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Podczas Rady Ministerialnej 
Organizacji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie (OBWE) 
w Bratysławie państwa 
członkowskie podjęły decyzję o 
powierzeniu Polsce 
przewodnictwa Organizacji w 
2022 roku.
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Naszym celem będzie podjęcie wysiłków w celu
odbudowy zaufania w Europie – podkreślił szef
polskiej dyplomacji, dziękując delegacjom za
poparcie kandydatury naszego kraju. Zaznaczył
przy tym, że Polska zamierza pełnić rolę
bezstronnego pośrednika na rzecz wzmocnienia
współpracy między państwami, przy poszanowaniu
podstawowych zasad i zobowiązań w ramach
OBWE, wyrażonych w Akcie Końcowym z
Helsinek i innych dokumentach OBWE. Minister
zapewnił także o planowanej bliskiej współpracy
ze Szwecją, która obejmie przewodnictwo
Organizacji w 2021 roku.
Decyzja o ubieganiu się o przewodnictwo w
OBWE jest wyrazem znaczenia, jakie Polska
przywiązuje do tej Organizacji jako ważnego
forum promowania współpracy i stabilności w
Europie. Nasza kandydatura to również logiczna
kontynuacja aktywnej polityki zagranicznej Polski,
której elementem jest m.in. niestałe członkostwo
naszego kraju w RB ONZ. Przewodnictwo w
Organizacji będzie również szansą wzmocnienia
roli Polski jako ważnego centrum praw człowieka,
stwarzając efekt synergii z naszą rolą państwa-
gospodarza ODIHR oraz z naszym członkostwem
w Radzie Praw Człowieka ONZ w latach 2020-
2022.
Głównym tematem dyskusji w trakcie spotkania
ministrów spraw zagranicznych OBWE była
niestabilna sytuacja bezpieczeństwa w Europie,
związana m.in. z konfliktem rosyjsko-ukraińskim.
Minister Jacek Czaputowicz przypomniał, że
agresja przeciwko Ukrainie pozostaje głównym
wyzwaniem dla bezpieczeństwa
europejskiego. Zauważył jednocześnie, że
działania podjęte ostatnio przez władze ukraińskie,
w tym rozdzielenie sił, potwierdzają przywiązanie
Kijowa do poszukiwania pokojowego rozwiązania
konfliktu. – Jakiekolwiek przyszłe kroki w
procesie uregulowania konfliktu powinny
odzwierciedlać zasadę „najpierw bezpieczeństwo”,
obejmując kwestie obecności nielegalnych
formacji zbrojnych na terytorium Ukrainy oraz
monitorowania granicy ukraińsko-rosyjskiej –
zauważyłminister Czaputowicz.

W swoim wystąpieniu szef polskiej dyplomacji
podkreślił także znaczenie narzędzi należących do
tzw. wymiaru polityczno-wojskowego OBWE,
wskazując na konieczność pełnego respektowania
zobowiązań wynikających z reżimów kontroli
zbrojeń konwencjonalnych oraz środków budowy
zaufania i bezpieczeństwa. W tym kontekście
zwrócił uwagę na potrzebę dokonania głębokiej
modernizacji „Dokumentu Wiedeńskiego o
Środkach Budowy Zaufania i Bezpieczeństwa”.
Polska znajduje się w gronie 32 państw-autorów
propozycji dotyczącej tego typu kompleksowej
modernizacji.
Przy okazji Rady Ministerialnej minister Jacek
Czaputowicz wziął udział w spotkaniu
poświęconym wsparciu ukraińskich obywateli
przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach.
Uczestniczyli w nim m.in. reżyser Ołeh Sencow i
dziennikarz Roman Suszczenko.
Na marginesie Rady minister odbył również szereg
spotkań dwustronnych ze swoimi odpowiednikami
z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.
***
Rada Ministerialna jest najważniejszym
dorocznym wydarzeniem OBWE, w którym biorą
udział delegacje 57 państw członkowskich OBWE
oraz kilkunastu państw partnerskich. Spotkanie w
Bratysławie nieformalnie kończy przewodnictwo
Słowacji w Organizacji w 2019 roku. W 2020 roku
przewodnictwo sprawować będzie Albania, w
2021 - Szwecja, a w 2022 – Polska. Nasz kraj po
raz pierwszy i jak dotychczas ostatni, sprawował
przewodnictwo w OBWE w 1998 r.
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Polska	będzie	
przewodniczyć	
OBWE	w	2022	r.
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Wizyta	kanclerz	Niemiec	w	obozie	Auschwitz-Birkenau

6	grudnia	br.	z	okazji	10-lecia	Fundacji	Auschwitz-Birkenau	w	Państwowym	Muzeum	
Auschwitz-Birkenau	w	Oświęcimiu	wizytę	złożyła	kanclerz	Niemiec	Angela	Merkel.	
Była	to	jej	pierwsza	wizyta	na	terenie	dawnego	niemieckiego	nazistowskiego	obozu	
koncentracyjnego	i	zagłady	w	ciągu	14	lat	jej	urzędowania	i	trzecia	w	historii	wizyta	
urzędującego	szefa	niemieckiego	rządu	w	tym	miejscu.	

Kanclerz Angela Merkel wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim złożyli wieńce w barwach narodowych obu państw przed 
Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11, oddając hołd wszystkim ofiarom obozu. W czasie uroczystości z okazji jubileuszu Fundacji 
szefowie rządów Polski i Niemiec wygłosili przemówienia, w których podkreślili konieczność dochowania pamięci o ofiarach 
nazistowskich zbrodni.
- Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tę pamięć pielęgnować. Bo jeżeli pamięć odchodzi, to tak jakbyśmy drugi raz skrzywdzili ludzi, 
którzy przeszli tutaj przez piekło, przeszli przez niewyobrażalne cierpienia – powiedział premier Morawiecki. Zacytował również słowa 
Zofii Kossak-Szczuckiej, że ten, „kto jest bierny wobec zła, jest jak gdyby współuczestnikiem zła”. Zapowiedział przy tej okazji, że 
Polska wystąpi o odkupienie działek na terenie byłego obozu Gusen, by godnie upamiętnić jego ofiary.
- Auschwitz to niemiecki obóz śmierci zarządzany przez Niemców, ważne, aby to podkreślić, ważne, aby jasno wskazać sprawców –
podkreśliła z kolei kanclerz Merkel. Przy okazji wizyty szefowa niemieckiego rządu ogłosiła, że jej kraj przekaże Fundacji Auschwitz-
Birkenau wsparcie finansowe w wysokości 60 mln euro. Fundusz Wieczysty Fundacji istnieje dzięki pomocy państw z całego świata. 
Oprócz Niemiec, w finansowanie działalności Fundacji włączyły się m.in. USA, Francja i Austria. W działania na rzecz zachowania 
Miejsca Pamięci zaangażowanych jest też wiele firm i osób prywatnych.
Warto przypomnieć, że środki przeznaczane dorocznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utrzymanie 
Pomników Zagłady, w tym dotacje celowe i inwestycyjne, wynoszą blisko 70 mln złotych. Obok tych stałych, realizowanych od 
kilkudziesięciu lat działań statutowych państwa polskiego, w ostatnich latach władze RP podjęły szereg ważnych decyzji w zakresie 
inwestycji w ochronę dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Nasz kraj podejmuje wiele inicjatyw i przeznacza znaczące środki z budżetu 
państwa z intencją upamiętnienia żydowskiego dziedzictwa kulturalnego, Holokaustu oraz jego ofiar. Dla przykładu, tylko w latach
2017-2018 MKiDN przeznaczyło na te cele środki w wysokości 287 milionów złotych.
Polska przywiązuje ogromne znaczenie do upamiętnienia ofiar ludobójstwa popełnionego przez niemieckiego okupanta na ziemiach 
polskich podczas II wojny światowej. Od ponad 70 lat nasz kraj sprawuje opiekę nad byłymi niemieckimi nazistowskimi obozami 
koncentracyjnymi, niemieckimi nazistowskimi obozami śmierci oraz innymi miejscami upamiętniającymi ofiary represji.
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Rocznicę przyjęcia przez
Zgromadzenie Ogólne
ONZ Powszechnej
Deklaracji Praw
Człowieka upamiętnia
Międzynarodowy Dzień
Praw Człowieka,
obchodzony 10 grudnia.
Tegoroczne obchody
odbywają się pod hasłem
młodzieży stającej w
obronie praw człowieka,
z uwagi na 30. rocznicę
przyjęcia Konwencji o
Prawach Dziecka.

Międzynarodowy	Dzień	Praw	Człowieka

Polska ma ugruntowaną pozycję międzynarodową jako państwo
działające na rzecz kształtowania idei praw dziecka. Nasz kraj
był inicjatorem i aktywnie uczestniczył w opracowaniu tekstu
Konwencji o prawach dziecka. W 1979 r., w trakcie trwania
Międzynarodowego Roku Dziecka, to Polska zaproponowała
projekt tekstu i dała początek negocjacjom, które doprowadziły
do przyjęcia Konwencji w 1989 r. Przez lata Polska była siłą
napędową tego procesu. Postanowienia Konwencji
odzwierciedlają m.in. myśl pedagogiczną i nowatorskie idee
Janusza Korczaka. Inny wybitny Polak, dr Ludwik Rajchman,
był z kolei pomysłodawcą i twórcą UNICEF - Funduszu
Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci, powstałego w 1946 r.
Natomiast w 1968 r. zainicjowaliśmy przyznawanie tak
zwanego Orderu Uśmiechu, czyli międzynarodowego
odznaczenia, którym dzieci nagradzają dorosłych
wyróżniających się w swojej pracy oddaniem na rzecz
najmłodszych i ich potrzeb. W 1997 r. powołaliśmy do życia
urząd Rzecznika Praw Dziecka w Polsce, wyposażony w
szeroki zakres kompetencji.
W tym roku dobiega końca 2-letnie członkostwo Polski w
Radzie Bezpieczeństwa ONZ (2018-2019). Dotychczasowe
działania polskiej dyplomacji na rzecz promocji poszanowania
międzynarodowych norm praw człowieka będą jednak
kontynuowane również w nadchodzących latach z uwagi na
wybór Polski przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych do Rady Praw Człowieka ONZ na kadencję
obejmującą lata 2020-2022. Wybór Polski stanowi nie tylko
wyróżnienie, lecz jest przede wszystkim zobowiązaniem do
dalszej aktywności na rzecz umacniania praw człowieka na
świecie.
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Pakistan jest 
ważnym partnerem 
dla Polski w Azji 
Południowej. 
Liczymy na dalsze 
pogłębienie 
współpracy 
bilateralnej –
powiedział 
podsekretarz stanu 
Marcin Przydacz
podczas spotkania 
z wiceministrem 
spraw 
zagranicznych 
Pakistanu Amanem
Rashidem.

Relacje dwustronne, współpraca na forach 
międzynarodowych oraz kwestie bezpieczeństwa były 
głównymi tematami rozmów wiceministrów. Podczas 
spotkania omówione zostały też relacje polityczne i 
gospodarcze, w tym perspektywy współpracy w obszarze 
ochrony środowiska oraz energetycznym, rolno-
spożywczym i kosmetycznym, a także możliwości 
finalizacji negocjowanych umów dwustronnych. W 
agendzie rozmów znalazły się również zagadnienia 
dotyczące współpracy na forach wielostronnych, w tym 
wzajemne wsparcie kandydatur Polski i Pakistanu do 
organizacji międzynarodowych.
Ważnym tematem dyskusji były kwestie bezpieczeństwa w 
Azji Południowej, w tym walka z terroryzmem, rola 
Pakistanu w procesie pokojowym w Afganistanie oraz 
współpraca z NATO. Wymieniono także poglądy na temat 
relacji Polski i Pakistanu z najważniejszymi partnerami w 
Azji i Europie.

Polsko-pakistańskie	konsultacje	
polityczne	z	udziałem	wiceministra	

Marcina	Przydacza
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Wzmacnianie	
multilateralizmu	oraz	
budowa	
wielowymiarowych	i	
zrównoważonych	
połączeń	pomiędzy	
Europą	a	Azją	były	
motywami	przewodnimi	
spotkania	szefów	
dyplomacji	państw	ASEM	
w	Madrycie.	

Spotkanie Ministrów Spraw 
Zagranicznych Europy i Azji 

(ASEM) w Madrycie

W swoich wystąpieniu na forum plenarnym minister 
Czaputowicz przedstawił polskie podejście do roli 
ASEM we wzmacnianiu powiązań pomiędzy oboma 
regionami. – Tak zwana konektywność, rozumiana 
jako tworzenie silniejszych więzi i partnerstw 
opartych na poszanowaniu wspólnych zasad, zawsze 
była częścią unijnego DNA – zauważył szef polskiej 
dyplomacji, podkreślając, że Polska wspiera ambicje 
UE w tym zakresie m.in. poprzez inicjatywy takie jak 
Inicjatywa Trójmorza z udziałem państw 
członkowskich UE z Europy Środkowej i krajów 
bałkańskich. Przypomniał także, że poprawa i 
promowanie wzajemnych powiązań biznesowych i 
inwestycyjnych krajów środkowoeuropejskich i 
państw Wschodniej Azji jest jednym z głównych 
celów inicjatywy 17+1. – Postrzegamy ten format 
jako dodatkowe narzędzie wzmacniające przesłanie 
całej Europy wobec Chin – zaznaczył minister 

Czaputowicz.
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie

Życzymy Państwu zdrowych, ciepłych 
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności w 
nadchodzącym Nowym 2020 Roku.

Zespół RODM w Szczecinie
Koordynator – dr Marek Chabior
Konsultant – Mariusz Brzostek

Konsultant – Mieczysław Podsiadło
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