Przedmowa do raportu polskiego

Mamy przyjemność przedstawić Państwu pierwszy raport opracowany
przez polską koalicję Social Watch. W 2008 roku obchodzimy 60.rocznicę
uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, dlatego też tematem
raportu są właśnie prawa człowiek w kontekście lokalnym oraz globalnym.
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się ważnym głosem w dyskusji na
temat problemów i wyzwań związanych z realizacją, promocją i ochroną praw
człowieka w Polsce.
Raport, który mają Państwo przed sobą składa się z trzech części.
Pierwsza z nich zawiera przedruki artykułów tematycznych z tegorocznego
międzynarodowego raportu Social Watch na temat globalnych zagadnień
z zakresu praw człowieka , w tym na temat wpływu światowego systemu
podatków czy polityki rozwojowej na prawa człowieka.
Druga, najobszerniejsza część publikacji została opracowana przez
polską koalicję Social Watch. To artykuły problemowe dotyczące wybranych
zagadnień związanych z przestrzeganiem i ochroną praw człowieka w Polsce.
Artykuły te zostały opracowane przez ekspertów, przedstawicieli społeczeństwa
obywatelskiego.
Wreszcie część ostatnia to wybrane raporty krajowe przedstawiające
sytuację praw człowieka w Bułgarii, Czechach, Litwie, Łotwie, Mołdowii, Polsce,
Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Tanzanii i na Węgrzech . Teksty te zostały
opracowane przez niezależne organizacje pozarządowe z danych krajów
(członków międzynarodowej sieci Social Watch) i są przedrukami z raportu
międzynarodowego. Publikujemy dostępne raporty z krajów Europy ŚrodkowoWschodniej ze względu na znaczenie tego regionu w kontekście Polski oraz
z krajów do których kierowana jest polska pomoc rozwojowa.
Polska koalicja Social Watch została powołona do życia w czerwcu
2008 w ramach prowadzonego przez KARAT projektu Promowanie rozwoju
społecznego: budowanie potencjału koalicji Social Watch. Obecnie w prace
koalicji włączyło się 12 polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Koalicja nie ma formalnej struktury i jest otwarta na przyjmowanie nowych
członków.

Celem koalicji jest monitorowanie wdrażania międzynarodowych
zobowiązań rządu w zakresie rozwoju społecznego oraz równości płci, takich
jak postanowienia Światowego Szczytu Rozwoju Społecznego w Kopenhadze
czy Pekińska Platforma Działania. Międzynarodowa sieć Social Watch
jest opiniotwórcza w tym zakresie na arenie międzynarodowej, w tym na
forum ONZ. Pragniemy, aby dyskusja dotycząca tej problematyki odbywała
się z jednakowym zaangażowaniem społecznym i politycznym na gruncie
polskim. Każdego roku polska koalicja opracuje raport, który będzie krajowym
odpowiednikiem międzynarodowego raportu Social Watch.
Działania polskiej koalicji Social Watch koordynuje KARAT, który wraz
z NEWW-Polska współpracuje ze międzynarodową siecią Social Watch od 2005
roku .

Zainteresowanych projektem oraz działaniami polskiej koalicji Social Watch
prosimy o kontakt z KARATem:

KARAT Coalition
ul. Rakowiecka 39A/ 14,
02-521 Warsaw, Poland
tel/fax: (48) 22 8491647
e-mail: secretariat@karat.org.pl

Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej oraz Ambasadzie Królestwa Niderlandów w Warszawie.
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