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AGENDA

1. Kryzys i jego geneza

2. Europejska Polityka Rozwojowa 

– podstawowe informacje

3. Reakcja UE na kryzys



GENEZA KRYZYSU

1. Arabska wiosna: Tunezja, Libia, Egipt, 

Algieria, Jordania...

2. Wojna w Syrii (2011 - ?)



KONFLIKT SYRYJSKI

1. Jeden z największych kryzysów 

humanitarnych po II wojnie światowej:

– liczba ofiar 300 – 500 tys.

2. Największy exodus:

– 11 mln:

• 6 mln

• 4,5 mln



WIĘCEJ NIŻ WOJNA

1. Początek stulecia – ogromna susza

2. Katastrofa ekonomiczna:

– 202 mld USD (2011-2014)

– 119 mld USD

– 30 lat



EFEKTY?

Źródło: www.vocaleurope.eu



Źródło: UNHCR, www.theelders.org



Źródło: www.cnn.com



POLITYKA ROZWOJOWA

1. całościowa koncepcja,

2. formułowana przez władze państwa lub organizacji 

międzynarodowej,

3. mająca na celu pomoc krajom bądź regionom słabiej 

rozwiniętym,

4. realizowana za pomocą przedsięwzięć:

– politycznych,

– gospodarczych

– instytucjonalnych,

– a zwłaszcza poprzez przekazywanie POMOCY ROZWOJOWEJ



POMOC ROZWOJOWA
„(...) działalność polegająca na przekazaniu przez 

społeczeństwo lub rząd jednego państwa [...] 

społeczeństwu innego państwa [...] określonych zasobów 

(pełniących funkcję czynników rozwoju) o charakterze 

materialnym lub niematerialnym. Wymiana ta odbywa się 

na warunkach korzystniejszych od funkcjonujących na 

rynku międzynarodowym i umożliwia partnerowi 

osiągnięcie określonych korzyści wynikających z jego 

udziału w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, 

celem przyspieszenia tempa jego rozwoju i ograniczenia 

zapotrzebowania na dalszą pomoc.”

Źródło: Bagiński P., 2009, Europejska polityka rozwojowa..., CeDeWu, Warszawa.



DLACZEGO EUROPEJSKA 

POLITYKA ROZWOJOWA?

• Konwencje z Lomé:

– 8 grudnia 1984 r. – III konwencja z Lomé, zawarta

pomiędzy EWG a 66 państwami krajów AKP

• Pomoc humanitarna

• Pomagajmy na miejscu



DZIAŁANIA UE – Europejski 

Program Migracji

1. Działania niezwłoczne:
• współpraca z państwami trzecimi: Regionalne

Programy Rozwoju – 30 mln EUR

2. Działania strategiczne (4 filary lepszego

zarządzania migracją):
• skupienie się na pierwotnych przyczynach migracji

takich jak głód, bieda, wojny domowe, etc.



DZIAŁANIA UE - Pomoc 

Humanitarna I Rozwojowa

• Od początku kryzysu UE wsparcie UE

przekroczyło 9,4 mld EUR

• Oprócz Syrii środki kierowane również do

Libanu, Turcji, Jordanii czy Iraku

• Dodatkowe 5,6 mld EUR



SYRIA

• Ponad 900 mln EUR

• Pomoc humanitarna:

– zapewnienie żywności i wody pitnej,

– podstawowa opieka zdrowotna,

– schronienie oraz środki higieny

• Pomoc rozwojowa:

– edukacja

– lokalne zarządzanie

– zagwarantowanie środków do życia

– wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego i ochrony praw

człowieka



TURCJA

• 3,4 mln uchodźców

• 3 mld EUR;

• World Food Programme;

• Conditional Cash Transfer for Education;

• Wybudowano i wyposażono 70 szkół dla

dzieci z rodzin uchodźczych;

• W sumie 45 projektów humanitarnych i

rozwojowych przy współpracy 19 organizacji



JORDANIA

• Ponad 700 tys. 

uchodźców

• 637 mln EUR

• Preferencyjne 

finansowanie w 

ramach EBI

• Liberalizacja rynku 

pracy dla uchodźców 

przebywających w 

Libanie – ok. 40 tys. 

pozwoleń na pracę

LIBAN

• Ponad 1,5 mln 

uchodźców

• 439 mln EUR

• Przede wszystkim 

zapewnienie 

podstawowych 

potrzeb 

humanitarnych

• Ochrona przed 

przemocą i 

nadużyciami



EUROPEJSKI FUNDUSZ 

POWIERNICZY – „Madad Fund”

• Finansowany przez 22 państwa członkowskie,

Turcję oraz kilka instrumentów budżetowych

UE;

• 1,3 mld EUR;

• Skupia się na długookresowych potrzebach

ekonomicznych, społecznych i edukacyjnych;

• Umożliwia działanie w wielu państwach,

tworzy efekt synergii.



Zaangażowanie finansowe poszczególnych Państw w fundusz

Źródło: European Union Trust Fund Fact Sheet



STRATEGICZNE CELE

1. Jedność polityczna i terytorialna

2. Demokratyczny ustrój

3. Zróżnicowane i spójne społeczeństwo

4. Silne i bezpieczne państwo

5. Stabilność polityczna i ekonomiczna

Źródło: Elements for an EU Strategy for Syria



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


