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Przyszłość Procesu
Berlińskiego, europejska
perspektywa Bałkanów
Zachodnich i współpraca
regionalna były głównymi
tematami szczytu w dniach 3-5
lipca w stolicy Wielkopolski.

Ośrodek Debaty
Międzynarodowej
w Szczecinie

Podczas otwierającego wydarzenie Forum Think
Tanków w dniu 3 lipca, na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich, eksperci i zaproszeni goście z
regionu będą dyskutować o m.in. europejskich
aspiracjach regionu Bałkanów Zachodnich, wyzwaniach
stojących przed europejską polityką rozszerzenia a także
o przyszłości Procesu Berlińskiego.
Najważniejszym punktem kolejnego dnia szczytu będą
sesje plenarne w formatach: ministrów spraw
zagranicznych, do spraw gospodarczych oraz spraw
wewnętrznych. Spotkaniu szefów dyplomacji
przewodniczyć będzie minister Jacek Czaputowicz. W
tym dniu sekretarz stanu w MSZ, Szymon Szynkowski
vel Sęk podpisze porozumienie Polski z Europejskim
Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym o finansowym wsparciu dla
projektów infrastrukturalnych realizowanych w regionie
Bałkanów Zachodnich w ramach Western Balkans
Investment Framework.
4 lipca odbędą się również Forum Społeczeństwa
Obywatelskiego tj. platformy wymiany doświadczeń i
współpracy dla organizacji pozarządowych oraz Forum
Biznesu, którego celem będzie pomoc przedsiębiorcom
w nawiązaniu kontaktów i pogłębieniu specjalistycznej
wiedzy. Podczas Forum Społeczeństwa Obywatelskiego
i Forum Biznesu zostanie zorganizowana m. in. debata
“Navigating the Future: How to Prepare for the
Revolution in Trade, Services and Industry”. Udział w
niej wezmą minister Jacek Czaputowicz, minister
przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz,
sekretarz generalny OECD José Ángela Gurria, komisarz
UE ds. polityki sąsiedztwa Johannes Hahn i sekretarz
generalna Rady Współpracy Regionalnej Majlinda
Bregu. Ministrowie Czaputowicz i Emilewicz otworzą
również konferencję OECD, podczas której nastąpi
prezentacja specjalnego wydawnictwa, przygotowanego
przez OECD przy finansowym wsparciu Polski, a
poświęconego sytuacji gospodarczej regionu Bałkanów
Zachodnich.
5 lipca odbędzie się natomiast Szczyt Liderów, na
którym szefowie rządów partnerów Procesu
Berlińskiego rozmawiać będą o najważniejszych
sprawach dla regionu Bałkanów Zachodnich. Sesję
plenarną otworzy prezydent Andrzej Duda, a
gospodarzem spotkania będzie premier Mateusz
Morawiecki.
Szczyt Bałkanów Zachodnich w Poznaniu jest głównym
wydarzeniem polskiego przewodnictwa w Procesie
Berlińskim w 2019 r., inicjatywy zapoczątkowanej przez
Niemcy i łączącej partnerów z Bałkanów Zachodnich
oraz część państw Unii Europejskiej. Priorytety
polskiego przewodnictwa to: gospodarka, wzajemne
powiązania, społeczeństwo obywatelskie i
bezpieczeństwo.
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Wizyta ministra spraw
zagranicznych Jeana Asselborna
w Warszawie

Rozmowa w głównej mierze poświęcona była przyszłości Unii
Europejskiej i zagadnieniom rynku wewnętrznego, jak również
tematowi praworządności, migracji oraz brexitu. – Wspólny rynek
jest największym zasobem rozwojowym Unii Europejskiej. Dalsza
integracja sektora usług poprzez eliminację barier administracyjnych
i regulacyjnych powinna być celem przyszłej Komisji, a także całej
UE. Opowiadamy się za dalszą liberalizacją swobodnego przepływu
usług w UE – powiedział wiceminister Szymański. –
Ukształtowaliśmy agendę polityczną UE na nadchodzące lata i
zgadzamy się, że jednolity rynek we wszystkich jego wymiarach jest
kluczowym atutem UE – dodał.
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Minister Jacek Czaputowicz z
wizytą w Gruzji

Na krajach Unii Europejskiej
spoczywa moralny obowiązek
wspierania państw Partnerstwa
Wschodniego – mówił minister
Czaputowicz w Batumi podczas
XVI konferencji „Georgia’s
European Ways”. Minister
podkreślił także, że Polska, jako
niestały członek Rady
Bezpieczeństwa ONZ,
nieustannie zwraca uwagę na
konieczność zachowania
integralności terytorialnej Gruzji
i Ukrainy. Tegoroczna edycja
konferencji poświęcona jest
całkowicie 10-leciu Partnerstwa
Wschodniego.
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Wiceminister Marcin Przydacz na obchodach 76.
rocznicy Zbrodni Wołyńskiej
Naszym wspólnym obowiązkiem
jest praca na rzecz prawdy o
pomordowanych Polakach,
uznania win, a następnie
przebaczenie. Bez prawdy
przebaczenie jest tylko pustym
słowem – powiedział podsekretarz
stanu Marcin Przydacz podczas
uroczystości upamiętniających 76.
rocznicę Zbrodni Wołyńskiej.
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Musimy pamiętać o ofiarach zbrodni OUN/UPA,
pozbawionych życia w imię szowinistycznej
ideologii. Pamięć należy się każdemu i nie może
być przedmiotem politycznego handlu –
dodał wiceminister.
Wiceminister Przydacz uczestniczył w mszy
świętej, celebrowanej przez biskupa Witalija
Skomarowskiego w katedrze Świętych Apostołów
Piotra i Pawła w Łucku, a także w zorganizowanej
przez Ambasadę RP w Kijowie uroczystości ku czci
mieszkańców Janowej Doliny – ofiar masakry
dokonanej przez oddziały UPA w nocy 22/23
kwietnia 1943 r., będącej zapowiedzią tragicznych
wydarzeń „krwawej niedzieli” 11 lipca 1943 r. na
Wołyniu. W swoim wystąpieniu wiceminister
zwrócił także uwagę na konieczność
doprowadzenia do wznowienia na Ukrainie prac
poszukiwawczych i ekshumacji szczątków Polaków,
ofiar wojen i represji politycznych i zapewnienie
im godnego pochówku.
W obchodach wzięli udział także
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, przedstawiciele
Prezydenta RP oraz innych instytucji
państwowych, organizacji społecznych i rodziny
ofiar rzezi.
Mianem Zbrodni Wołyńskiej określa się planową
czystkę etniczną, przeprowadzoną przez członków
ukraińskich organizacji nacjonalistycznych w latach
1943-45 na terenie południowo-wschodnich
województw II RP. W jej wyniku śmierć poniosło
ok. 100 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej:
Polaków, a także Ormian, Żydów, Czechów, innych
mniejszości narodowych. Ginęli również etniczni
Ukraińcy, którzy pomagali Polakom. Mordy
odznaczały się wyjątkowym okrucieństwem i
brutalnością. W 2016 r. Sejm ustanowił 11 lipca
Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa
dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na
obywatelach II RP.

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ SZCZECIN
Newsletter lipiec 2019

Minister Jacek Czaputowicz
wziął udział w konferencji
ministerialnej nt. promocji
wolności religijnych w
Waszyngtonie

Powinniśmy chronić mniejszości
religijne, zwłaszcza w tych
częściach świata, gdzie zwykła
modlitwa jest aktem wielkiej
odwagi – powiedział minister Jacek
Czaputowicz podczas konferencji
ministerialnej poświęconej promocji
wolności religijnej, zorganizowanej
po raz kolejny z inicjatywy
amerykańskiego sekretarza stanu
Mike’a Pompeo.
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Celem trzydniowej konferencji było
podkreślenie zaangażowania wspólnoty
międzynarodowej w promocję wolności
religijnej jako podstawowego prawa
człowieka oraz wypracowanie działań
prowadzących do trwałej poprawy sytuacji
w tym zakresie. Uczestnicy zastanawiali się
nad konkretnymi sposobami walki z
prześladowaniami religijnymi, biorąc pod
uwagę doświadczenia z zeszłorocznego
spotkania w Waszyngtonie oraz dyskusji
regionalnych. W poszczególnych panelach
omawiano również sposoby, w jakie
międzynarodowy rozwój oraz pomoc
humanitarna mogą przyczynić się do
promowania wolności religii i wyznania.
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Oświadczenie MSZ RP w kwestii
wyborów parlamentarnych na
Ukrainie
Polska z zadowoleniem przyjęła spokojny przebieg przedterminowych
wyborów parlamentarnych przeprowadzonych 21 lipca na Ukrainie,
które co do zasady odbyły się z poszanowaniem międzynarodowych
standardów wyborczych. Odnotowujemy przy tym uwagi zawarte w
raporcie wstępnym misji OBWE/ODIHR.
Oczekujemy, że rezultatem wyborów będzie wyłonienie stabilnej większości w Radzie
Najwyższej Ukrainy i powołanie nowego rządu, który wraz z prezydentem
Wołodymyrem Zełenskim przyspieszy proces niezbędnych reform oraz będzie dążył
do zacieśniania relacji z UE i NATO.
Polska niezmiennie wspiera europejskie i euroatlantyckie aspiracje Ukrainy, jak również
jej wysiłki modernizacyjne, a także popiera niepodległość, suwerenność i integralność
terytorialną tego kraju w obliczu agresywnych działań ze strony Rosji. Mamy nadzieję na
rozwój konstruktywnych relacji z nowymi władzami Ukrainy.
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
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Spotkanie ministra Jacka Czaputowicza z
ambasadorami z tzw. Grupy z Limy

Polska popiera wszelkie inicjatywy mające na celu
pokojowe rozwiązanie kryzysu w Wenezueli – zapewnił
minister Jacek Czaputowicz podczas dzisiejszego
spotkania z ambasadorami państw Grupy z Limy.
Rozmowa dotyczyła międzynarodowych działań na rzecz
rozwiązania sytuacji w Wenezueli.

Grupa z Limy stanowi główne forum dialogu i koordynacji działań
państw regionu wobec Wenezueli. Została powołana z inicjatywy
Peru w sierpniu 2017 r., tuż po szeroko kontestowanych na arenie
międzynarodowej wyborach do Narodowego Zgromadzenia
Konstytucyjnego Wenezueli. Obecnie skupia Argentynę, Brazylię,
Chile, Gujanę, Gwatemalę, Honduras, Kanadę, Kolumbię, Kostarykę,
Panamę, Paragwaj, Peru i Saint Lucię.
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Przedstawiciele Grupy z Limy w trakcie rozmowy
podkreślali, że sytuacja w Wenezueli stanowi zagrożenie
nie tylko dla bezpieczeństwa regionalnego, ale i
globalnego oraz wskazywali na bezprecedensową skalę
wenezuelskiego kryzysu migracyjnego i krytyczną
sytuację humanitarną w tym kraju.
Minister Czaputowicz zapewnił, że Polska z uwagą i
zaniepokojeniem śledzi rozwój kryzysu wenezuelskiego i
jego reperkusje w regionie Ameryki Łacińskiej. Zwrócił
uwagę na geopolityczny kontekst kryzysu, nawiązując
również do działalności Polski i Peru na forum Rady
Bezpieczeństwa ONZ. W lipcu Peru pełni rotacyjne
przewodnictwo w Radzie, w sierpniu przejmuje je Polska.
Minister Jacek Czaputowicz potwierdził poparcie Polski
dla działań podejmowanych przez powołaną z inicjatywy
UE Międzynarodową Grupę Kontaktową (International
Contact Group), jak również dla wysiłków Grupy z Limy
.na rzecz poprawy sytuacji i rozwiązania kryzysu
politycznego poprzez doprowadzenie do organizacji
wolnych, uczciwych i demokratycznych wyborów
prezydenckich w Wenezueli. – Polska aktywnie
uczestniczy w dyskusjach poświęconych Wenezueli na
forum UE – zwrócił uwagę minister Jacek Czaputowicz. –
Mam nadzieję, że rozmowy prowadzone pod auspicjami
rządu norweskiego między obiema stronami konfliktu
przyniosą rezultaty – dodał.
Minister Czaputowicz przypomniał również o wspólnym
oświadczeniu państw UE z 16 lipca 2019 r. dotyczącym
m.in. raportu Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka
nt. Wenezueli potwierdzającego skalę naruszeń praw
człowieka w tym kraju. Zapewnił także o wsparciu przez
Polskę działań społeczności międzynarodowej w celu
zapewnienia Wenezuelczykom pomocy humanitarnej.
Przedstawiciele Grupy z Limy przekazali ministrowi
Jackowi Czaputowiczowi zaproszenie do udziału w
międzynarodowej konferencji, która odbędzie się 6
sierpnia w Limie. Na wydarzenie, które zainauguruje
prezydent Republiki Peru Martín Vizcarra, zostali
zaproszeni przedstawiciele 102 państw z całego świata.
Głównym celem konferencji będzie potwierdzenie i
wzmocnienie zaangażowania społeczności
międzynarodowej na rzecz pokojowego rozwiązania
kryzysu i pomocy Wenezuelczykom.
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Sekretarz stanu Szymon Szynkowski vel Sęk spotkał się z
młodzieżą polonijną

.

”W trakcie pobytu poznajecie polski język, polską
kulturę, historię, zwyczaje, ale również Polaków, którzy
mieszkają w Polsce od dziecka. Poznajecie kraj, w którym
mieszkali Wasi przodkowie, bliższa lub dalsza rodzina.
Poznajecie swoje korzenie” – mówił do młodzieży
uczestniczącej w programie „Polska jest w Tobie”
wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk
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Spotkanie w MSZ było częścią
programu „Polska jest w Tobie”,
dzięki któremu do Polski
zaproszonych zostało ok. 250
młodych osób polskiego pochodzenia
z Kazachstanu, Rosji, Łotwy,
Białorusi, USA, Brazylii, Argentyny i
krajów Europy Zachodniej. Młodzież
w wieku od 12 do 20 lat w lipcu i
sierpniu odwiedzi m.in. Warszawę,
Gdańsk, Wrocław, Wadowice,
Zakopane i Kraków, spotykając się z
przedstawicielami władz
państwowych oraz kombatantami.
Podczas pobytu w Polsce uczestnicy
programu doskonalić będą
umiejętność posługiwania się
językiem polskim, poznają też
miejsca istotne dla polskiej historii i
kultury oraz wezmą udział w licznych
warsztatach i szkoleniach.
Strategicznym partnerem programu
jest Ministerstwo Spraw
Zagranicznych. Rekrutację
uczestników programu
przeprowadzono dzięki
zaangażowaniu polskich placówek
konsularno-dyplomatycznych.
Ponadto, przy wykorzystaniu
funduszy polonijnych Departamentu
Współpracy z Polonią i Polakami za
Granicą, MSZ wsparło program
dofinansowując przylot do Polski
młodzieży z Argentyny, Brazylii,
Kazachstanu oraz Rosji.
Program „Polska jest w Tobie” objęty
został Honorowym Patronatem
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a jego
inauguracja miała miejsce 15 lipca br.
w Pałacu Prezydenckim. Program
łączy we wspólnym działaniu
kilkanaście instytucji państwowych,
organizacji pozarządowych oraz
podmiotów komercyjnych,
zainteresowanych promocją i
budowaniem relacji z Polonią i
Polakami za granicą.
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Przewodnictwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ
tematem spotkania ministra Jacka Czaputowicza z
korpusem dyplomatycznym
Spotkanie ministra spraw zagranicznych Jacka
Czaputowicza z przedstawicielami korpusu
dyplomatycznego miało na celu przedstawienie planów na
sierpniową prezydencję Polski w Radzie Bezpieczeństwa
ONZ. Minister podkreślił znaczenie, jakie
Polska niezmiennie przywiązuje do kwestii związanych
– Obszarem priorytetowym, ściśle
z przestrzeganiem prawa międzynarodowego, w tym
powiązanym z międzynarodowym prawem
międzynarodowego prawa humanitarnego, ochroną
humanitarnym, jest ochrona ludności
ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych i sytuacji
cywilnej w konfliktach zbrojnych. Skupiamy
bezpieczeństwa w naszym najbliższym sąsiedztwie. –
się przede wszystkim na grupach najbardziej
Jako członek Rady Bezpieczeństwa Polska współdzieli
narażonych na konsekwencje
odpowiedzialność za rozwiązanie najpilniejszych
działań militarnych i dyskryminację –
światowych problemów. – zaznaczył minister
dzieciach, kobietach, osobach z
Czaputowicz.
niepełnosprawnościami i mniejszościach
W okresie prezydencji zaplanowany jest szereg wydarzeń.
religijnych – mówił minister Jacek
2 sierpnia odbędzie się debata otwarta Rady
Czaputowicz podczas spotkania z korpusem
Bezpieczeństwa ONZ na temat dzieci w konfliktach
dyplomatycznym w związku z objęciem przez
zbrojnych, 13 sierpnia będzie mieć miejsce briefing
Polskę przewodnictwa w Radzie
wysokiego szczebla w zakresie międzynarodowego prawa
Bezpieczeństwa ONZ w sierpniu br.
humanitarnego, natomiast 20 sierpnia zorganizowana
będzie debata RB ONZ poruszająca kwestie sytuacji
.
bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Z kolei 22
sierpnia planowane jest nieformalne spotkanie Rady
poświęcone bezpieczeństwu osób należących do
mniejszości religijnych.
– Data tego wydarzenia zbiega się w czasie z pierwszymi
obchodami Międzynarodowego Dnia upamiętniającego
ofiary aktów przemocy na tle religijnym, ustanowionego
na mocy rezolucji przyjętej z inicjatywy Polski przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ w maju br. – wskazał polski
minister spraw zagranicznych.
W swoim wystąpieniu minister podzielił się także
dotychczasowymi doświadczeniami Polski jako niestałego
członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. – Po półtorarocznej
obecności Polski w Radzie możemy powiedzieć, że
członkostwo to wymagalo intensywnej pracy
dyplomatycznej w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań
bieżących kryzysów bezpieczeństwa – podkreślił minister
Czaputowicz.
Przy okazji spotkania polski minister spraw zagranicznych
wspomniał również, że Polska jest kandydatem do Rady
Praw Człowieka ONZ na lata 2020-2022. Podkreślił przy
tym, że kandydatura Polski jest kontynuacją
zaangażowania naszego kraju na forum wielostronnym
i potwierdzeniem naszej aktywności we wszystkich trzech
filarach systemu Narodów Zjednoczonych, tj. pokoju i
bezpieczeństwa, praw człowieka i kwestii rozwojowych.
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Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Szczecinie

W lipcu zespół RODM w Szczecinie zorganizował:
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Wszystkim sympatykom, uczestnikom naszych debat i konferencji
zespół RODM Szczecin
życzy udanych wakacji
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