Seminarium

Warunkowanie finansowania rozwoju
w kontekście zadłużenia krajów globalnego Południa
– z polskich doświadczeń transformacji i współpracy rozwojowej
Organizator: Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO)
Współorganizator: Collegium Civitas
Termin: czwartek, 19.09.2019 r.
Adres: Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki, sala 1222, XII piętro - Warszawa

Finansowanie rozwoju jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o
powodzeniu szeroko rozumianej współpracy rozwojowej, a w konsekwencji skuteczności
walki z nierównościami globalnymi i skrajnym ubóstwem oraz realizacji Celów
Zrównoważonego Rozwoju.
Pojęcie finansowania rozwoju obejmuje wiele aspektów, do których należą m.in.
wysokość i jakość ODA (oficjalnej pomocy rozwojowej), mobilizacja zasobów krajowych
(ang. domestic resource mobilisation), w tym problem unikania opodatkowania,
zadłużenie i jego obsługa oraz warunkowanie pomocy finansowej (ang. aid
conditionality).
Seminarium poświęcone będzie zebraniu wiedzy o tych aspektach, w kontekście
doświadczeń Polski, jako niegdysiejszego biorcy pomocy zagranicznej oraz obecnego
partnera we współpracy rozwojowej z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz krajami
globalnego Południa.
Korzystać będziemy z wiedzy o żywych debatach, dotyczących finansowania rozwoju,
odbywających się w UE i na forach globalnych.

Cele seminarium:
Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy polskich organizacji, uczelni, instytucji i thinktanków w zakresie zadłużenia krajów globalnego Południa w kontekście spójności polityk
na rzecz rozwoju, a także włączenia wątku ekonomicznego do zakresu edukacji globalnej
i debaty publicznej, biorąc pod uwagę doświadczenia Polski. W perspektywie kilku miesięcy, celem seminariów będzie również zbudowanie nieformalnej koalicji organizacji,
która będzie ważnym narzędziem do podnoszenia świadomości na temat rozwiązania
systemowego, jakim jest dług zrównoważony.

Program seminarium
11:00-11:40

Wprowadzenie do finansowania rozwoju – stan debat międzynarodowych
Jan Chudzyński, Marcin Wojtalik – Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO)

11:40-11:50

Perspektywa ekspertów i działaczy z globalnego Południa na finansowanie rozwoju
Wybrane wypowiedzi wideo aktywistów/ek i ekspertów/ek z globalnego Południa

11.50-12:00

Przerwa kawowa

12:00-13:30

Warunkowanie finansowania przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz
Walutowy
Gino Brunswijck - Policy & Advocacy Officer, EURODAD, autor raportów dot. BŚ i MFW
Pytania i dyskusja - 30 min.

13:30-14:10

Obiad

14:10-14:50

Wielostronne banki rozwoju jako element finansowania rozwoju
Pytania i dyskusja - 10 minut

14:50-15:40

Polskie doświadczenia z warunkowaniem pomocy
dr Karina Jędrzejowska - Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Pytania i dyskusja - 20 min.

15:40-16:30

Warunkowanie finansowania we współpracy rozwojowej z krajami Partnerstwa
Wschodniego
Pytania i dyskusja - 30 min.

16:30-16:45

Przerwa kawowa
Moduł popołudniowy:

16:45-18:00

Doświadczenia krajów otrzymujących pomoc z warunkowaniem pomocy i zadłużeniem
Oksana Dutchak- specjalistka ds ruchów robotniczych oraz feminizmu z Instytutu Politechnicznego
w Kijowie oraz zastępczyni dyrektora ukraińskiego Centrum Badań Społecznych i Pracy. Jest autorką
raportu dla Fundacji Róży Luksemburg o dewaluacji pracy kobiet i feminizmie po kryzysie na
Ukrainie. połączenie wideo
Lucas Castiglioni - doktor nauk społecznych na Uniwersytecie w Buenos Aires (UBA) i profesor na
Uniwersytecie Narodowym w Rosario (UNR). Prezes Fundacji na rzecz Badań Społecznych i
Politycznych (FISyP) oraz dyrektor Centrum Studiów i Szkoleń Argentyńskiej Federacji Sądowniczej
(CEFJA). Lucas Castiglioni pełnił także funkcję prezesa w SEPLA. połączenie wideo

Pytania i dyskusja – 15 min.
18:00-18:30

Posumowanie seminarium - stan polskiej debaty o warunkowaniu pomocy i zadłużeniu –
wnioski i podsumowanie

Możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów podróży i noclegu osób spoza Warszawy po
wcześniejszym ustaleniu szczegółów z organizatorami (seminarium@igo.org.pl).
Rejestracja: https://kontakty.igo.org.pl/formularz/rejestracja-na-seminarium-19.09.2019
Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści wyrażone w tym materiale odpowiada wyłącznie
Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Opinie te w żadnym wypadku nie wyrażają oficjalnego stanowiska Unii
Europejskiej.
Wydarzenie organizowane jest w ramach szerszego przedsięwzięcia – kampanii pn. Citizens for Financial Justice.

Polecane niedawne publikacje w j. polskim:
• Problem zadłużenia krajów globalnego Południa – wprowadzenie , Marcin Wojtalik, IGO
• Zadłużenie a walka z ubóstwem, Jan Chudzyński, IGO

