szalonemu górnictwu” 13 organizacji pozarządowych rozmawia
z politykami, szczególnie w Parlamencie Europejskim i w parlamentach krajowych, aby wzmocnić
uregulowania dotyczące wydobycia surowców naturalnych. Organizacje zwracają też uwagę opinii
publicznej w Europie na skutki konsumpcji surowców naturalnych z krajów globalnego Południa.
Dzięki lepszemu zrozumieniu sytuacji światowej, Polki i Polacy oraz mieszkańcy innych krajów
zmienią swoje nawyki konsumenckie i przyczynią się do zrównoważonego rozwoju i poprawy
sytuacji w krajach ubogich.
W ramach kampanii zbierano podpisy pod petycją dotyczącą minerałów konfliktu, prowadzono
szereg działań informacyjno-edukacyjnych (prelekcje, pokazy filmów, akcje uliczne, infografiki),
a także nawiązano współpracę z mediami w zakresie promocji tej tematyki.
3.3 Kampanie dotyczące zrównoważonego rolnictwa, suwerenność żywnościowej oraz
bezpieczeństwa żywnościowego
Celem kampanii jest budowanie świadomości w Polsce na rzecz zrównoważonego zarządzania
zasobami globalnymi i wdrożenia perspektywy praw człowieka (ang. Human Rights Based
Approach, HRBA) we współpracy rozwojowej.
Założeniem leżącym u podstaw ww. celu jest fakt, iż nie da się rozwiązać na świecie problemu
głodu bez wsparcia dla rolnictwa rodzinnego, które jest źródłem żywności dla dużej części

ludzkości, w tym dla większości osób zagrożonych problemem głodu na świecie. W ramach
europejskich partnerstw, w które wpisuje się niniejszy projekt przeprowadzono analizę głównych
kierunków międzynarodowej debaty o bezpieczeństwie żywnościowym (analizy przygotowane
głównie przez Transnational Institute w Holandii i międzynarodową sieć FIAN oraz konsultacje
podczas spotkań osobistych z udziałem przedstawiciela IGO w kwietniu 2014 r. i lutym 2015 r.).
W ramach kampanii powstało szereg badań oraz materiałów informacyjnych, organizowane były
wydarzenia mobilizujące społeczeństwo, spotkania tematyczne, debaty oraz szkolenia. Inicjatywy
skierowane do mieszkanek i mieszkańców Europy, mediów, dziennikarek i dziennikarzy, członkiń
i członków organizacji pozarządowych (NGOs), działaczek i działaczy społecznych, edukatorek
i edukatorów, studentek i studentów, polityczek i polityków oraz decydentek i decydentów angażują
wszystkich do aktywnej działalności na rzecz prawa do żywności rozumianego jako prawo
człowieka.
Wśród wielu materiałów edukacyjnych na szczególną uwagę zasługuje seria infografik
pokazujących dwa systemy żywnościowe wraz z ich przyczynami i konsekwencjami, jak również
krótkie filmy animowane dotyczące prawdziwych przyczyn głodu na świecie.
Kampania jest realizowana w ramach projektów „Stół dla 9 miliardów”, „Drobni rolnicy nadzieją
na pokonanie głodu” oraz „Drobni rolnicy na swoim” współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej oraz w ramach programu polskiej współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

3.4 Dwustronne umowy inwestycyjne jako instrument budowania nierówności we współpracy
międzynarodowej.
W 2015 roku IGO kontynuowano intensywną działalność w zakresie przeciwdziałania szkodliwym
skutkom przywilejów korporacyjnych związanych z dwustronnymi umowami handlowymi,
szczególnie w kontekście krajów rozwijających się. IGO budowało swój potencjał ekspercki
w zakresie umów dwustronnych, a także wspierało działania dotyczące poszczególnych umów
(w tym TTIP, CETA, NAFTA) i ich długofalowego wpływu na globalne Południe.
3.5 Koordynacja prac koalicji organizacji pozarządowych dotyczącej umowy handlowej Unii
Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi – TTIP
10 lutego 2015 roku odbyła się konferencja polskich organizacji zainteresowanych umową
handlową UE-USA (TTIP) i jej skutkami dla naszego kraju. Konferencja była pierwszym dużym

spotkaniem umożliwiającym pluralistyczną debatę o umowie UE-USA i planowanie wspólnych
działań ważnych dla polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się szeroką
gamą tematów związanych z TTIP.
IGO koordynowało również zbiórkę podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską STOP
TTIP, czyli porozumieniem ponad 470 organizacji obywatelskich i związków zawodowych ze
wszystkich 28 krajów członkowskich UE. A także przygotowało serię materiałów związanych z
konkretnymi zagadnieniami w TTIP, w tym sądów arbitrażowych (ISDS).
W efekcie koalicja 75 organizacji była aktywną platformą w ramach europejskiej inicjatywy Stop
TTIP. Stop TTIP to koalicja 240 europejskich organizacji pozarządowych, która ogłosiła, że odwoła
się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości od decyzji Komisji Europejskiej odrzucającej
Europejską Inicjatywę Obywatelską (EIO) w sprawie TTIP i CETA, negocjowanych w tajemnicy
umów handlowych UE ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.
3.6 Magazyn Globalnej Odpowiedzialności – współpraca z polską edycją Le Monde Diplomatique
Magazyn Globalnej Odpowiedzialności to wkładka tematyczna do polskiej edycji Le Monde
Diplomatique realizowana w ramach współpracy obydwu organizacji. Magazyn miał na celu
podnosić kluczowe tematy globalne, które są w osi zainteresowań obydwu instytucji i środowisk z
nimi sympatyzujących.
Numer 4, luty 2015, „Podatki są ok”
Czwarty Magazyn Globalnej Odpowiedzialności poświęcony był podatkom, w tym: dlaczego
podatki są ważne dla nas i dla państw, szczególnie państw globalnego Południa; o sposobach na
unikanie podatków przez korporacje międzynarodowe; wiadomości ze świata; skandale i sukcesy
podatkowe oraz o unikaniu opodatkowania i polityce podatkowej – przypadek Polski.
Numer 5, Lipiec 2015, „Solidarność z rolnikami”
W ramach piątego dodatku powstały trzy interesujące artykuły dotyczące wpływu umów o wolnym
handlu na wspieranie drobnego zrównoważonego rolnictwa i bardziej sprawiedliwy system
żywnościowy. Do współpracy zostali zaproszeni polscy eksperci i ekspertki z zakresu handlu i
żywności.
3.7 Uczestnictwo w pracach Zarządu Grupy Zagranica
Od wielu lat IGO aktywnie uczestniczy w działaniach Grupy Zagranica federacji polskich

organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową,
wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną jako organizacja członkowska.
Członek Zarządu IGO jest członkiem Zarządu Grupy Zagranica (GZ), ponadto reprezentował
zarówno IGO, jak i Grupę w Radzie Programowej Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw
Zagranicznych RP.

