WARSZAWA, 24.10.2012

OŚWIADCZENIE GRUPY ZAGRANICA
ws. upubliczniania informacji wrażliwych i przejrzystości danych
dotyczących polskiej pomocy rozwojowej
W nawiązaniu do informacji Polskiej Agencji Prasowej (PAP, 24.10.2012, źródło:
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/dane-msz-dot-pomocy-rozwojowej-w-internecie-mszto,1,5285969,wiadomosc.html) na temat upublicznienia na ogólnodostępnym portalu internetowym
wewnętrznej bazy danych MSZ dot. pomocy rozwojowej zawierającej m.in. opisy projektów z ich
celami politycznymi oraz kwoty na wsparcie opozycji białoruskiej, oświadczamy co następuje:
Grupa Zagranica wielokrotnie zwracała się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z apelem o przyjęcie
nadzwyczajnych procedur i rozwiązao odnośnie informowania opinii publicznej o projektach
sfinansowanych w ramach Polskiej Pomocy w tzw. krajach wrażliwych, w których istnieją podejrzenia,
że łamane są prawa człowieka oraz/lub w znacznym stopniu ograniczona jest wolnośd obywatelska.
Ze względu na istotne ryzyko narażenia na niebezpieczeostwo i opresje osób działających w tych
krajach (m.in. opozycjonistów, obrooców praw człowieka, niezależnych dziennikarzy),
postulowaliśmy i nadal postulujemy nadzwyczajne odstąpienie od obowiązku jawności informacji
dotyczących wsparcia MSZ w tych konkretnych krajach.
W tym kontekście oceniamy sprawę upublicznienia informacji jako wyraz nieodpowiedzialności
polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Poważnie niepokoi fakt, iż jest to w ostatnich dniach
kolejne działanie (po wysłaniu na Białoruś działaczom opozycyjnym około 30 rozliczeo podatkowych
PIT z diet uzyskanych podczas konferencji w Warszawie) MSZ, narażające na niebezpieczeostwo
partnerów polskich organizacji pozarządowych z krajów, w których realizowane są projekty
pomocowe. Takie działania mogą spowodowad zaprzestanie - z powodu obaw przed represjami na
Białorusi - współpracy pomiędzy polskimi a białoruskimi podmiotami. W konsekwencji program MSZ
"Polska Pomoc" mający na celu m.in. pomoc w budowaniu społeczeostwa obywatelskiego oraz
popieranie działao obywatelskich w tym kraju będzie pozbawiony szans na realizację.
Grupa Zagranica będzie podejmowała dalsze kroki w celu monitorowania bezpieczeostwa projektów i
będzie nagłaśniała tego typu przypadki.
Jednocześnie podkreślamy, że powyższy postulat nie stoi w sprzeczności z koniecznością zapewnienia
przejrzystości wydatkowania środków publicznych na pomoc rozwojową. Opinia publiczna powinna
mied dostęp do informacji dotyczących wydatków na pomoc rozwojową. Dotyczy to zdecydowanej
większości projektów pomocy rozwojowej. W pełni dostępne powinny byd informacje m.in. o celach
projektów, kwotach wsparcia, organizacjach realizujących projekty. Przejrzystośd działao paostwa
stanowi jeden z fundamentów skuteczności polskiej pomocy rozwojowej, będąc jednocześnie
obowiązkiem wobec podatników, którzy ją finansują.
GRUPA ZAGRANICA JEST STOWARZYSZENIEM 61 ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAANGAŻOWANYCH WE WSPÓŁPRACĘ
ROZWOJOWĄ, POMOC HUMANITARNĄ, WSPIERANIE DEMOKRACJI ORAZ EDUKACJĘ GLOBALNĄ. GŁÓWNYM CELEM GRUPY
JEST BUDOWANIE SPRAWNEGO I KOMPETENTNEGO POLSKIEGO SEKTORA POZARZĄDOWEGO, KTÓRY W SPOSÓB
EFEKTYWNY PRZYCZYNIA SIĘ DO ROZWOJU KRAJÓW UBOŻSZYCH ORAZ JEST TRAKTOWANY JAKO WAŻNY ELEMENT POLITYKI
ZAGRANICZNEJ PAOSTWA.

