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E-MOTIVE
równo%& emotions ruch
equity emocje  movement

'E-Motive to sie! organizacji z ca"ego #wiata, które dziel$ si% wiedz$ i do#wiad- 

czeniem, by tworzy! innowacyjne i skuteczne rozwi$zania dla wspólnych problemów.

'E-Motive umo&liwia specjalistom i organizacjom z Afryki, Azji, Ameryki 

'aci(skiej i Europy nawi$zanie kontaktów i poznawanie skutecznych metod pracy, 

stworzonych w krajach Globalnego Po"udnia.

'E-Motive wspiera wymian% wiedzy i do#wiadczenia, tworz$c warunki do wza-

jemnego uczenia si%, z poszanowaniem równych praw wszystkich uczestnicz$cych 

w programie organizacji.

'E-Motive to równie& uwra&liwianie szerokiego grona odbiorców na globalne 

wspó"zale&no#ci i upowszechnianie nowych metod wspó"pracy na rzecz rozwoju.

'E-Motive rozpocz$" si% w Holandii w 2006 r., jako jeden z innowacyjnych pro-

gramów Oxfam Novib. Od tego czasu zorganizowano ponad 80 wymian z udzia"em 

organizacji pozarz$dowych z Holandii i krajów Globalnego Po"udnia.

'W 2014 r. pierwsze wymiany E-Motive w Polsce zorganizowa"o Stowarzysze-

nie „Jeden )wiat” we wspó"pracy z organizacjami z Laosu i Meksyku.

Zmieniaj to, co bliskie. Inspiruj si( tym, co odleg!e.



WPROWADZENIE
Szanowni Cz!onkowie Komisji, mam na imi" Noureddine i jestem cz!onkiem grupy,  

zajmuj#cej si" obywatelskim monitorowaniem bud$etu. Przeanalizowali%my bud$et 

naszej dzielnicy Indische Buurt. Na stronie 26 mo$na przeczyta&, $e w wydatkach na 

rok 2013 przewidziano kwot" 197 milionów euro. Dane finansowe za rok 2011 wykazuj#  

wydatki rz"du 243 milionów. Czy dobrze rozumiemy, $e w ci#gu trzech lat planowane  

wydatki zmniejsz# si" o 43 miliony? – tak rozpocz%"a si% seria pyta( podczas posiedze-

nia Komisji Polityki Spo"ecznej Rady Dzielnicy Wschodniej Amsterdamu w czerwcu 

2012 r. Pytania zadawa" Noureddine Oulad El Hadj Sellama, mieszkaniec Indische 

Buurt, uczestnik projektu obywatelskiego monitoringu bud&etu – pierwszego tego 

rodzaju eksperymentu w historii Holandii.

Na prze"omie 2011 i 2012 r. grupa przedstawicieli spo"eczno#ci lokalnych posta- 

nowi"a przyjrze! si% publicznym wydatkom w Amsterdamie, odczarowa!  

biurokratyczny &argon i nada! danym  finansowym zrozumia"$ form%. Wyst$pienie 

tzw. przeci%tnego mieszka(ca podczas oficjalnego posiedzenia w"adz lokalnych 

by"o niecodziennym zjawiskiem. 

Podobne nastroje towarzyszy"y pilota&owemu projektowi obywatelskiego moni- 

torowania bud&etu w Kaliszu i w Koninie. W jego realizacj% zaanga&owali si% 

dzia"acze ruchów miejskich: Kaliskiej Inicjatywy Miejskiej i Akcji Konin, którzy do 

projektu „Liczy si% miasto” zaprosili mieszka(ców, przedstawicieli spo"eczno#ci  

lokalnych i w"adze miejskie. Szczegó"owe informacje na temat projektu mo&na 

znale*! na stronie www.liczysiemiasto.pl.

Obywatelski monitoring bud&etu trafi" do Europy z Brazylii, gdzie wykorzy-

stywany jest od ponad 20 lat przez Instituto de Estudos Socioeconômicos –  

INESC. Organizacja si%ga po obywatelski monitoring bud&etu, by upowszech-

nia! znajomo#! praw cz"owieka i dzia"a! na rzecz ich przestrzegania na poziomie 

lokalnym, krajowym i globalnym.
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INESC
Idea')
Instituto de Estudos Socioeconômicos (Instytut Studiów Socjoekonomicznych) 

– INESC jest niezale&n$ brazylijsk$ organizacj$ pozarz$dow$, od 1979 r. dzia"a-

j$c$ na rzecz po&ytku publicznego. G"ównym celem organizacji jest wzmocnienie 

demokracji i zapewnienie przestrzegania praw cz"owieka, poprzez budowanie 

spo"ecze(stwa obywatelskiego i anga&owanie obywateli w &ycie publiczne.

Wed"ug INESC najwi%kszym wyzwaniem stoj$cym przed spo"ecze(stwem brazy- 

lijskim jest wyeliminowanie ubóstwa i nierówno#ci spo"ecznych. INESC wyko-

rzystuje obywatelski monitoring bud&etu, by zach%ca! do publicznej debaty i upo- 

wszechnia! now$ koncepcj% praw obywatelskich, opart$ na idei odpowiedzialno#ci 

spo"ecznej i solidarno#ci.

Obywatelski monitoring bud"etu'
Obywatelski monitoring bud&etu pomaga spo"eczno#ciom i organizacjom poza- 

rz$dowym aktywnie uczestniczy! w &yciu publicznym:

 uczy rozumie! proces podejmowania decyzji dotycz$cych bud&etów lokalnych,

 wzmacnia #wiadomo#! praw przys"uguj$cych obywatelom,

  zach%ca ich, by domagali si% od przedstawicieli w"adz podejmowania odpo- 

wiedzialnych decyzji.

Istotn$ rol% w tym procesie odgrywa powszechna edukacja w uj%ciu brazylijskiego 

pedagoga Paulo Freire, autora Pedagogii uci%nionych. Wed"ug Freire edukacja to wymia- 

na wiedzy i do#wiadczenia w grupie, we wspólnocie, a jej celem jest wywo"anie zmian 

organizacji spo"ecznej, które przys"u&$ si% wolno#ci, równo#ci i+sprawiedliwo#ci.

Etapy obywatelskiego monitoringu bud"etu:
1.  Zebranie danych finansowych nt. wp"ywów i wydatków miasta, dzielnicy itp.

2.   Analiza zebranych danych finansowych: sk$d pochodz$ wp"ywy do bud&etu, 

na co wydawane s$ publiczne #rodki, czy pieni$dze wydawane s$ gospodarnie 

i zgodnie z planem itd.

3.   Infografiki: opracowanie zebranych danych w przejrzysty i czytelny dla ka&dego 

sposób.

4.   W"$czenie spo"eczno#ci lokalnych: okre#lenie rzeczywistych potrzeb miesz-

ka(ców.

5.  Wypracowanie rekomendacji dla w"adz. 
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Prawa cz!owieka'
Wspó"czesna koncepcja praw cz"owieka to nie tylko deklaracja polityczna czy zbiór 

idei, ale system praw (mi%dzynarodowych i krajowych), do których przestrzegania 

zobowi$zane s$ zarówno poszczególne rz$dy, jak i ca"a spo"eczno#! mi%dzynaro-

dowa. 

Nadrz%dn$ zasad$ le&$c$ u podstaw praw cz"owieka jest godno#! i równo#! wszy- 

stkich ludzi. Pa(stwa – sygnatariusze konwencji mi%dzynarodowych, zobowi$zuj$ si%:

 przestrzega!, chroni! i upowszechnia! prawa cz"owieka,

 stosowa! si% do zalece( organizacji mi%dzynarodowych,

 dostosowywa! prawo krajowe do umów mi%dzynarodowych,

 udost%pnia! rzetelne informacje nt. sytuacji praw cz"owieka,

  prowadzi! kampanie informacyjne upowszechniaj$ce znajomo#! praw  

cz"owieka i wiedz% nt. instytucji powo"anych do ich ochrony,

  w"$cza! obywateli w proces podejmowania decyzji: obywatele nie powinni 

by! klientami pa(stwa, ale aktywnie uczestniczy! w procesie tworzenia  

i realizowania jego polityki.

Powszechna deklaracja praw cz!owieka powsta"a ponad 70 lat temu, ale we wspó"- 

czesnym #wiecie nadal trwa walka o przestrzeganie praw cz"owieka – w wielu kra-

jach ludzie s$ zastraszani, wi%zieni, torturowani i zabijani tylko dlatego, &e domaga-

j$ si% wolno#ci i sprawiedliwo#ci spo"ecznej.  Organizacje i ruchy spo"eczne &$daj$ 

równych praw dla wszystkich i sprawiedliwej dystrybucji dóbr, poniewa& nie ma 

mowy o poszanowaniu praw cz"owieka bez sprawiedliwego podzia"u publicznych 

#rodków.
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Bud"et a prawa cz!owieka'
Bud&et pa(stwa, miasta czy gminy odzwierciedla planowane przez w"adze dzia"a-

nia i wskazuje, które z nich uznane zosta"y za priorytetowe. To obszar wp"ywów 

wielu ró&nych grup, które chc$ zabezpieczy! w"asne interesy. 

Dzi%ki znajomo#ci i analizie bud&etu ka&dy mo&e dowiedzie! si%:

  sk$d pochodz$ #rodki publiczne i jak s$ dystrybuowane,

  do kogo trafiaj$ publiczne pieni$dze,

  czy obywatele mog$ w"$czy! si% w proces podejmowania decyzji w sprawach 

dotycz$cych bud&etu.

Prawa cz"owieka gwarantowane s$ umowami mi%dzynarodowymi i prawem krajo- 

wym – z tego abstrakcyjnego poziomu przek"adane s$ na konkretne dzia"ania, reali- 

zowane zgodnie z polityk$ pa(stwa i bud&etem. 

poziom abstrakcyjny

umowy mi%dzynarodowe

prawo krajowe

polityka pa(stwa

bud&et

poziom konkretnych dzia!a"

Zdarza si%, &e pomi%dzy deklaracjami zawartymi w umowach mi%dzynarodowych, 

a dzia"aniami zaplanowanymi w bud&ecie, jest prawdziwa przepa#!. 

W ka&dym publicznym bud&ecie powinno znale*! si% do#! #rodków, by zapewni! 

ka&demu obywatelowi godne &ycie. Sprawiedliwo#! spo"eczna i zrównowa&ony  

rozwój staj$ si% pustymi has"ami, gdy w"adze dbaj$ jedynie o interesy nielicznych, 

najsilniejszych grup.
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Program edukacyjny dla m!odzie"y'
W 2009 r., w sze#ciu szko"ach #rednich na przedmie#ciach Brasilii, INESC rozpocz$" 

program edukacyjny, który jest prowadzony do dzisiaj. 

Celem programu jest pokazanie m"odym ludziom jaki wp"yw na ich &ycie ma polity-

ka, równie& bud&etowa, i zach%cenie ich do spo"ecznego zaanga&owania. M"odzie& 

powinna w"$cza! si% w dyskusje nt. praw i wolno#ci obywatelskich i zna! zwi$zek 

mi%dzy bud&etem a prawami cz"owieka. 

  

W programie edukacyjnym wykorzystywane s$ atrakcyjne metody pracy, by w in-

teresuj$cy i aktywizuj$cy m"odzie& sposób przedstawi! ide% praw cz"owieka oraz 

zasady tworzenia, realizacji i monitorowania bud&etu. Podczas warsztatów m"odzi 

ludzie staj$ si% pisarzami, fotografami, dziennikarzami, ilustratorami itd. i wspólnie 

przygotowuj$ czasopismo nt. praw cz"owieka i bud&etu. Dzi%ki temu szczegó"owo 

poznaj$ opisywane zagadnienia, ucz$ si% wspó"pracy oraz sztuki dyskusji i docho-

dzenia do konsensusu.

M"odzi ludzie s$ równie& zach%cani do uczestnictwa w publicznych dyskusjach 

nt. bud&etu (np. podczas posiedze( rady miasta) oraz anga&owania si% w dzia"a-

nia rzeczniczych organizacji m"odzie&owych. W 2009 r. m"odzi przedstawiciele 

jednej z takich organizacji doprowadzili do przyj%cia przez w"adze brazylijskiej 

stolicy poprawki do bud&etu wartej milion dolarów! Te dodatkowe #rodki zosta"y 

przeznaczone na budow% boisk szkolnych i remont szkó". 

Szko"y, w których realizowany jest program INESC, staj$ si% przestrzeni$ zaan-

ga&owania spo"ecznego, solidarno#ci i twórczego rozwi$zywania problemów.

ZAKO*CZENIE
INESC zajmuje si% obywatelskim monitoringiem bud&etu, by upowszechnia! ide%  

transparentno#ci i jawno#ci informacji publicznej. Przek"adaj$c skomplikowane 

dokumenty i tabele bud&etowe na obrazowe i zrozumia"e infografiki, INESC pokazuje 

Brazylijczykom jaki wp"yw na ich &ycie maj$ podejmowane przez w"adze decyzje 

bud&etowe. Organizacja prowadzi równie& szkolenia i warsztaty, by zach%ci! obywateli 

do anga&owania si% w &ycie publiczne. 

Wszystko to prowadzi do nadrz%dnego celu: eliminacji nierówno#ci spo!ecznych  

i powszechnego przestrzegania praw cz!owieka.   
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Projekt jest wspó"fi nansowany ze #rodków Unii Europejskiej 

w ramach programu E-Motive.

Projekt jest wspó"fi nansowany w ramach programu polskiej wspó"pracy 

rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.

Publikacja wyra&a wy"$cznie pogl$dy autora i nie mo&e by! uto&samiana z ofi cjalnym 

stanowiskiem Unii Europejskiej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

        

Stowarzyszenie „Jeden )wiat”, www.jedenswiat.org.pl

INESC, www.inesc.org.br

Materia"y *ród"owe:

Budget Monitoring and Human Rights. Sumary of the methodology, Amsterdam 2012 

www.budgetmonitoring.nl/english/downloads/Brochure Budgetmonitoring (ENG).pdf

Liczy si" miasto. Obywatelski monitoring bud$etu, Pozna( 2014, 

http://pierwsze.liczysiemiasto.pl/do-pobrania/index.html

Przek"ad i redakcja tekstu: Aneta Cruz-K$ciak

Projekt grafi czny i sk"ad: studioKO Jerzy Nawrot

Publikacja jest dost%pna na licencji Creative Commons 3.0 Polska: uznanie autorstwa.
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