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Dokonywaç wyboru obrazów i wiadomoÊci z poszanowaniem równoÊci, solidar-
noÊci i sprawiedliwoÊci
 
Ta zasada sformu∏owana  jest bardzo ogólnie. Jak jednak ww. wartoÊci prze∏o˝yç na praktyk´? 
Szacunek wyra˝a si´ przede wszystkim w zapewnieniu prawa do prywatnoÊci i zachowania 
godnoÊci osób portretowanych. Nie chodzi o to, by unikaç trudnych tematów. Wa˝ne jest, ˝eby 
mówiç o tym rzetelnie.

OdmiennoÊç obyczajowà czy j´zykowà powinno si´ przedstawiaç jako równà  rzeczywistoÊci, 
w której si´ wychowaliÊmy, nawet jeÊli jest ona wyraênie inna. 

SolidarnoÊç wyra˝a si´ w podkreÊlaniu tego, co nas ∏àczy z innymi ludêmi, w szukaniu 
podobieƒstw i mo˝liwoÊci wspó∏pracy, a nie w koncentrowaniu si´ na ró˝nicach.
SprawiedliwoÊç rozpatrywana jest w Kodeksie w wymiarze globalnym - jako dba∏oÊç o za-
gwarantowanie praw jednostkom i spo∏ecznoÊciom na ca∏ym Êwiecie.

Prawdziwie przedstawiaç wszelkie obrazy i sytuacje - zarówno w bezpoÊrednim 
jak i w szerszym kontekÊcie - dà˝àc do zwi´kszenia powszechnego zrozumienia 
realiów i z∏o˝onoÊci procesu rozwoju

W trakcie tworzenia materia∏u warto postawiç sobie pytanie: jakich wiadomoÊci potrzebuje  
odbiorca, by w∏aÊciwie zrozumieç przekaz? Autorzy postrzegajà opisywane fakty, jako oczy-
wiste, ale dla odbiorców niezbyt dobrze obeznanych z tà tematykà mogà byç niejasne i staç 
si´ przyczynà wielu nieporozumieƒ.  Przed wypuszczeniem materia∏u warto zatem daç go do 
przejrzenia osobie postronnej, by sprawdziç reakcj´.
 
Informacje, które warto zawrzeç w materia∏ach:
 
-   imiona i nazwiska bohaterów (chyba, ˝e sobie tego nie ˝yczà),  ich pochodzenie,
-   czas i miejsce opisywanej historii,
-   opis sytuacji,
-   wyjaÊnienie czy sytuacja jest typowa, dla jakiej grupy osób lub jakiego czasu.
 

Wprowadzenie do Kodeksu
Zwykle pierwsze pytanie dotyczàce Kodeksu brzmi: czy on jest nam w ogóle potrzebny?
„Przecie˝ ja chc´ tylko opowiedzieç, jak tam jest. Pokazaç jak jest naprawd´. Przecie˝ to 
wszystko dla ich dobra”.

I od tego „ja” warto zaczàç. Ideà Kodeksu bowiem jest przeniesienie ci´˝aru ze mnie - 
opowiadajàcego i pokazujàcego - na tych, o których mówi´ i których przedstawiam oraz sto-
sunek mi´dzy nami. Najwa˝niejszà cechà tej relacji jest obustronny szacunek oraz dà˝enie do 
zachowania godnoÊci bohaterów obrazów czy wiadomoÊci.

Obrazy i wiadomoÊci sà niezb´dnym elementem komunikacji i mogà mieç na celu edukacj´, 
rzecznictwo, marketing lub informowanie o dzia∏alnoÊci organizacji czy instytucji zewn´trznych.
 
Obrazy, to wszystkie komunikaty wizualne (zdj´cia, nagrania video, karykatury, obrazki, szkice itp.)

WiadomoÊci, to komunikaty pisane (artyku∏y, tytu∏y, podpisy pod zdj´ciami, wypowiedzi, studia 
przypadków, opowieÊci itd.)

Kodeks w sprawie obrazów i wiadomoÊci dotyczàcych krajów Po∏udnia jest narz´dziem stwo-
rzonym przez praktyków: organizacje pracujàce w sferze pomocy humanitarnej, wspó∏pracy 
rozwojowej oraz edukacji globalnej. Jest odpowiedzià na realnà potrzeb´ wprowadzenia 
zasad etycznych do informowania o globalnym Po∏udniu, wokó∏ którego niestety naros∏o wiele 
negatywnych stereotypów. Pierwsza wersja Kodeksu powsta∏a z inspiracji irlandzkiej platformy 
organizacji pozarzàdowych Dochas w 1989 roku, w wyniku wspó∏pracy z organizacjami 
z globalnego Po∏udnia. Obecna wersja zosta∏a przyj´ta w 2006 roku przez CONCORD - kon-
federacj´ europejskich platform organizacji pozarzàdowych, skupiajàcà 1600 organizacji z Unii 
Europejskiej.
  
Kodeks zawiera osiem zasad, które wyznaczajà wysoki standard rzetelnego informowania 
o krajach globalnego Po∏udnia. Nie jest to tylko zbiór zakazów i nakazów, lecz przede wszyst-
kim wyraz etosu partnerstwa w relacjach z organizacjami i ludêmi z krajów Po∏udnia. Dlatego 
zach´camy do traktowania Kodeksu jako zestawu wskazówek i inspiracji do dyskusji - zarów-
no wewnàtrz organizacji, jak i z partnerami z Po∏udnia - pomocnych w planowaniu dzia∏aƒ. 
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Mówiàc o zdarzeniach dramatycznych, takich jak wojny czy g∏ód, warto pokazywaç je obiekty-
wnie, bez wybielania rzeczywistoÊci czy przesadzania. Ukazywanie  problemów, z których na 
co dzieƒ my - ludzie z krajów wysoko rozwini´tych, nie zdajemy sobie sprawy, jest wyrazem 
solidarnoÊci z tymi, których dotykajà trudnoÊci.  Niezb´dne jest jednak  okreÊlenie zasi´gu 
danego problemu (np. jakiego konkretnego regionu czy grupy etnicznej dotyczy kl´ska suszy), 
aby nie dopuÊciç do generalizacji tej sytuacji na ca∏à Afryk´ czy Azj´. Nale˝y równie˝ zadbaç 
o to, by obrazy towarzyszàce opowiadanej historii przedstawia∏y ludzi dotkni´tych danym prob-
lemem z poszanowaniem ich godnoÊci.

Ch´ç upowszechnienia wiedzy dotyczàcej niektórych problemów musi iÊç w parze z dba∏oÊcià 
o  nie dopuszczenie do ich sp∏ycenia czy trywializacji. Przyk∏adem z∏ych praktyk mogà byç 
niektóre edukacyjne gry komputerowe, w których prze˝ycie cz∏owieka w biegu po wod´ zale˝y 
od szybkiego naciÊni´cia odpowiedniego klawisza. 

Niezb´dne jest przeanalizowanie przes∏ania ca∏ego materia∏u i - poprzez zawarcie informacji 
dotyczàcych szerszego kontekstu - minimalizowanie ryzyka niew∏aÊciwego odczytania.

Wykorzystywaç obrazy, wiadomoÊci i badania jednostkowych przypadków 
z pe∏nym zrozumieniem, uczestnictwem i za zgodà zainteresowanych (lub ich 
rodziców czy opiekunów)

Ludzie przedstawiani czy opisywani majà prawo wiedzieç, do czego ich wizerunek lub historia 
jest nam potrzebna. Przed wykonaniem zdj´cia, nagrania, czy opisaniem zdarzeƒ nale˝y wi´c 
poinformowaç uczestników o naszym celu i kontynuowaç tylko w wypadku uzyskania zgody.  
(wyjàtkiem jest fotografowanie osób publicznych lub zgromadzeƒ odbywajàcych si´ 
w przestrzeni publicznej). 

Zastanów si´...
czy jest Ci mi∏o, gdy ktoÊ obcy robi Ci zdj´cia bez pytania i pozwolenia?

Mamy oczywiÊcie ÊwiadomoÊç, ˝e nie zawsze jest to mo˝liwe - na przyk∏ad w czasie dzia∏aƒ 
wojennych czy konfliktów. 

Kwestii uzyskania zgody nie powinno si´ traktowaç absolutnie dos∏ownie; chodzi raczej 
o akceptacj´ koniecznoÊci ÊwiadomoÊci i zgody osób na uczestnictwo w powstawaniu danych 
materia∏ów. Dobrym dodatkowym testem przed wykonaniem zdj´cia jest postawienie sobie 
pytania: Czy ja b´dàc w takiej sytuacji chcia∏bym/abym byç sfotografowany/a?
 
Warto równie˝ pami´taç, ˝e niektóre tematy sà niezmiernie delikatne i dokumentowanie ich 

Powy˝sze zdj´cie oraz trzy podpisy - ka˝dy z wi´kszà iloÊcià informacji, sà dobrà ilustracjà 
tego problemu. Czego dowiedzia∏by si´ odbiorca, gdyby otrzyma∏ jedynie pierwszà informacj´? 
Co myÊla∏by o transporcie w Ugandzie przeczytawszy podpis drugi?
 
1. Boda, Uganda
2. Boda, transport w Ugandzie 
3. Kierowcy boda w oczekiwaniu na klientów. Boda to motorowe taksówki, które dowo˝à 
klientów tam, gdzie autobusy nie doje˝d˝ajà. Kampala, Uganda, styczeƒ 2007.

Unikaç obrazów i wiadomoÊci mogàcych szerzyç stereotypy, wywo∏ywaç sen-
sacj´ lub dyskryminowaç ludzi, sytuacje czy miejsca

Ograniczona iloÊç informacji o krajach globalnego Po∏udnia, docierajàcych do szerokiej 
publicznoÊci cz´sto skutkuje tym, ˝e pojedynczy obraz czy historia mogà byç rozciàgni´te na 
ca∏à spo∏ecznoÊç lub populacj´. I tak: zdj´cie wojowników masajskich mo˝e stwarzaç b∏´dne 
wra˝enie, ˝e wszyscy Tanzaƒczycy czy Afrykaƒczycy chodzà na co dzieƒ w tradycyjnych stro-
jach, z dzidami w r´kach. Podobnie: przedstawienie Polaków w stroju ludowym, np. kaszubs-
kim, nie odzwierciedla wyglàdu przeci´tnego mieszkaƒca Polski.
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Dzia∏aç zgodnie z najwy˝szymi standardami w zakresie praw cz∏owieka 
i ochrony osób s∏abszych

Kolejna zasada odnosi si´ do praw cz∏owieka. Przynale˝ne wszystkim ludziom, sà  
pryzmatem, przez który powinno si´ patrzeç na wszystkie pozosta∏e zalecenia Kodeksu. 
Aby  chroniç prywatnoÊç ludzi przedstawianych lub opisywanych nie nale˝y ujawniaç danych, 
które umo˝liwia∏yby identyfikacj´ bohaterów przez niepowo∏ane osoby lub instytucje. 
Mo˝na te˝, zamiast fotografowaç prawdziwych ludzi w sytuacjach bezbronnoÊci lub 
uw∏aczajàcych ich godnoÊci, zainscenizowaç te warunki z u˝yciem modeli, lalek itp. 

Dzia∏aç zgodnie z najwy˝szymi standardami w zakresie ochrony praw dziecka, 
przestrzegajàc zapisów Konwencji Praw Dziecka

To w∏aÊnie dzieci sà najcz´Êciej portretowanymi podmiotami, dlatego osobna zasada regu-
luje ich udzia∏ w obrazach i wiadomoÊciach. Nie chodzi tu jedynie o zwalczanie negatywnego 
stereotypu p∏aczàcego, g∏odnego dziecka, czy zastàpienie go nowym – portretem dziecka 
uÊmiechni´tego, machajàcego weso∏o do kamery. 

Inspirujàc si´ postanowieniami Mi´dzynarodowej Konwencji Praw Dziecka zaleca si´:
* dawaç dzieciom mo˝liwoÊç swobodnego wypowiedzenia si´,
* informowaç o pozytywnych dzia∏aniach podejmowanych przez dzieci i m∏odzie˝ na Êwiecie.

Dzi´ki temu dzieci stajà si´ równie˝ Êwiadomymi uczestnikami procesu informowania 
o sprawach ich dotyczàcych na Êwiecie i mogà si´ od siebie nawzajem uczyç.

Kodeks k∏adzie nacisk na cztery wartoÊci, spinajàce osiem omówionych powy˝ej zasad: 
równoÊç, czyli wiar´, ˝e mo˝emy razem, jako partnerzy, przekazywaç informacje w sposób, 
który  szanowaç b´dzie godnoÊç opisywanych osób oraz promowaç solidarnoÊç i sprawiedli-
woÊç.
 
Takie regu∏y post´powania pozwalajà przedstawiaç skomplikowanà, a czasem trudnà  
rzeczywistoÊç krajów globalnego Po∏udnia, ze zrozumieniem i szacunkiem dla tamtejszych  
spo∏ecznoÊci.

Zainteresowanym poszerzeniem wiedzy o samym Kodeksie polecamy przewodnik stworzony 
przez irlandzkà platform´ organizacji zajmujàcych si´ rozwojem Dochas, który pomóg∏ nam 
w napisaniu tego artyku∏u. Publikacja dost´pna jest w internecie, na stronie www.dochas.ie

wymaga szczególnej wra˝liwoÊci. Publikujàc materia∏y dotyczàce osób zara˝onych wirusem 
HIV, o innej orientacji seksualnej, ofiar konfliktów czy przemocy, mo˝emy naraziç je na 
niebezpieczeƒstwo lub wykluczenie ze spo∏ecznoÊci. 
 
Zagwarantowaç, ˝e osoby, których sytuacj´ przedstawiamy majà mo˝liwoÊç 
opowiedzenia o swojej historii osobiÊcie 

Zazwyczaj informacje z tzw. drugiej r´ki, czyli nie pochodzàce prosto ze êród∏a, sà mniej 
wiarygodne. Najbardziej poruszajà historie opowiedziane w pierwszej osobie, przez tych, 
którzy doÊwiadczyli zdarzeƒ, byli na miejscu i widzieli wszystko na w∏asne oczy.

Jest to wa˝ne nie tylko dla odbiorcy, który dzi´ki temu jest przekonany o rzetelnoÊci przekazu, 
ale i dla osoby opowiadajàcej, która rozumie znaczenie swojej historii i ma wp∏yw na to, jak 
jest ona przekazana dalej. 

Tworzàc obrazy równie˝ warto pytaç ich bohaterów o to, jak chcieliby byç przedstawieni,  
pozwoliç im wybraç miejsce, czas i sposób wykonania materia∏u.

Zaleca si´ pokazanie ukoƒczonych materia∏ów wizualnych i pisemnych, do akceptacji ich 
bohaterom.

Ustaliç i zanotowaç, czy opisywane/portretowane osoby zgadzajà si´ na 
ujawnienie ich personaliów i twarzy, zawsze post´powaç zgodnie z ich ˝ycze-
niem

Nie zawsze mo˝liwoÊç identyfikacji bohatera historii czy obrazu jest dla niego wyrazem 
szacunku. Czasem mo˝e byç powodem odrzucenia go przez w∏asnà rodzin´ czy lokalnà 
spo∏ecznoÊç, w ekstremalnych przypadkach mo˝e stanowiç nawet zagro˝enie dla jego ˝ycia. 
Dotyczy to g∏ównie historii osobistych, kwestii tabu w danej spo∏ecznoÊci. Dlatego warto 
zawsze ustaliç, czy bohater historii, obrazu chcia∏by byç mo˝liwy do rozpoznania w przygo-
towywanym materiale.

Czy wiesz, ˝e...
w niektórych regionach Êwiata choroba jest uznawana za kar´ za z∏e zachowanie? Pokazujàc 
chorego cz∏owieka mo˝esz skazaç go na wykluczenie z lokalnej spo∏ecznoÊci.
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Nie warto szokowaç ludzka tragedià

Popularne jest przekonanie, ˝e informujàc o rzeczywistoÊci krajów global-
nego Po∏udnia nie da si´ uniknàç drastycznych obrazów czy historii. Taki 
wyrazisty przekaz ma dzia∏aç na nasze emocje. Cz´sto uwa˝a si´, ˝e 
taka jest rzeczywistoÊç i nale˝y jà pokazaç - zw∏aszcza, jeÊli chcemy, 
˝eby odbiorca, który ˝yje w kraju wysoko rozwini´tym:
* zobaczy∏, ˝e na Êwiecie ludzie ka˝dego dnia umierajà z g∏odu,
* szybko zareagowa∏ na zaistnia∏à sytuacj´ i np. przy∏àczy∏ si´ do zbiórki
  po kl´sce ˝ywio∏owej,
* potraktowa∏ omawiany problem powa˝nie np. podczas lekcji w szkole.

Wzbudzenie silnych emocji mo˝e przykuç uwag´ odbiorców, ale nie po-
ciàgnie za sobà realnego i d∏ugofalowego zaanga˝owania.

Wstrzàsajàce  obrazy rzeczywiÊcie wywierajà du˝e wra˝enie, zw∏aszcza 
na m∏odszych odbiorcach. Sà ∏atwe do zastosowania, a widoczne oznaki 
problemu pokazujà w sposób naturalistyczny (np. wyd´ty z g∏odu 
brzuszek dziecka, dramatycznie wychudzone cia∏a, ci´˝ko ranni ludzie). 
Takie obrazy nie zawsze dzia∏ajà zgodnie z d∏ugofalowymi celami czy 
misjà organizacji, a cz´sto wr´cz sà z nimi w sprzecznoÊci. Przeczà te˝ 
wartoÊciom i celom edukacji rozwojowej. W jaki sposób? Zapraszamy do 
przeanalizowania kilku przyk∏adów.

Odbiorca, który oglàda szokujàce zdj´cie lub czyta tragicznà wiadomoÊç 
doÊwiadcza zwykle dysonansu poznawczego. Odczuwa sprzecznoÊç 
pokazywanego mu obrazu rzeczywistoÊci z tym, który zna z w∏asnego 
˝ycia. Dowiadujàc si´, ˝e na Êwiecie co 4 sekundy cz∏owiek umiera 
z g∏odu, odbiorca odczuwa dysonans. Jego obraz samego siebie, jako 
dobrej, szczodrej osoby jest zagro˝ony,  skoro na Êwiecie dziejà si´ 
tragedie, a on nic w zwiàzku z tym nie robi. Sytuacja dysonansu jest 
przykra, zatem cz∏owiek dà˝y do jego jak najszybszej redukcji, np. przez 
wrzucenie datku do puszki, czy wyparcia tej kwestii ze swojej Êwiado-
moÊci. Najcz´Êciej w momencie znikni´cia dysonansu mija równie˝ 
zainteresowanie tematem. Obraz powoduje wi´c szybkà, mechanicznà 
reakcj´, ale nie zach´ca do zrozumienia zjawiska czy d∏ugotrwa∏ego zain-
teresowania tematem. 

Zobaczyç nie równa si´ zrozumieç

Wed∏ug niektórych teorii psychologicznych1, wra˝enia, informacje czy 
wspomnienia dotyczàce Êwiata tworzà w naszym mózgu sieç wzajemnie 
powiàzanych elementów. Cz´Êcià tej sieci jest „ja”, czyli nasze w∏asne 
wyobra˝enie o sobie w odniesieniu do innych. Im wi´cej wiem o innych, 
zw∏aszcza jeÊli odkrywam podobieƒstwa pomi´dzy nimi a sobà, tym bli˝ej 
siebie umieszczam ich w sieci, traktujàc „nas" jako jednà grup´. I od-
wrotnie - uwypuklanie ró˝nic prowadzi do umiejscowienia „innych” daleko 
od siebie. JeÊli coÊ z∏ego dzieje si´ z kimÊ, kogo uwa˝am za „swojego", 
to czuj´ du˝à motywacj´ do aktywnego dzia∏ania na jego rzecz. Do tego 
niezb´dne sà jednak nie obrazy i wiadomoÊci podkreÊlajàce ró˝nice, ale 
takie, które pokazujà cechy wspólne, które budujà poczucie wspólnoty i 
solidarnoÊci (wartoÊci edukacji rozwojowej). Nie b´dziemy si´ anga˝owaç 

na rzecz osób, z którymi nie mamy nic wspólnego.

Ponadto, z badaƒ postaw Polaków wobec innych 
krajów2 wynika, ˝e lubimy mieszkaƒców krajów 
bogatych oraz tych, którzy geograficznie po∏o˝eni sà 
blisko nas.

Zgodnie z teorià atrybucji3 ka˝demu zdarzeniu 
mo˝emy przypisaç przyczyn´ Êrodowiskowà 
(zewn´trznà) lub psychologicznà (wewn´trznà). JeÊli 
na przyk∏ad myÊlimy, ˝e ludzie w krajach globalnego 
Po∏udnia sà biedni, poniewa˝ sà leniwi 
i nie potrafià wydajnie pracowaç, to jest to atrybucja 
wewn´trzna. JeÊli uwa˝amy, ˝e niesprawiedliwe 
regu∏y handlu mi´dzynarodowego nie pozwalajà 
im swobodnie rozwijaç si´, to jest to atrybucja 
zewn´trzna. Podstawowy b∏àd atrybucji polega na 
nadu˝ywaniu wyjaÊniania powodów konkretnych 
zjawisk, w które zaanga˝owani sà inni ludzie, za po-
mocà osobowoÊciowych przyczyn (zw∏aszcza u in-
nych, czyli wyjaÊnianie biedy na Po∏udniu lenistwem 
i niezdolnoÊcià jego mieszkaƒców do generowania 
dochodów). Tak tworzà si´ stereotypy, z którymi 
zarówno organizacje jak i placówki oÊwiatowe stara-
jà si´ walczyç. Pokazujàc jednak szokujàce obrazy, 
na których ludzie sà w sytuacji bezbronnoÊci, a nie 
aktywnego dzia∏ania, tylko te stereotypy umacniamy. 

Drastyczne obrazy nie przyczyniajà si´ do 
g∏´bokiego zrozumienia problemów Po∏udnia, 
czasem wr´cz blokujà odbiór dalszych informacji, 
gdy˝:

* nie pokazujà podobieƒstw pomi´dzy nami 
  a ludêmi z krajów Po∏udnia,
* nie kszta∏tujà poczucia solidarnoÊci,
* nie motywujà odbiorców do pozytywnego
  dzia∏ania,
* zniech´cajà do dzia∏ania na rzecz kogoÊ, kogo
  nie lubimy (a najmniej lubimy tych, których nie
  znamy, tych, którzy sà biedniejsi od nas oraz tych,
  którzy sà geograficznie daleko).

1 Reykowski J., Motywacja, postawy prospo∏eczne a osobo-
woÊç, PWN, Warszawa 1986 
2 Opracowanie w∏asne na podstawie: Stosunek Polaków do 
innych narodów, komunikat z badaƒ CBOS, paêdziernik 2006
3 Aronson E., Cz∏owiek istota spo∏eczna, PWN, Warszawa 
2006
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Jak 
przekazujemy 
wiedz´?

Rzetelny 
obraz 
Po∏udnia

Jak 
zdobywamy 
wiedz´?

Rzetelny obraz Po∏udnia warunkiem sukcesu projektów 
rozwojowych

Dla organizacji anga˝ujàcych si´ w pomoc rozwojowà obraz krajów Po∏udnia jest wa˝ny 
w dwóch kluczowych obszarach pracy. Po pierwsze, zdobywanie rzetelnych informacji o sytu-
acji w terenie jest warunkiem udanego planowania, a potem realizacji projektu rozwojowego. 
Po drugie, wsparcie spo∏eczne w Polsce - w tym darowizny osób indywidualnych i zg∏aszanie 
si´ wolontariuszy - zale˝y od tego, jak dobrze organizacja informuje o projekcie i sytuacji na 
miejscu.

Zdobyç rzetelny obraz Po∏udnia

Rzetelny obraz Po∏udnia obejmuje wiedz´ o przyczynach i skutkach sytuacji w konkretnym 
miejscu, w którym pracuje organizacja (w tym analiz´ szerszego kontekstu gospodarczego, 
spo∏ecznego, historycznego, kulturalnego itd.) i umiej´tnoÊç dialogu mi´dzykulturowego. 
Rzetelny obraz pozbawiony jest stereotypów i dyskryminacji ludzi lub sytuacji. 

Pracownicy i wolontariusze zajmujàcy si´ projektami rozwojowymi, tak jak inni Polacy, muszà 
uporaç si´ ze stereotypami powszechnymi w naszej kulturze, mediach i edukacji. Wynikajà 
one nie ze z∏ej woli, lecz ze s∏abej dost´pnoÊci rzetelnych informacji o krajach Po∏udnia 
i braku bezpoÊrednich kontaktów, które u∏atwia∏yby Polakom wspó∏prac´ i poznawanie tych 
krajów z otwartoÊcià i w poczuciu równoÊci wszystkich ludzi.

Do najpopularniejszych negatywnych stereotypów o krajach Po∏udnia nale˝à: 
* stereotyp o lenistwie,
* stereotyp o braku poczucia odpowiedzialnoÊci,
* stereotyp o braku wiedzy potrzebnej do samodzielnego decydowania o swoim rozwoju.

Stereotypy te utrudniajà - a czasem uniemo˝liwiajà - prac´ w projektach rozwojowych, opartà 
na partnerstwie pomi´dzy Polakami a spo∏ecznoÊciami w krajach Po∏udnia, zgodnie z zasadà 
w∏asnoÊci. 

Czym jest zasada w∏asnoÊci

Zasada w∏asnoÊci, sformu∏owana przez dawców i biorców pomocy, mo˝e mieç zastosowanie 
do ca∏ej wspó∏pracy rozwojowej - zarówno na poziomie paƒstw jak i dzia∏aƒ organizacji po-
zarzàdowych. 

Wed∏ug Deklaracji Paryskiej ws. EfektywnoÊci Pomocy w∏asnoÊç to „odpowiedzialnoÊç krajów 
biorców za swojà polityk´ rozwojowà, strategie oraz koordynacj´ podejmowanych w zwiàzku 
z nimi dzia∏aƒ”. Innymi s∏owy, to kraje biorcy podejmujà kluczowe decyzje dotyczàce celów 
przedsi´wzi´ç rozwojowych i sposobów ich realizacji. Natomiast rolà dawców pomocy jest 
udzielanie wsparcia w sposób zgodny z decyzjà kraju przyjmujàcego pomoc. 

Równie˝ polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje zasad´ w∏asnoÊci za jednà z pod-
stawowych zasad pomocy rozwojowej1. Z tych powodów organizacje pozarzàdowe powinny 
same dobrze przygotowaç si´ do realizacji zasady w∏asnoÊci we w∏asnych przedsi´wzi´ciach.

Czy wiesz, ˝e...
wiele europejskich organizacji rozwojowych stara si´ coraz cz´Êciej oddawaç decyzje w r´ce 
spo∏eczeƒstw Po∏udnia? Na przyk∏ad, wywodzàca si´ Wielkiej Brytanii organizacja ActionAid 
przenios∏a swojà mi´dzynarodowà siedzib´ do Afryki Po∏udniowej, podkreÊlajàc potrzeb´ 
równoÊci i równego prawa partnerów do decydowania w sprawach rozwojowych.

1 Porównaj m.in.: Polska wspó∏praca na rzecz rozwoju. Raport roczny 2007, MSZ 2008



15

Jak mówiç o wi´kszoÊci ÊwiataJak mówiç o wi´kszoÊci Êwiata

Zasada w∏asnoÊci w projektach

Dla projektów realizowanych przez polskie organizacje zasada 
w∏asnoÊci oznacza, ˝e prowadzàcy projekt Polacy nie roz-
wiàzujà problemów w krajach Po∏udnia, gdy˝ to nie oni majà  
najwa˝niejszy g∏os w projekcie, lecz spo∏ecznoÊç lokalna. Za-
miast tego polskie organizacje wspierajà partnerów z Po∏udnia 
w osiàganiu celów, które oni sobie wyznaczyli. 

Jednak oddanie decyzji w r´ce spo∏ecznoÊci lokalnej nie jest 
∏atwe, nawet jeÊli znajduje si´ tam pr´˝na organizacja partner-
ska i wielu kompetentnych wspó∏pracowników. TrudnoÊç cz´sto 
polega na obawie o to, czy dokonania projektu b´dà trwa∏e 
a spo∏ecznoÊç lokalna b´dzie je rozwija∏a. Obaw´ t´, bardzo 
ludzkà i Êwiadczàcà o poczuciu odpowiedzialnoÊci, wzmagaç 
mo˝e brak wiary w spo∏ecznoÊç lokalnà. Utrudnieniem mogà  
byç wspomniane wczeÊniej stereotypy.

JeÊli uprzedzenia nie zostanà pokonane, organizacja b´dzie 
próbowa∏a kontrolowaç sytuacj´ w terenie i podejmowaç klu-
czowe decyzje lub te˝ opuÊci teren projektu z poczuciem 
pora˝ki i braku poczucia wdzi´cznoÊci i odpowiedzialnoÊci ze 
strony beneficjentów. Stereotypy pozostanà nienaruszone.

Na szcz´Êcie mo˝liwy jest te˝ pozytywny scenariusz. Wielu 
organizacjom ju˝ on si´ uda∏. Gdy widzimy, ˝e sà trudnoÊci 
z przekazaniem kluczowych decyzji partnerom z Po∏udnia, anali-
zujemy przyczyny, poszukujàc szczególnie czynników po stronie 
polskiej. Cz´Êç trudnoÊci mo˝e mieç charakter czysto techni-
czny lub organizacyjny. Jednak wa˝ne jest, abyÊmy zadali sobie 
pytania na temat naszego nastawienia do lokalnej spo∏ecznoÊci 
i êróde∏, które kszta∏tujà naszà wiedz´ i zrozumienie partnerów 
z Po∏udnia. Konieczne mogà okazaç si´ pytania o:

* stereotypy pracowników i wolontariuszy,
* ich umiej´tnoÊci komunikacji mi´dzykulturowej2,
* znajomoÊç zasady w∏asnoÊci,
* praktyki i procedury, które utrudniajà nawiàzanie prawdziwie
  równych relacji partnerskich.

Staje si´ oczywiste, ˝e nasz obraz Po∏udnia ma wp∏yw na jakoÊç reali-
zowanych przez nas projektów.

W oparciu o analiz´ trudnoÊci organizacja powinna podjàç konkretne 
Êrodki zaradcze. Mogà do nich nale˝eç m.in. dodatkowe szkole-
nie pracowników i wolontariuszy, wprowadzenie nowych procedur 
post´powania i podejmowania decyzji, usprawnienie procesu komu-
nikacji ze spo∏ecznoÊcià lokalnà, zmiana sposobu rekrutacji czy oce-
niania sytuacji w terenie. Przygotowaniu organizacji do rzetelnego ko-
munikowania poÊwi´cony jest kolejny rozdzia∏ tego poradnika.

Ka˝dy projekt rozwojowy wp∏ywa na relacje w∏adzy w lokalnej 
spo∏ecznoÊci, w niektórych projektach zmiana tych relacji jest wr´cz 
jednym z celów. Dlatego organizacja starajàca si´ mieç pozytywny 
wp∏yw na Po∏udniu nie mo˝e uniknàç analizowania uk∏adu si∏ w lokalnej 
spo∏ecznoÊci. Taka analiza mo˝e pomóc pracownikom i wolontariuszom 
polskich organizacji w okreÊleniu, jakà rol´ pe∏nià w terenie - przywód-
ców i g∏ównych decydentów, czy te˝ wspierajàcych, którzy uwa˝nie 
s∏uchajà ludzi w terenie i pozostawiajà im ostateczne decyzje na temat 
kierunków i sposobów osiàgania celów rozwojowych. 

Przekazaç w Polsce rzetelny obraz Po∏udnia

Rzetelne informowanie mo˝e mieç te˝ wp∏yw na sukces organizacji 
w kraju i jej potencja∏ do  nieustannego rozwijania si´. 

Kluczem do d∏ugoterminowego wzrostu organizacji mo˝e byç stabilne 
poparcie spo∏eczne i jej wiarygodnoÊç, wyra˝ajàce si´ zarówno iloÊcià 
wp∏at ze strony osób indywidualnych czy firm, jak równie˝ popularnoÊcià 
wÊród potencjalnych wolontariuszy. Takie poparcie spo∏eczne nie jest 
wynikiem przypadku.

Zabiegajàc o wsparcie spo∏eczeƒstwa, organizacja mo˝e wybraç ró˝ne 
strategie komunikacji. Na przeciwleg∏ych biegunach znajdujà si´ dwa 
podejÊcia do informowania o sprawach rozwojowych: czysta promocja, 
majàca na celu wyeksponowanie przede wszystkim sukcesów orga-
nizacji, oraz edukacja o problemach rozwojowych, której celem jest nie 
tylko przedstawienie w∏asnych dzia∏aƒ, ale te˝ sk∏onienie odbiorców do 
krytycznej refleksji nad rozwojem.

PodejÊciu skupionemu na promocji towarzyszy cz´sto tendencja do 
jaskrawego przedstawiania potrzeb w krajach Po∏udnia, w tym n´dzy, 
g∏odu i chorób. Przyjmujàc promocj´ w∏asnà jako g∏ówny cel informo-
wania o krajach Po∏udnia, organizacja mo˝e na krótkà met´ osiàgnàç 
po˝àdane rezultaty: uznanie jako organizacji sprawnej i skutecznej lub 
nawet wp∏aty darczyƒców indywidualnych, przej´tych tragedià ofiar 
kryzysów w krajach Po∏udnia. Jednak autopromocja i skupianie si´ na 
potrzebach mo˝e na d∏u˝szà met´ zniech´ciç osoby bardziej interesu-
jàce si´ tematykà rozwojowà i rozumiejàce z∏o˝one zjawiska dotyczàce 
relacji Pó∏noc-Po∏udnie. W dalszej konsekwencji przyczynia si´ do tego, 
˝e organizacja zyskuje opini´ powierzchownej i nastawionej na autopro-
mocj´.

Zastanów si´...
czy w waszej organizacji wielu ludzi mierzy si´:
* ze stereotypem o lenistwie ludzi w krajach Po∏udnia?
* ze stereotypem o ich braku odpowiedzialnoÊci?
* ze stereotypem o tym, ˝e ludziom w krajach Po∏udnia brak 
  wiedzy potrzebnej do samodzielnego decydowania o swoim 
  rozwoju?

2 Polecamy szczególnie dwie lektury z tej dziedziny: Uczenie si´ 
mi´dzykulturowe. Pakiet szkoleniowy, z serii pakietów szkoleniowych 
„T-Kit”, Rada Europy i Komisja Europejska, 2000; Warsztaty kompetencji 
mi´dzykulturowych - podr´cznik dla trenerów, red. Marzena Lipiƒska, War-
szawa 2008
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Innà strategià organizacji mo˝e byç konsekwentne podwy˝szanie ÊwiadomoÊci spo∏ecznej na 
temat rozwoju mi´dzynarodowego poprzez dzia∏ania d∏ugofalowe: edukacj´ o przyczynach, 
przejawach i skutkach problemów globalnych i tworzenie rzeszy lojalnych zwolenników, którzy 
stale pog∏´biajà swoje zrozumienie tematyki rozwojowej i trafnoÊci dzia∏aƒ organizacji. Po-
dejÊcie takie wyklucza epatowanie tragedià Po∏udnia jako metod´ promocji w Polsce, czy te˝ 
jednostronne przedstawianie rzeczywistoÊci w jasnych barwach i w∏asnej dzia∏alnoÊci, jako 
zawsze udanej i s∏usznej.

Edukacja o rozwoju mi´dzynarodowym wykracza poza przedstawianie podstawowych faktów 
o rzeczywistoÊci krajów Po∏udnia. Wi´kszoÊç organizacji zajmujàcych si´ edukacjà rozwojowà 
uznaje, ˝e powinna ona pomagaç w zrozumieniu przyczyn i skutków wydarzeƒ. Równie˝ 
w ramach kampanii medialnych i promocyjnych naszych organizacji powinniÊmy wyjaÊniaç 
przyczyny powstawania problemów i mechanizmy, dzi´ki którym ludzkoÊç mo˝e 
sprostaç globalnym wyzwaniom. Wi´cej informacji o edukacji rozwojowej znajduje si´ w innych 
rozdzia∏ach tego poradnika.

Jak zapewniç rzetelne i profesjonalne informowanie 
o projekcie rozwojowym 

Kodeks w sprawie obrazów i wiadomoÊci dotyczàcych krajów Po∏udnia oparty jest na prawach 
cz∏owieka, poszanowaniu godnoÊci i wartoÊci humanitarnych. Promuje partnerskie relacje 
pomi´dzy ludêmi, spo∏eczeƒstwami i organizacjami z Po∏udnia i z Pó∏nocy. Te wartoÊci le˝à 
u podstaw mi´dzynarodowej pomocy, zarówno humanitarnej, jak i rozwojowej. Artyku∏ ten 
opisuje, co nale˝y wziàç pod uwag´ na ró˝nych etapach realizacji projektu, aby by∏ on zgodny 
z zasadami rzetelnego i profesjonalnego informowania o projekcie rozwojowym  organizacji.

Kodeks zawiera konkretne zasady, których wdro˝enie zapewnia szacunek dla wartoÊci  w pro-
cesie informowania o krajach Po∏udnia. Wiele organizacji opracowuje zasady i promuje dobre 
praktyki realizacji odpowiedzialnych projektów. Organizacja, która wdro˝y∏a Kodeks, powinna 
stosowaç jego zasady, informujàc o projektach rozwojowych i swojej dzia∏alnoÊci w krajach 
Po∏udnia. Poni˝szy materia∏ pomo˝e to zrealizowaç w Waszej organizacji.

Od czego zaczàç?

Podstawowà kwestià w organizacji, która chce rzetelnie mówiç o Po∏udniu jest wdro˝enie 
Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomoÊci dotyczàcych krajów Po∏udnia. Informacja o  stoso-
waniu zasad Kodeksu mo˝e byç cz´Êcià karty etycznej, strategii, lub  po prostu og∏oszeniem 
na tablicy czy na forum internetowym. Ka˝dy pracownik lub wolontariusz musi mieç dost´p do 
treÊci Kodeksu, a znajomoÊç jej  powinna byç standardem w organizacji. Wi´cej o procesie 
wdro˝enia mo˝na przeczytaç w kolejnych rozdzia∏ach tego poradnika.
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Jak si´ przygotowaç?

Krokiem milowym w rzetelnym informowaniu o projekcie jest 
dobre przeszkolenie zespo∏u projektowego – zarówno osób 
wyje˝d˝ajàcych, aby realizowaç projekt w terenie, jak i tych, wspie-
rajàcych projekt z Polski. Szkolenie takie powinno obejmowaç 
szczegó∏owe zapoznanie z zasadami obowiàzujàcymi w  projekcie 
oraz warsztaty, dzi´ki którym wypracujecie konkretne mechanizmy 
i zaplanujecie dzia∏ania, zapewniajàce rzetelne informowanie o pro-
jekcie, a tak˝e o potrzebach spo∏ecznoÊci lokalnej.

Jak wzmacniaç dialog partnerski i zapewniaç rzetelne 
informowanie?

Po rozpocz´ciu projektu w terenie wa˝ne jest prowadzenie dialogu 
z lokalnymi wspó∏pracownikami, a tak˝e organizacjami partnerskimi, 
na temat rzetelnego komunikowania o rzeczywistoÊci spo∏ecznoÊci 
lokalnej i realizowanym projekcie. ZnajomoÊç Kodeksu wÊród per-
sonelu miejscowego oraz organizacji partnerskich ma na celu upow-
szechnienie wiedzy o tych zasadach wÊród wszystkich pracowników 
w terenie. Dzi´ki temu, wszystkie dzia∏ania zwiàzane z dokumen-
tacjà projektu, b´dà uwzgl´dniaç zalecenia zawarte w Kodeksie.

Jak ∏àczyç wdro˝enie Kodeksu i poczàtkowe etapy pro-
jektu?

Zespó∏ projektowy w terenie powinien informowaç spo∏ecznoÊç lokal-
nà o planowanych i realizowanych  dzia∏aniach, ale równie˝ w∏àczaç 
miejscowych przedstawicieli w prace nad projektem i podejmowa 
nie decyzji. Spo∏ecznoÊç lokalna powinna wiedzieç o  przyj´tych 
w organizacji zasadach rzetelnego informowania. Zalecamy, aby 
informacja o wdro˝eniu Kodeksu  by∏a eksponowana w widocznym 
miejscu w biurze projektu i na wszelkich tablicach informacyjnych, 
urz´dach czy budynkach, gdzie  realizujecie projekt. Taka informacja 
powinna równie˝ paÊç na spotkaniu dla spo∏ecznoÊci beneficjentów. 
otwierajàcym projekt. Informowanie spo∏ecznoÊci lokalnej o Waszym 
szacunku dla godnoÊci i prywatnoÊci Waszych partnerów mo˝e 
tak˝e zwi´kszyç ich zaufanie do cz∏onków zespo∏u projektowego.

Jak tworzyç, dokumentowaç i przechowywaç informacje?

Kluczowym zagadnieniem zwiàzanym z przestrzeganiem zasad 
Kodeksu jest kwestia dokumentacji projektu. Warto spisaç i skon-
sultowaç ze spo∏ecznoÊcià beneficjentów, w jakich sytuacjach b´dà 
robione zdj´cia dokumentujàce dzia∏ania projektu, oraz jak pro-
wadziç rzetelne opisy zdj´ç. Wartym rozwa˝enia jest pomys∏, aby 
dokumentacj´ fotograficznà projektu powierzyç ca∏kowicie przedsta-
wicielom spo∏ecznoÊci lokalnej. To zagwarantuje, ˝e zdj´cia b´dà 
odzwierciedla∏y to, w jaki sposób przedstawiciele spo∏ecznoÊci chcà 
sami siebie prezentowaç i jak oceniajà projekt. Podobnie mo˝na 
postàpiç z artyku∏ami, newsami, raportami czy prasówkami z pro-
jektu. Najlepiej. aby pierwszà wersj´ przygotowali przedstawiciele 

spo∏ecznoÊci lokalnej, a jej solidne t∏umaczenie 
b´dzie najlepszà wizytówkà projektu.

Zdj´cia rodzin, dzieci, mieszkaƒców, jak i ich dane 
osobowe nale˝y robiç i gromadziç tylko za ich zgodà 
oraz  przechowywaç w bezpiecznym miejscu - 
podobnie jak w przypadku wymagaƒ wobec doku-
mentacji kadrowej projektów w Polsce.

Jak zorganizowaç zespó∏ projektowy aby 
skutecznie weryfikowaç materia∏y?

Warto ustaliç regularne spotkania zespo∏u projek-
towego (np.: co kwarta∏), podczas których przeglà-
dane b´dà tak˝e zdj´cia dokumentujàce dzia∏ania 
projektu, pod kàtem rzetelnego informowania. Prze-
glàd zdj´ç mo˝e jednoczeÊnie s∏u˝yç zespo∏owi do 
omówienia i wizualizacji sukcesów projektu i moni-
torowania przebiegu zaplanowanych prac. Na tym 
etapie zespó∏ projektowy i osoby odpowiedzialne za 
zdj´cia dokonujà tak˝e wyboru zdj´ç pod wzgl´dem 
ich jakoÊci (kolory, kontrast, ostroÊç, uj´cie etc.) oraz 
weryfikujà ich opisy. Teksty mogà zostaç poddane 
redakcji merytorycznej i korekcie j´zykowej.

Co to znaczy rzetelny opis materia∏ów?

Po wst´pnej selekcji, materia∏ powinien zostaç skon-
sultowany z przedstawicielami spo∏ecznoÊci lokal-
nej – katalog mo˝e trafiç na spotkanie konkretnych 
osób lub mo˝e przez pewien czas (np. tydzieƒ) byç 
dost´pny w siedzibie projektu do wglàdu. Wszystkie 
materia∏y informacyjne kierowane do przedstawicieli 
spo∏ecznoÊci lokalnej powinny byç przygotowane 
w sposób zrozumia∏y, w j´zyku lub j´zykach, którymi 
pos∏ugujà si´ na co dzieƒ.

Na tym etapie zespó∏ projektowy powinien wyjaÊniç 
ka˝dej osobie ze zdj´cia, ka˝demu bohaterowi 
reporta˝u, cz∏onkowi spo∏ecznoÊci lokalnej zasady, 
jakimi organizacja b´dzie si´ kierowaç, prezentujàc 
ich na zdj´ciach.
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Praktyczne wykorzystanie Kodeksu

W 2007 roku pracowa∏am w Bogocie, w Kolumbii,  jako psycholog z dzieçmi, które nie 
ucz´szcza∏y do publicznych szkó∏. Mia∏am wielkà ochot´ dokumentowaç nasze zaj´cia – indy-
widualne i grupowe – zdj´ciami. Jednak  dopiero po 2 miesiàcach pracy poprosi∏am rodziców 
dzieci  o spotkanie, w celu wyjaÊnienia idei dokumentacji wspólnej pracy. Podczas spotkania 
przedstawi∏am zasady rzetelnego informowania, dlaczego chcia∏abym robiç zdj´cia, czemu 
mogà s∏u˝yç oraz jak zostanà wykorzystane. PodkreÊli∏am tak˝e, ˝e zarówno podczas ich 
robienia, jak i weryfikacji, czy ostatecznej obróbki zasady Kodeksu b´dà obowiàzywa∏y. 
Po przedstawieniu idei, prosi∏am rodziców o wyra˝enie zgody na robienie zdj´ç. To by∏o 
jedno zdanie „Ja, ...........(imi´  nazwisko), wyra˝am zgod´ na umieszczenie zdj´cia mojego 
dziecka....................(imi´, nazwisko) w materia∏ach edukacyjnych, informacyjnych projektu.... 
(tytu∏)”. Takie spotkanie i wyjaÊnienie zapewni∏o mi zaufanie, oraz poparcie ze strony rodziców 
i nauczycieli. Gdybym zna∏a wczeÊniej Kodeks, z pewnoÊcià uda∏oby mi si´ przywieêç ciekawe 
materia∏y edukacyjne z wczeÊniejszych wyjazdów do Kenii czy Indii.

Agnieszka Seget

Co zrobiç zanim materia∏ zostanie opublikowany?

Po ostatecznej weryfikacji teksty, opisy, relacje, blogi lub zdj´cia zazwyczaj trafiajà na stron´ 
internetowà projektu lub organizacji realizujàcej projekt. Zanim zdj´cia zostanà opublikowane, 
osoby odpowiedzialne powinny przeanalizowaç ich treÊç pod kàtem oddzia∏ywania na polskie 
spo∏eczeƒstwo. Ma to na celu wyeliminowanie zdj´ç, które wywo∏ujà niejednoznaczne sko-
jarzenia, wprowadzajà w b∏àd lub  utrwalajà stereotypowe postrzeganie mieszkaƒców krajów 
Po∏udnia. Teksty opisujàce projekt mogà byç wa˝nym elementem promocyjnym, tym bardziej 
˝e sà ∏atwo cytowane i przekazywane.  Nale˝y jednak byç bardzo uwa˝nym - jakiekolwiek 
niejednoznaczne lub utrwalajàce stereotypy sformu∏owania mogà zostaç zinterpretowane 
w niew∏aÊciwy sposób. 

Wszystkie zdj´cia powinny byç uzupe∏nione o rzetelne opisy, tak aby ich odbiorcy rozumieli 
rzeczywistoÊç mieszkaƒców krajów Po∏udnia.
Dobra znajomoÊç Kodeksu pomo˝e tak˝e zespo∏owi organizacji szybko zidentyfikowaç i pod-
jàç dzia∏ania eliminujàce materia∏y niezgodne z Kodeksem. Porady, jak post´powaç w takim 
przypadku mo˝na znaleêç w tym poradniku. 

Jak wytyczne Kodeksu przek∏adajà si´ na jakoÊç projektu i zasady partnerstwa 
i w∏asnoÊci?

Do skutecznej weryfikacji materia∏ów potrzebna jest efektywna komunikacja zespo∏u projek-
towego, porozumienie ze spo∏ecznoÊcià lokalnà oraz dobra wola i zaanga˝owanie wielu osób.
Podobnych zasad nale˝y przestrzegaç w materia∏ach promujàcych projekt po jego 

zakoƒczeniu. Wszelkie materia∏y powinny byç zgodne z zasadami Kodeksu, ich treÊç skon-
sultowana z osobami reprezentujàcymi danà spo∏ecznoÊç. Jednym z przejawów rzetelnego 
informowania o pracy zespo∏u jest tak˝e przedstawienie podzia∏u ról i odpowiedzialnoÊci, tak 
aby pokazaç rzeczywisty wk∏ad spo∏ecznoÊci lokalnej oraz organizacji w sukces projektu.

Prze∏o˝eniem wartoÊci na projekty rozwojowe jest idea rozwoju opartego na prawach 
cz∏owieka (ang. human rights based approach to development), czyli rozpatrywanie 
wspó∏pracy rozwojowej na poziomie praw ludzi i spo∏eczeƒstw krajów Po∏udnia oraz 
zobowiàzaƒ spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej. Takie podejÊcie pozwala na nowo przedefiniowaç 
rozwój i powoduje, ˝e globalny projekt rozwojowy  lepiej s∏u˝y jego bezpoÊrednim beneficjen-
tom. Stàd, pracownicy organizacji realizujàcych projekty w krajach Po∏udnia powinni na co 
dzieƒ reprezentowaç postaw´ realizacji nale˝nych praw beneficjentów, a nie postaw´ szczo-
drego darczyƒcy niosàcego pomoc biedakom z Po∏udnia. Najlepszym sposobem na realizacj´ 
lokalnych priorytetów jest oddanie projektu w r´ce spo∏ecznoÊci lokalnej. Odzwierciedla to 
zasada w∏asnoÊci (ang. ownership), która jest jednà z zasad Deklaracji Paryskiej ws. Efekty-
wnoÊci Pomocy a tak˝e zasady partnerstwa organizacji na rzecz jakoÊci i odpowiedzialnoÊci 
pomocy (humanitarian accountability partnership). 

Co organizacja zyskuje dzi´ki stosowaniu zasad rzetelnego informowania?

Przedstawione powy˝ej zagadnienia pokazujà  jakie standardy wypracowuje spo∏ecznoÊç 
mi´dzynarodowa  w zakresie rzetelnego i profesjonalnego informowanie o projekcie roz-
wojowym.

Realizacja  partnerskiego podejÊcia do podmiotów z krajów Po∏udnia przynosi tak˝e ko-
rzyÊci dla organizacji: stabilnoÊç i przewidywalnoÊç partnerów lokalnych, rozeznanie 
terenu, mo˝liwoÊç promowania projektu i organizacji (promocja wizerunku, public relations), 
presti˝ wÊród donorów i organizacji, bezpieczeƒstwo dla personelu i lepsze wykorzystanie 
w∏asnego potencja∏u. Realizacja projektów wed∏ug takich zasad to Êwiadectwo najwy˝szego 
zaanga˝owania w problematyk´ globalnà. To tak˝e odzwierciedlenie idei wielkich myÊlicieli, 
jak KapuÊciƒski, Ghandi, Sen, Mandela. To wyzwanie, które powinni stawiaç sobie wszyscy, 
którzy majà ambicje zmieniaç Êwiat.

Polecane materia∏y w zakresie prowadzenia projektów humanitarnych i rozwojowych: 

* Mary B. Anderson, Do no harm. How aid can support peace - or war, Lynne Rienner Publishers, Londyn 1999. 
* The Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP)   
   www.alnap.org
* The Humanitarian Accountability Partnership (HAP International) HAP http://www.hapinternational.org/
* People In Aid Code of Best Practice in the  management and support of aid personnel – dobre praktyki  
   w zarzàdzaniu i wspieraniu personelu na misjach – standardy i przyk∏ady http://www.peopleinaid.org/ 
* Kwartalnik IGO „Globalna Pó∏noc – Globalne Po∏udnie”  www.igo.org.pl/kwartalnik
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Lista kontrolna

Czy wszyscy ludzie w naszej organizacji 
mogà dowiedzieç si´ o zasadach rzetelnego 
informowania i  ich stosowaniu?

TAK/NIE

Czy pomagamy nowym  w organizacji os-
obom  zrozumieç i stosowaç zasady rzetelne-
go informowania?

TAK/NIE

Czy budujemy zaanga˝owanie zespo∏u 
projektowego zgodnie z zasadami rzetelnego 
informowania o wi´kszoÊci Êwiata?

TAK/NIE

Czy wspieramy zespó∏ projektowy w stoso-
waniu Kodeksu w dzia∏aniach projektowych?

TAK/NIE

Czy przedstawiliÊmy i omówiliÊmy zasady 
rzetelnego informowania o krajach Po∏udnia 
wspó∏pracownikom lokalnym i organizacjom 
partnerskim?

TAK/NIE

Czy sprawiedliwie w∏àczamy przedstawicieli 
beneficjentów i spo∏ecznoÊci lokalnej 
w dzia∏ania projektu i podejmowanie decyzji?

TAK/NIE

Czy wszyscy majà jasnoÊç w sprawie 
podzia∏u obowiàzków zwiàzanych z doku-
mentowaniem projektu i sà z tego podzia∏u 
zadowoleni?

TAK/NIE

Czy mamy zaplanowany sposób weryfikacji 
materia∏ów w projekcie i stosujemy si´ do 
ustalonych zasad?

TAK/NIE

Czy zapewniliÊmy, ˝e dokumentowanie 
projektu jest realizowane w zgodzie pomi´dzy 
wszystkimi partnerami projektu i majà oni 
realny wp∏yw na treÊç materia∏ów?

TAK/NIE

Czy omówiliÊmy spodziewany wydêwi´k 
naszych materia∏ów w ró˝nych kr´gach 
w Polsceç Czy sens tych materia∏ów spe∏nia 
wymogi Kodeksu i ma walor edukacyjny?

TAK/NIE

Czy wiemy, jak doskonaliç projekt, jak 
ulepszaç wspó∏prac´ z partnerami, jak prowa-
dziç dzia∏ania w projekcie, aby jeszcze lepiej 
oddawa∏y one zasady zawarte w Kodeksie?

TAK/NIE

Czy otwarcie informujemy o zasadach, które 
przyÊwiecajà nam w realizacji projektów, 
w tym o zasadach rzetelnego informowania?

TAK/NIE

Czy rzetelnie pokazujemy, jak wdra˝amy 
Kodeks, jakie praktyczne kroki podejmujemy?

TAK/NIE
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Europejski standard
Kodeks to uznany standard. Zosta∏ 
zatwierdzony przez Concord, eu-
ropejskà konfederacj´ reprezen-
tujàcà ponad 1600 organizacji 
humanitarnych i rozwojowych. Czy 
potrzeba lepszej rekomendacji?

Narz´dzie w kontaktach
z mediami
Kodeks t∏umaczy zasady etyczne, 
którymi powinny kierowaç si´ me-
dia. Organizacja mo˝e udost´pniç 
kodeks dziennikarzom, z którymi 
wspó∏pracuje, aby daç im jasne 
wskazówki do pracy i przedstawiç 
oczekiwania dotyczàce rzetelnoÊci. 

Wspó∏praca z innymi 
sygnatariuszami Kodeksu
Wraz z podpisaniem Kodeksu orga-
nizacja dostaje mo˝liwoÊç wymiany 
doÊwiadczeƒ z innymi polskimi 
sygnatariuszami dokumentu. 
W ten sposób mo˝e wzmocniç 
swojà wspó∏prac´ z organizacjami 
o podobnym profilu.

Rosnàce znaczenie tej 
tematyki
Do Kodeksu przekonane sà nie 
tylko organizacje pozarzàdowe. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
uwzgl´dni∏o t´ problematyk´ wÊród 
zagadnieƒ przedstawionych pod-
czas Akademii Mi´dzynarodowej 
Wspó∏pracy na rzecz Rozwoju 
i Demokracji we wrzeÊniu 2007 
roku.

Wi´ksza skutecznoÊç
wspólnego dzia∏ania
Wdro˝enie kodeksu daje mo˝liwoÊç 
wspólnego - a wi´c bardziej skute-
cznego - reagowania przez NGOs 
w sytuacjach ra˝àco nieodpowie-
dzialnego przedstawiania krajów 
Po∏udnia.

Dlaczego warto 
wdro˝yç Kodeks 
w organizacji

Kodeks w sprawie obrazów i wiado-
moÊci dotyczàcych krajów Po∏udnia 
to zestaw zasad, wed∏ug których 
powinno si´ informowaç o sytuacji 
w krajach globalnego Po∏udnia. 

Dlaczego Twoja organizacja mia∏aby 
stosowaç kodeks? Jest przynajmniej 
osiem dobrych powodów.

Prawdziwy obraz, 
partnerskie podejÊcie
Co zrobiç, by Polacy mieli dost´p do 
bardziej rzetelnych wiadomoÊci 
o krajach Po∏udnia? Co zrobiç, by 
ludzie tam ˝yjàcy byli przedstawiani 
z poszanowaniem ich godnoÊci 
i w duchu równoÊci? Kodeks jest 
propozycjà jasnych zasad, które za-
stosowaç mo˝e ka˝da organizacja 
i ka˝da redakcja.

Âwiadectwo jakoÊci pracy orga-
nizacji
Przyj´cie Kodeksu to zobowiàzanie 
organizacji, które jest Êwiadectwem 
jej dà˝enia do wysokiej jakoÊci 
dzia∏ania i dba∏oÊci o standardy. 
Wdro˝enie Kodeksu dowodzi, ˝e 
organizacja odpowiedzialnie i pro-
fesjonalnie podchodzi do swojej 
pracy.

Pomoc w edukacji 
rozwojowej
Zasady kodeksu sà realizacjà 
postulatów edukacji rozwojowej. 
Organizacja, która zna i stosuje 
Kodeks, demonstruje w praktyce, 
jak nale˝y prowadziç edukacj´ 
rozwojowà. Kodeks mo˝e byç te˝ 
narz´dziem wykorzystywanym 
w pracy edukacyjnej organizacji.
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Jak wdro˝yç Kodeks w organizacji – krok po kroku

Wdro˝enie Kodeksu to wa˝ny krok do budowania silnego, opartego na wartoÊciach zespo∏u 
oraz rozwoju strategicznego organizacji. Decyzja o podj´ciu tego zadania, to wyraz dojrza∏oÊci 
kierownictwa i pracowników, a tak˝e ambicji praktycznego prze∏o˝enia zasad praw cz∏owieka  
na realne dzia∏ania. Poni˝ej przedstawiamy kolejne etapy wdro˝enia Kodeksu.

Zapoznaç ludzi w swojej organizacji z tematem Kodeksu 

Osoba, która chce wdro˝yç Kodeks w organizacji powinna przede wszystkim zapoznaç zespó∏ 
z tym projektem. Mo˝na to zrobiç mailowo, na zebraniu biura lub inaczej – tak, jak jest to 
przyj´te w organizacji. Wa˝ne, aby zrobiç to w sposób ciekawy i zach´cajàcy do poznania 
zasad rzetelnego informowania o krajach Po∏udnia.

Narz´dzia przydatne: 
* wydrukowane proste informacje: „Jakie sà zasady rzetelnego informowania o krajach  
  Po∏udnia?” i „Dlaczego trzeba rzetelnie mówiç o wi´kszoÊci Êwiata?” – do rozdania zainteres
  wanym;
* kartka, plakat lub inny materia∏ promocyjny, który mo˝na zawiesiç na Êcianie w biurze 
  organizacji.

Przekonaç do projektu kogoÊ odpowiedzialnego za decyzje w organizacji 

Ka˝dy w swojej organizacji wie, jak podejmowane sà decyzje i kto je podejmuje. Warto
zorganizowaç spotkanie z dyrektorem, zarzàdem lub innà instancjà, która mo˝e zdecydowaç 
o wdro˝eniu Kodeksu. Celem takiego spotkania ma byç zaprezentowanie zasad rzetelnego 
informowania oraz przekonanie tej instancji do ich przyj´cia.

Narz´dzia przydatne:
* informacja o innych organizacjach, które Kodeks ju˝ wdro˝y∏y;
* informacja o Kodeksie w wymiarze europejskim, z przyk∏adami konkretnych, stosujàcych go
  organizacji;
* 8 argumentów, dla których warto wdro˝yç Kodeks (patrz: artyku∏ tego poradnika).

Spotkanie zespo∏u organizacji

Kiedy decyzja o wdra˝aniu Kodeksu jest ju˝ podj´ta, kolejnym krokiem powinno byç spotkanie 
z pracownikami i wolontariuszami organizacji. Celem tego spotkania jest okreÊlenie jednostek 
organizacji, w których b´dà wymagane dzia∏ania, aby wdro˝yç Kodeks np. dzia∏ opracowujàcy 
ulotki, informatycy projektujàcy stron´ internetowà, dzia∏ edukacji, dzia∏ fundraisingu.

Narz´dzia przydatne:
* szablon prezentacji o Kodeksie;
* lista kontrolna do wdra˝ania 7 elementów Kodeksu (patrz kolejny artyku∏).

Praca „komisji kodeksowej”

Na tym etapie proponujemy powo∏anie grona dwóch - trzech osób, których zadaniem b´dzie 
bie˝àca praca nad wdro˝eniem Kodeksu. Mo˝liwe nazwy dla takiej grupy: „zespó∏ audytu 
kodeksowego”,  „pe∏nomocnicy zarzàdu ds. wdra˝ania Kodeksu” albo „grupa robocza ds. 
rzetelnego informowania”.

Teraz osoby odpowiedzialne za wdro˝enie Kodeksu,  przy wsparciu ca∏ej organizacji,  mogà 
zaczàç realizowaç 7 elementów i zobowiàzania sygnatariuszy Kodeksu.

Powodzenia :)

Krok 2
   

Przekonaç osoby 
decyzyjne 

– budowaç 
koalicj´ 

Krok 1

Zapoznaç ludzi
z organizacji 
z kodeksem

Krok 3
   

 Spotkanie 
zespo∏u

 organizacji

Krok 4

Praca „komisji
kodeksowej”
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a informacja o niej winna byç umieszczona w widocznym miejscu na stronie internetowej. 
OczywiÊcie – skrzynka musi byç regularnie sprawdzana.
 
osoby zaanga˝owane:
zarzàd, dzia∏ HR, informatycy, administratorzy strony internetowej,  opiekunowie wolonta-
riuszy;
narz´dzia:
- tekst Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomoÊci dotyczàcych krajów Po∏udnia;
wskazówki:
- informacja o koniecznoÊci powiadomienia nowych pracowników o zaanga˝owaniu organizacji 
w dobre praktyki dotyczàce informowania o krajach Po∏udnia, przekazana do dzia∏u HR oraz 
opiekunom wolontariuszy;
- skrzynka zbierajàca uwagi dotyczàce implementacji Kodeksu mo˝e mieç przekierowanie do 
sekretariatu, gdzie uwagi mogà byç sortowane i przesy∏ane odpowiednim osobom;
- na skrzynce powinna zostaç ustawiona autoodpowiedê z podzi´kowaniem za przes∏ane ko-
mentarze i zobowiàzaniem do udzielenia odpowiedzi w okreÊlonym czasie.

Publiczne og∏oszenie zobowiàzania

WiadomoÊç o przyj´ciu Kodeksu, czyli szczególnej dba∏oÊci organizacji o rzetelne informo-
wanie o krajach Po∏udnia, powinna byç upubliczniona za pomocà specjalnego oÊwiadczenia: 
"<Nazwa organizacji> jest sygnatariuszem Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomoÊci 
(www.nazwaorganizacji.org/kodeks). Prosimy o przesy∏anie wszelkich uwag na adres 
kodeks@nazwaorganizacji.org".

Powy˝sza informacja powinna byç sta∏ym elementem we wszystkich publicznych dokumen-
tach i materia∏ach informacyjnych organizacji, takich jak dokumenty zarzàdu, sprawozdania 
roczne, ulotki, publikacje itp. 

Na stronie internetowej organizacji warto za∏o˝yç zak∏adk´, zawierajàcà zarówno tekst 
Kodeksu, jak i przyczyny, dla których organizacja zdecydowa∏a si´ go wdra˝aç. B´dzie to dla 
partnerów, odbiorców oraz sponsorów dowód na wysokà jakoÊç realizowanych dzia∏aƒ orga-
nizacji, jak równie˝ na szacunek dla ludzi, z którymi organizacja wspó∏pracuje.

osoby zaanga˝owane:
zarzàd, dzia∏ HR, informatyk, administrator strony internetowej;
narz´dzia:
- tekst Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomoÊci dotyczàcych krajów Po∏udnia - tekst oÊwiad-
czenia dost´pny dla wszystkich pracowników i wolontariuszy;
wskazówki:
- warto przes∏aç tekst oÊwiadczenia wraz z wyt∏umaczeniem wszystkim pracownikom oraz 
umieÊciç w miejscu ∏atwo dost´pnym dla wszystkich np. na intranecie;
- warto umieÊciç punkt o zawarciu informacji o Kodeksie w liÊcie kontrolnej dla wszystkich, 
którzy tworzà materia∏y informacyjne, dokumenty ( mo˝e byç to równie˝ wydruk przyklejony 
w widocznym miejscu).

Elementy efektywnego wdro˝enia Kodeksu w organizacji 
pozarzàdowej

Podj´cie decyzji o wdro˝eniu Kodeksu to dowód na  dojrza∏e zaanga˝owanie organizacji 
w budowanie wspó∏pracy z partnerami z globalnego Po∏udnia. Sam proces mo˝e przebiegaç 
ró˝nie, w zale˝noÊci od wielkoÊci, struktury czy obszaru dzia∏ania organizacji.

Przyj´cie treÊci Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomoÊci dotyczàcych krajów Po∏udnia 
wp∏ywa na ca∏oÊç funkcjonowania organizacji. Dlatego wa˝ne jest, ˝eby proces wdra˝ania 
objà∏ wszystkie dzia∏y i wszystkich pracowników, tak by ka˝dy nie tylko zna∏ Kodeksu, ale 
wiedzia∏ jak wdro˝enie go wp∏ywa na jego codziennà  prac´.

Przed rozpocz´ciem wprowadzania Kodeksu proponujemy przedstawiç kolejne etapy dzia∏aƒ 
podczas zebrania wszystkich pracowników. Zapewni to z jednej strony przejrzystoÊç procesu, 
z drugiej strony – stworzy szans´ powi´kszenia grona osób pracujàcych nad wdro˝eniem, czy 
uzyskania wsparcia w konkretnych etapach - o czym by∏a mowa w poprzednim artykule.

Celem niniejszego artyku∏u jest wsparcie osób odpowiedzialnych za proces wdra˝ania 
Kodeksu w organizacji. Praca zosta∏a podzielona na siedem etapów, wydzielonych zgodnie 
z siedmioma cz´Êciami deklaracji podpisywanej przez sygnatariuszy Kodeksu. Poni˝ej przed-
stawiamy wszystkie, wraz ze wskazaniem zaanga˝owanych osób, niezb´dnych narz´dzi oraz 
z praktycznymi wskazówkami.

Promocja Kodeksu i ustalenie mechanizmu zg∏aszania uwag

Podpisanie Kodeksu to zobowiàzanie do szerzenia wiedzy o nim i zach´ta do rzetelnego 
informowania o krajach globalnego Po∏udnia. Mogà  si´ one wyra˝aç w ró˝nych dzia∏aniach 
organizacji:
* w umieszczeniu informacji o przyj´ciu Kodeksu i zobowiàzaniu organizacji na stronie inter-
  netowej,
* w uczynieniu z Kodeksu sta∏ego elementu szkolenia nowych pracowników oraz wolonta- 
  riuszy organizacji,
* w prowadzenie modu∏u o rzetelnym informowaniu podczas organizowanych szkoleƒ, se-
  minariów, konferencji,
* w zach´caniu innych organizacji do przyj´cia Kodeksu. 

W deklaracji podpisywanej przez organizacje przyjmujàce Kodeks proponowane jest za∏o˝enie 
skrzynki e-mailowej, która umo˝liwi odbiorcom zg∏aszanie uwag o sposobie realizacji 
postanowieƒ Kodeksu. Skrzynka powinna mieç adres: kodeks@nazwaorganizacji.org, 
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osoby zaanga˝owane:
zarzàd, dzia∏ PR, pracownicy odpowiedzialni za kontakty z wykonawcami;
narz´dzia:
- tekst Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomoÊci dotyczàcych krajów 
Po∏udnia - przyk∏ady z∏ych i dobrych praktyk oraz materia∏y dodatkowe 
z innych rozdzia∏ów tego poradnika
wskazówki:
- materia∏y dotyczàce Kodeksu warto przes∏aç wspó∏pracownikom przed 
spotkaniem, tak by w jego trakcie omówiç ewentualne wàtpliwoÊci;
- tekst Kodeksu oraz materia∏y dodatkowe mo˝na wys∏aç dzia∏owi PR, jako 
odpowiedzialnemu za kontakty zewn´trzne i przypominaç o koniecznoÊci 
informowania wspó∏pracowników o zaanga˝owaniu organizacji w Kodeks. 

Przeszkolenie pracowników i wolontariuszy organizacji

Rzetelne informowanie o krajach i partnerach z Po∏udnia dotyczy 
wszystkich dzia∏ów i pracowników organizacji, dlatego niezb´dne jest, 
by wszyscy zostali przeszkoleni. Z dotychczasowych doÊwiadczeƒ wynika, 
˝e warto w szkoleniu zawrzeç nast´pujàce modu∏y: 
- histori´ powstania Kodeksu oraz stan jego wdra˝ania w Europie,
- potrzeb´ rzetelnego informowania o krajach Po∏udnia ( istniejàce i po
  wielane stereotypy i ich wp∏yw na postawy Polaków wobec mieszkaƒców
  Po∏udnia), 
- omówienie kolejnych punktów Kodeksu, wraz z praktycznymi
  przyk∏adami çwiczenia praktyczne w oparciu o tekst Kodeksu np. obrazy
  i wiadomoÊci do ocenienia i dyskusji.

osoby zaanga˝owane:
zarzàd, osoby odpowiedzialne za szkolenia wewn´trzne w organizacji, 
pracownicy;
narz´dzia:
- tekst Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomoÊci dotyczàcych krajów 
Po∏udnia - materia∏y szkoleniowe
wskazówki:
- do przeprowadzenia szkolenia mo˝na zatrudniç zewn´trznych trenerów 
lub zorganizowaç je dla kilku organizacji jednoczeÊnie, zapewni to szerszà 
perspektyw´; 
- na szkolenie mo˝na w miar´ mo˝liwoÊci zaprosiç partnerów z Po∏udnia, 
których g∏os jest niezb´dny w dyskusji o rzetelnym informowaniu; 
- przyk∏adowe materia∏y szkoleniowe oraz informacje na temat przeprow-
adzanych szkoleƒ mo˝na znaleêç na stronie www.igo.org.pl/kodeks. 

Coroczne spotkania z innymi sygnatariuszami Kodeksu 

Organizacja wdra˝ajàca Kodeks regularnie wymienia doÊwiadczenia 
i dobre praktyki z innymi organizacjami, które go przyj´∏y. Takie spotkanie 
mo˝na zorganizowaç np. podczas obchodów Tygodnia Edukacji Global-
nej, lub innych imprez powiàzanych tematycznie z rzetelnym informo-
waniem. To Êwietna okazja do podzielenia si´ sukcesami oraz zdobycia 
inspiracji do dalszej pracy.

Coroczne ocenianie post´pów we wdra˝aniu 

Organizacja dokonuje w trybie rocznym oceny swoich dzia∏aƒ w odniesie-
niu do zasad Kodeksu. W zale˝noÊci od wielkoÊci organizacji taka ocena 
mo˝e si´ odbyç w obecnoÊci wszystkich pracowników, lub przedstawicieli 
poszczególnych dzia∏ów. Nale˝y równie˝ zapewniç mo˝liwoÊç oceny 
partnerom z Po∏udnia. Wyniki spotkania powinny byç og∏oszone podczas 
zebrania pracowników, umieszczone w internecie oraz przes∏ane part-
nerom z Po∏udnia.

osoby zaanga˝owane:
zarzàd, przedstawiciele wszystkich komórek organizacji;
narz´dzia:
- tekst Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomoÊci dotyczàcych krajów 
Po∏udnia – materia∏y, komunikaty, obrazy, ulotki, publikacje wydane 
w ciàgu roku
wskazówki:
- warto, by przedstawiciele wszystkich dzia∏ów przedstawili podczas spot-
kania wyniki dyskusji i opinie pozosta∏ych pracowników. Termin spotkania 
nale˝y wi´c og∏osiç z odpowiednim wyprzedzeniem, aby daç mo˝liwoÊç 
wypowiedzenia si´ wszystkim; 
- warto, zw∏aszcza podczas pierwszego takiego spotkania przeznaczyç 
czas na ewaluacj´ samego procesu wdra˝ania.

UmieÊciç odwo∏anie do Kodeksu w dokumentach organizacji

Odwo∏anie do Kodeksu powinno zostaç umieszczone w podstawowych 
zasadach dzia∏alnoÊci organizacji (raportach rocznych, kartach etycznych, 
regulaminach, dokumentach zarzàdu). Realizacja wskazówek zawartych 
w Kodeksie jest odpowiedzialnoÊcià zarzàdu.

osoby zaanga˝owane:
zarzàd;
narz´dzia:
- tekst Kodeksu w sprawie obrazów i wiadomoÊci dotyczàcych krajów 
Po∏udnia – dokumenty organizacji;
wskazówki:
- warto dok∏adnie wyt∏umaczyç zarzàdowi jego rol´ we wdra˝aniu Kodeksu 
oraz regularnie informowaç o post´pach prac.

Zapewnienie zrozumienia i poszanowania zasad Kodeksu 
przez wspó∏pracowników organizacji

Niezb´dne jest, by nie tylko pracownicy i wolontariusze, ale i wspó∏-
pracownicy organizacji znali zasady rzetelnego informowania o Po∏udniu 
i stosowali si´ do nich w czasie swojej pracy dla organizacji. Takimi 
wspó∏pracownikami sà:
- agencje reklamowe,
- fotografowie czy edytorzy obrazów,
- dziennikarze itp.
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osoby zaanga˝owane:
zarzàd, wszyscy pracownicy (zebranie w sprawie dobrych praktyk);
narz´dzia:
- materia∏y wydane w ciàgu roku, doÊwiadczenia poszczególnych pracowników;
wskazówki:
- warto przed spotkaniem przes∏aç e-mailem informacj´ do wszystkich pracowników z proÊbà 
o materia∏y, które powsta∏y w ciàgu roku oraz krótkie opisanie swoich doÊwiadczeƒ zwià-
zanych z wdra˝aniem Kodeksu (wyzwaƒ, trudnoÊci, sukcesów, lekcji na przysz∏oÊç); 
- nale˝y zapytaç partnerów z Po∏udnia o ich opinie i doÊwiadczenia ze wspó∏pracy;
- rezultaty i dokumentacj´ takiego spotkania mo˝na umieÊciç na stronie internetowej, 
w zak∏adce poÊwi´conej Kodeksowi, jako dowód dla odbiorców, sponsorów oraz partnerów 
zaanga˝owania w najlepsze praktyki dotyczàce informowania o krajach Po∏udnia. Warto te˝ je 
przes∏aç wszystkim pracownikom lub og∏osiç podczas zebrania, oraz przes∏aç partnerom 
z Po∏udnia.

Osiàgni´cie poszczególnych elementów wdro˝enia Kodeksu to sukces osób, które sà odpo-
wiedzialne za wdro˝enie zasad rzetelnego informowania i zobowiàzania sygnatariuszy, oraz 
ca∏ej organizacji, w której ka˝dy mo˝e mieç znaczàcy wk∏ad w ten proces.

Osobiste 
zaanga˝owanie 
i Êwiadome dzia∏anie

Zrozumienie 
przyczyn i skutków 
spraw Êwiatowych

Podstawowa wiedza 
o rozwoju

Rzetelny obraz Po∏udnia 
warunkiem edukacji rozwojowej na wysokim poziomie

Edukacja rozwojowa i edukacja globalna wymagajà od nauczycieli i trenerów, aby przed-
stawiali kraje Po∏udnia i zagadnienia globalne w sposób rzetelny. Co wi´cej kompetentne 
przedstawianie wi´kszoÊci Êwiata niezb´dne jest na ka˝dym etapie edukacji. Wyzwanie to 
jest znane nauczycielom, organizacjom i instytucjom publicznym w ca∏ej Europie. Prowadzàc 
edukacj´ rozwojowà, warto zastanowiç si´ nie tylko o czym uczyç, ale te˝ jak to robiç.

Przekazanie rzetelnego obrazu krajów Po∏udnia jest niezb´dne na wszystkich etapach pro-
cesu edukacji rozwojowej,  który obejmuje: szerzenie podstawowej wiedzy o rozwoju, zro-
zumienie przyczyn i skutków wyzwaƒ globalnych i osobiste zaanga˝owanie na rzecz bardziej 
sprawiedliwego i zrównowa˝onego Êwiata. 

Podstawowe wiadomoÊci o wi´kszoÊci Êwiata

Pierwszym etapem edukacji rozwojowej jest przestawienie podstawowych informacji o sytuacji 
globalnej i realiach ˝ycia w krajach Po∏udnia. Zadanie to jest szczególnie wa˝ne w krajach 
takich jak Polska, gdzie wcià˝ trudno zdobyç tego typu informacje z mediów, wiedzy szkolnej 
i codziennych kontaktów z osobami pochodzàcymi z krajów Po∏udnia.

Jednak ju˝ na tym etapie nauczyciel lub trener podejmuje kluczowe decyzje o konkretnych 
tematach swoich zaj´ç. Ju˝ sam dobór tematów ma wp∏yw na ostateczny efekt edukacji - 
postaw´ uczniów w stosunku do wi´kszoÊci Êwiata. JeÊli skupimy si´ wy∏àcznie lub przede 
wszystkim na problemach, jest prawdopodobne, ˝e uczniowie zniech´cà si´ do edukacji roz-
wojowej ju˝ na samym poczàtku. 

Zresztà równie˝ doroÊli niech´tnie mierzà si´ z tematami trudnymi i nieprzyjemnymi. 
Mo˝na zatem spodziewaç si´, ˝e tak˝e inni nauczyciele czy trenerzy b´dà mniej sk∏onni do 
zaanga˝owania w edukacj´ rozwojowà, jeÊli dotyczy∏aby ona g∏ównie problemów w odleg∏ych 
krajach.

Rzetelny - prawdziwy i pe∏ny - obraz krajów Po∏udnia jest konieczny, aby sukcesem zakoƒczy∏ 
si´ ju˝ pierwszy etap edukacji rozwojowej.

U∏atwieniem dla uczniów mogà byç analogie, które pomagajà w znalezieniu podobieƒstw 
i ró˝nic pomi´dzy sytuacjà w krajach Po∏udnia a rzeczywistoÊcià w Polsce. Pozwalajà popa-
trzeç na problemy globalne z innej perspektywy i uniknàç uproszczonych wniosków, 
np. ˝e edukacja rozwojowa uczy o tym, jak dobrze jest ludziom w Polsce w porównaniu z sytu-
acjà wi´kszoÊci Êwiata.
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Oto przyk∏ady konkretnych  pytaƒ, które nauczyciel lub trener 
mo˝e zadaç, aby zwróciç uwag´ na analogie pomi´dzy Pó∏nocà  
a Po∏udniem:

* DowiedzieliÊmy si´, jak wyglàda bieda w kraju X, a jak radzimy 
sobie z biedà i wykluczeniem w Polsce? 
* Mówimy o sytuacji dzieci-˝o∏nierzy walczàcych we 
wspó∏czesnej wojnie w kraju X. Przypomnijcie sobie wiadomoÊci 
o dzieciach, które walczy∏y w Powstaniu Warszawskim? Jakie 
widzicie podobieƒstwa i ró˝nice?
* ZwróciliÊmy uwag´ na prostot´ ˝ycia w wiosce X w kraju Y. 
Porównaj to z obrazem wsi w literaturze polskiej. Jakie widzisz 
podobieƒstwa i ró˝nice w stosunku do natury, gospodarce 
i êród∏ach utrzymania oraz w kulturze?
* Jak widzieliÊmy, nowoczesne centra wielkich miast znajdu-
jemy zarówno w krajach Pó∏nocy, jak i Po∏udnia. A jak wyglàda 
przemys∏ i us∏ugi? Jakie ma to znaczenia dla cz∏owieka, ca∏ego 
spo∏eczeƒstwa i Êrodowiska?
* DowiedzieliÊmy si´, ˝e granice wielu krajów w Afryce arbitral-
nie wyznaczy∏y kraje kolonialne. Wiemy, jakie to ma znaczenie 
dla pokoju, rozwoju i aspiracji ludzi ˝yjàcych w tych krajach. 
Przywo∏aj wiadomoÊci na temat rozbiorów Polski i ich skutków 
dla polskiego spo∏eczeƒstwa. Jakie widzisz podobieƒstwa 
i ró˝nice?

Analogie mogà prowadziç do uproszczeƒ, jednak szczególnie na 
wst´pnym etapie edukacji rozwojowej mogà byç bardzo cenne, 
gdy˝ zach´cajà uczniów do wi´kszej empatii i otwartoÊci w poz-
nawaniu kultur Po∏udnia.

Zrozumienie przyczyn i skutków

Drugi etap edukacji rozwojowej umo˝liwia uczniom zrozumienie 
mechanizmów majàcych wp∏yw na sprawy globalne, 
w tym na problemy krajów Po∏udnia i Pó∏nocy i ich rozwiàza-
nia. Niezb´dnà bazà do tego jest rzetelny obraz wi´kszoÊci 
Êwiata, który umo˝liwia zrozumienie przyczyn i skutków wyzwaƒ 
globalnych. 

Oto przyk∏adowe pytania przydatne nauczycielowi i trenerowi do 
dyskusji z grupà uczniów lub uczestników szkolenia:

* Skàd bierze si´ g∏ód? Dlaczego w krajach biednych ludzie 
czasem g∏odujà, mimo ˝e kraje bogate produkujà nadwy˝ki 
˝ywnoÊci?
* Które kraje produkujà i eksportujà broƒ, w których krajach 
si´ jej u˝ywa w konfliktach zbrojnych? Dlaczego tak jest? Jak 
mo˝na przeciwdzia∏aç wojnom?
* Jaki jest zwiàzek pomi´dzy naszymi wyborami konsumenckimi, 
a sytuacjà ludzi w krajach Po∏udnia? Podaj przyk∏ady dotyczàce 
warunków pracy, pracy dzieci, bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego 
i wp∏ywu na Êrodowisko.

Obraz jednostronny i stereotypowy

Koncentracja na...

problemach

g∏odzie i jego ofiarach

wojnach i przemocy

brakach w krajach Po∏udnia

potrzebach w krajach Po∏udnia

dzia∏aniach pomocowych krajów bogatych

przedstawianiu kontynentów jako jednorod-
nej ca∏oÊci (np. Afryki)

ciekawostkach zaczerpni´tych z wiedzy 
potocznej 

wiedzy o krajach Po∏udnia pochodzàcej 
z literatury poczàtku XX wieku (np. „W 
pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza)

Obraz bardziej pe∏ny, odnoszàcy 
si´ do wspó∏czesnych realiów 
i uwzgl´dniajàcy wzajemne zale˝noÊci

Równowaga w przekazywaniu wiedzy o...

zaletach i wadach ˝ycia na Pó∏nocy 
i Po∏udniu

bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊciowym, sposo-
bach jego osiàgania oraz na ró˝norodnoÊci 
zwyczajów ˝ywieniowych (w tym oty∏oÊci) 
i konsumpcyjnych oraz na ró˝norodnoÊci 
stylów ˝ycia

wielokulturowoÊci, przyk∏adach konfliktów 
i sposobów radzenia sobie z nimi, roli oby-
wateli w pracy na rzecz pokoju

tym, co ludzie w krajach Pó∏nocy i Po∏udnia 
mogà sobie zaoferowaç i czego mogà si´ 
wzajemnie nauczyç

prawach ludzi w krajach Po∏udnia i wynika-
jàcych z tego obowiàzkach wszystkich 
paƒstw, w tym krajów Pó∏nocy

mi´dzynarodowej wspó∏pracy rozwojowej 
i dzia∏aniach samych mieszkaƒców 
Po∏udnia na rzecz rozwoju

podobieƒstwach i ró˝nicach pomi´dzy 
poszczególnymi krajami Po∏udnia

wiedzy naukowej i wiadomoÊciach po-
chodzàcych bezpoÊrednio od ludzi z krajów 
Po∏udnia

wiedzy z poczàtku XXI wieku i krytycznym 
podejÊciu do êróde∏ (np. „Autoportret repor-
tera” Ryszarda KapuÊciƒskiego)

Czym jest edukacja rozwojowa?

Edukacja rozwojowa jest procesem aktywnego uczenia si´, opartego na wartoÊciach: solidarnoÊci, równoÊci, 
w∏àczania i wspó∏pracy. Sprawia ona, ˝e ludzie przechodzà od podstawowej wiedzy o najwa˝niejszych spra-
wach dotyczàcych rozwoju mi´dzynarodowego i zrównowa˝onego rozwoju, poprzez zrozumienie przyczyn 
i skutków spraw Êwiatowych, do osobistego zaanga˝owania i Êwiadomego dzia∏ania.
Edukacja rozwojowa sprzyja pe∏nemu uczestnictwu wszystkich obywateli w usuwaniu ubóstwa na Êwiecie, 
i walce z wykluczeniem. Jej zadaniem jest te˝ wp∏ywanie na to, aby polityka mi´dzynarodowa i polityki w po-
szczególnych krajach by∏y bardziej sprawiedliwe i bardziej oparte na równowadze ekonomicznej, spo∏ecznej 
i ekologicznej oraz na prawach cz∏owieka.

Definicja Forum Edukacji Rozwojowej Concord
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Bardziej od-
powiedzialne 
zachowanie 
na co dzieƒ

Pomoc

Apelowanie 
o odpowie-
dzialnoÊç 
do decyden-
tówAutentyczny

kontakt 
- wspó∏praca

* Dlaczego przepaÊç ekonomiczna pomi´dzy krajami bogatymi, a biednymi stale si´ 
powi´ksza? Jaki jest wp∏yw polityki paƒstw i ich obywateli, a jakie znaczenie majà stosunki 
mi´dzynarodowe, w tym wspó∏praca na rzecz rozwoju i regu∏y handlu mi´dzynarodowego?
* Które kraje majà najwi´kszy wp∏yw na zmian´ klimatu? W których krajach zmiana klimatu 
jest najbardziej odczuwalna ju˝ teraz? Co mo˝na zrobiç, aby powstrzymaç zmian´ klimatu 
i z∏agodziç jej skutki dla konkretnych ludzi?
* Skàd bierze si´ nieufnoÊç lub strach przed ludêmi z innych kontynentów? Jakie czynniki 
wp∏ywajà na to, ˝e niektórzy ludzie ch´tniej mówià o wspó∏pracy i wspólnej przysz∏oÊci, a inni 
o zderzeniu cywilizacji i zagro˝eniach?

Odpowiedê na te i szereg podobnych pytaƒ wymaga wiedzy i rzetelnego obrazu krajów 
Po∏udnia. Szczególnie przydatne mogà byç historie konkretnych ludzi i opis ich sytuacji, dzi´ki 
którym uczniowie i uczestnicy szkoleƒ b´dà potrafili zilustrowaç globalne zale˝noÊci i je lepiej 
zrozumieç. 

Zach´tà dla uczniów do zainteresowania si´ tymi tematami mogà byç odwo∏ania do roli Polski 
i Polaków. Nawiàzania do rzeczywistoÊci krajowej i zwiàzków Polski ze Êwiatem mogà byç 
przydatne równie˝ dla nauczycieli. Pomagajà one w znalezieniu odpowiedniego miejsca dla 
edukacji rozwojowej w realizacji podstawy programowej i przewidzianego dla danej klasy 
programu.

Rzetelny obraz Po∏udnia warunkiem skutecznego dzia∏ania

JeÊli na wczeÊniejszych etapach edukacji rozwojowej uczniowie lub uczestnicy szkoleƒ 
zapoznali si´ z prawdziwym i pe∏nym obrazem Po∏udnia, ∏atwiej jest im przejÊç do dzia∏ania. 

Istniejà przynajmniej cztery typy akcji podejmowanych w ramach edukacji rozwojowej.

Powodzenie ka˝dej akcji zale˝y w du˝ej mierze od tego, czy obraz krajów Po∏udnia, który 
poznali uczestnicy jest rzetelny. 

Pomoc - powinna opieraç si´ na na dobrym rozeznaniu potrzeb w konkretnym miejscu 
i czasie. èród∏em informacji o potrzebach powinni byç sami beneficjenci. Nie zwalnia to orga-
nizatorów akcji od krytycznej analizy, opartej na d∏ugotrwa∏ym kontakcie i zrozumieniu realiów 
rozwojowych. Lepiej zrezygnowaç z akcji pomocowej, ni˝ przeprowadziç jà bez wiedzy o lu-
dziach, do których pomoc jest kierowana.

Bardziej odpowiedzialne zachowanie na co dzieƒ - wymaga zrozumienia globalnych 
zale˝noÊci i wp∏ywu w∏asnego post´powania na ludzi w krajach Po∏udnia. Nie jest to mo˝liwe 
bez pe∏nej i prawdziwej wiedzy o sytuacji na innych kontynentach.

Apelowanie o odpowiedzialnoÊç do decydentów - opiera si´ na znajomoÊci regu∏ 
demokracji i mo˝liwoÊci wp∏ywu obywateli na polityk´ w skali lokalnej, krajowej i Êwiatowej. 
Rzetelny obraz krajów Po∏udnia, w tym konkretne opisy sytuacji, pomagajà w sformu∏owaniu 
zasadnych postulatów i dotarciu z nimi do osób podejmujàcych decyzje.

Autentyczny kontakt - wspó∏praca - jest równoprawnym typem akcji szkolnej lub 
spo∏ecznej, polegajàcym na podj´ciu d∏ugotrwa∏ego dialogu z partnerami z krajów Po∏udnia, 
opartym na zasadach równoÊci i wspólnego decydowania. Cele takiej wspó∏pracy powinny byç 
jasne dla obu stron i przydatne dla obydwu partnerów w równym stopniu.

O czym warto pami´taç przy prowadzeniu edukacji 
rozwojowej

Prowadzenie edukacji rozwojowej zgodnie z zasadami rzetelnego informowania o krajach 
globalnego Po∏udnia gwarantuje, ˝e nawet najtrudniejsze tematy b´dà omówione rzetelnie. 
Wspólne odkrywanie z uczniami rzeczywistoÊci wi´kszoÊci Êwiata b´dzie fascynujàcym pro-
cesem, uÊwiadamiajàcym m∏odym ludziom ich rol´ w dzisiejszym Êwiecie, przygotowujàcym 
do bycia odpowiedzialnymi obywatelami. 

Ten artyku∏ zawiera praktyczne wskazówki, pomocne w przygotowaniu zaj´ç oraz list´ kon-
trolnà, pomagajàcà solidnie przygotowaç si´ do dzia∏aƒ edukacyjnych.

Przygotowujàc nowy temat:
* zdobàdê dost´pne gotowe materia∏y, zw∏aszcza wydane przez organizacje, które post´pujà
  wed∏ug zasad Kodeksu, 
* poszukaj ró˝nych êróde∏ informacji (wykaz dodatkowych êróde∏ dost´pny w artykule Dobre
  Praktyki), 
* krytycznie przeanalizuj zebrane materia∏y pod kàtem ich zgodnoÊci z zasadami rzetelnego
  informowania,
* zaplanuj przygotowania tak, by mieç czas na porównanie dost´pnych informacji.
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Warto przemyÊleç mo˝liwoÊç zaproszenia goÊcia, kogoÊ, kto zna z w∏asnego doÊwiadczenia 
rzeczywistoÊç konkretnego kraju, regionu lub dany temat (najlepiej przedstawiciela omawia-
nego kraju Po∏udnia). Taki ekspert mo˝e byç bardzo pomocny, b´dzie w stanie odpowiedzieç 
na wiele pytaƒ. Z drugiej strony nale˝y pami´taç, ˝e zaproszonego goÊcia trzeba odpowiednio 
przygotowaç:
* wyjaÊniajàc cel zaj´ç,
* przedstawiajàc oczekiwania co do jego udzia∏u w zaj´ciach (np. przygotowanie pokazu zdj´ç,
  prezentacji historii kraju, przyniesienie konkretnych przedmiotów, charakterystycznych dla 
  kraju lub regionu), 
* omawiajàc g∏ówne tezy Kodeksu, tak by nasz goÊç móg∏ przygotowaç odpowiednie obrazy 
  i informacje. 

Informacje przedstawione uczestnikom powinny pochodziç nie tylko od Polaków czy Europej-
czyków pracujàcych i znajàcych dane zagadnienie, ale tak˝e od osób pochodzàcych z krajów 
globalnego Po∏udnia. Warto sprawdziç, co na przyk∏ad Tanzaƒczycy myÊlà o zmianie klimatu 
i nawiedzajàcych ich suszach, a Chiƒczycy - o inwestycjach zachodnich firm odzie˝owych 
w ich kraju. Internet zapewnia mo˝liwoÊç kontaktu, przeczytania blogów, artyku∏ów (m.in. 
www.afryka.org, www.arabia.pl) czy obejrzenia zdj´ç (www.majorityworld.com), tworzonych 
przez przedstawicieli krajów Po∏udnia i poznania ich perspektywy i opinii. Wi´cej êróde∏ 
pomocnych w opracowywaniu ró˝nych tematów edukacji rozwojowej znajduje si´ w artykule 
dotyczàcym dobrych praktyk.

Innym sposobem poznania przez uczestników zaj´ç ró˝nych perspektyw czy opinii na dany 
temat jest pozwoliç im samodzielnie je wyszukaç. Niezb´dne jest jednak udzielenie przed 
rozpocz´ciem zadania  dok∏adnych instrukcji:  jakich informacji, obrazów i czyjego autorstwa 
majà szukaç, tak by efekt ich pracy np. prezentacja multimedialna nie przeczy∏a zasadom 
Kodeksu.

Prowadzàc zaj´cia  warto pami´taç, ˝e niektóre tematy mogà bardzo silnie oddzia∏ywaç na 
emocje - zw∏aszcza u m∏odszych odbiorców. Z informacjà, ˝e ka˝dego dnia na Êwiecie ich 
rówieÊnicy umierajà z g∏odu nie jest ∏atwo sobie poradziç. Drastyczne i cz´sto upraszczajàce 
obrazy cz´sto wr´cz uniemo˝liwiajà odbiorcom pe∏ne uczestnictwo w ca∏oÊci zaj´ç. Silne 
emocje blokujà m∏odych ludzi, którzy czujà si´ przyt∏oczeni faktami i obrazami, lub przeciwnie 
– wywo∏ujà weso∏oÊç, bagatelizowanie czy nieodpowiednie ˝arty, które równie˝ nie sà dobrym 
rezultatem edukacji. 

Edukacja rozwojowa ma na celu zmotywowanie ka˝dego cz∏owieka do Êwiadomego dzia∏ania 
na rzecz bardziej sprawiedliwego, równego Êwiata. Ma przekazaç nie tylko wiedz´ o kon-
kretnej sprawie czy problemie, ale i informacje o naszej roli w Êwiecie i mo˝liwoÊciach pozyty-
wnego dzia∏ania. Powinna wzbudziç poczucie sprawczoÊci, przekonanie, ˝e sà podejmowane 
(lub sà mo˝liwe do podj´cia)  konkretne dzia∏ania dla  poprawy sytuacji. Warto poszukaç 
pozytywnych przyk∏adów inicjatyw prowadzonych przez ludzi, których omawiane problemy 
dotykajà, aby nie wzmacniaç stereotypów o biernoÊci mieszkaƒców krajów Po∏udnia. Poczucie 
sprawczoÊci kszta∏tuje si´ poprzez pokazanie uczestnikom ich roli w konkretnym zjawisku oraz 
konkretnych mo˝liwoÊci dzia∏ania (adekwatnych do wieku uczestników) w kierunku pozytywnej 
zmiany. 

Czy wiesz ˝e...
ludzie z krajów Po∏udnia robià wiele, aby poprawiç swój los? Czy wiesz, gdzie takie informacje 
znaleêç?

Na przyk∏ad: omawiajàc zagadnienie niesprawiedliwych regu∏ handlowych, które pog∏´biajà 
bied´ w wielu krajach globalnego Po∏udnia warto:

* pokazaç mechanizm, który prowadzi do powstania problemu:
- niesprawiedliwe regu∏y handlowe, hamujàce import z krajów globalnego Po∏udnia do Europy,
  unijne dotacje wspomagajàce eksport nadwy˝ek ˝ywnoÊci z Europy do krajów globalnego
  Po∏udnia;
* wskazaç pozytywne dzia∏ania i próby radzenia sobie z sytuacjà:
- zjawisko Sprawiedliwego Handlu, czyli handlu opartego na partnerstwie i wzajemnym sza-
  cunku producentów z krajów globalnego Po∏udnia i konsumentów z globalnej Pó∏nocy;
* uÊwiadomiç rol´ uczestników w omawianym zagadnieniu globalnym:
- rola obywateli Unii Europejskiej - konsumentów wielu produktów, które nie sà produkowane
  w Europie;
* pokazaç konkretne mo˝liwoÊci dzia∏ania:
- kupowanie produktów pochodzàcych ze Sprawiedliwego Handlu 
- promocja Sprawiedliwego Handlu wÊród znajomych, w∏aÊcicieli kawiarni, sklepów itp.; 
- dzia∏ania rzecznicze.

W miar´ mo˝liwoÊci warto skonsultowaç i przedyskutowaç gotowe materia∏y z przedsta-
wicielem organizacji zajmujàcych si´ edukacjà rozwojowà, które przestrzegajà  zasad 
Kodeksu lub z innym pedagogiem.  Dla osoby konsultujàcej takie spotkanie mo˝e byç in-
spiracjà do prowadzenia podobnych dzia∏aƒ.

Na koniec mo˝na przeprowadziç prosty test i wyobraziç sobie, ˝e ludzie z krajów Po∏udnia, 
o których opowiadamy sà uczestnikami przygotowywanych zaj´ç. Jak zareagowaliby na 
podawane informacje, zaplanowane çwiczenia? Czy czuliby si´ za˝enowani, a mo˝e niektóre 
fragmenty mog∏yby ich rozgniewaç?

Wskazówki u˝yte w tym artykule nie dotyczà tylko specjalnie przygotowywanych warsztatów, 
czy zaj´ç z edukacji globalnej. Zach´camy do w∏àczenia ich do programów poszczególnych 
przedmiotów i do przeprowadzenia zaj´ç na temat: kolonizacji w ramach lekcji historii, 
zmian klimatycznych na geografii, Êwiatowego handlu na lekcjach ekonomii czy  podstaw 
przedsi´biorczoÊci  oraz praw cz∏owieka w ramach zaj´ç WOS. W ten sposób edukacja  
globalna b´dzie obecna w codziennej nauce, a standardy Kodeksu powszechnie znane 
i respektowane.

Lista kontrolna zawiera pytania, które warto sobie zadaç po przygotowaniu planu zaj´ç, 
a przed ich przeprowadzeniem. Zbudowana  na bazie zasad rzetelnego informowania i wska-
zówek omówionych w powy˝szym artykule, pozwala samodzielnie oceniç w jakim stopniu 
materia∏y spe∏niajà standardy informowania o krajach Po∏udnia. Mo˝na u˝yç jej równie˝ jako 
pomocy w konsultacjach materia∏ów i wype∏niç wspólnie.
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Dlaczego warto stosowaç Kodeks w szkole

SpójnoÊç: Kodeks i globalna edukacja rozwojowa

Dzieci powinny si´ uczyç o wp∏ywie jaki majà na Êwiat. Refleksja nad skutkami naszych codzi-
ennych wyborów dla naszà planet´ jest istotnà cz´Êcià edukacji. Przes∏anie Kodeksu opiera 
si´ na tych samych zasadach, co globalna edukacja rozwojowa. JeÊli b´dziemy kierowaç si´ 
zawartym w Kodeksie przes∏aniem, prowadzona przez nas edukacja rozwojowa b´dzie spójna 
w swoim przekazie. Aby osiàgnàç zak∏adane cele niezb´dny jest w∏aÊciwy wybór obrazów 
i przes∏aƒ, którymi b´dziemy pos∏ugiwali si´ w czasie pracy z uczniami.  Stosowanie si´ do 
wskazówek zawartych w Kodeksie daje nam t´ mo˝liwoÊç.  

Nowa podstawa programowa – nowe podr´czniki?  

Tematyka globalna z roku na rok staje si´ coraz bardziej popularna - tak˝e w Polsce. Globalna 
edukacja rozwojowa przestaje byç domenà tylko organizacji pozarzàdowych. Zajmujà si´ nià 
mi´dzynarodowe instytucje np. North South Center przy Radzie Europy. W Wielkiej Brytanii 
kilkanaÊcie lat temu poruszanie tematyki globalnego rozwoju odpowiedzialnoÊci 
i wspó∏zale˝noÊci by∏o realizowane tylko poprzez edukacj´ nieformalnà – dziÊ przygotowanie 
ucznia do roli globalnego obywatela jest oficjalnà cz´Êcià podstawy programowej w Anglii, 
Irlandii i Walii. W Polsce inicjatywy edukacyjne sà wspierane przez Departament Wspó∏pracy 
Rozwojowej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ministerstwo Edukacji Narodowej 
rozpocz´∏o dialog z organizacjami zajmujàcymi si´ globalnà edukacjà rozwojowà. W wyniku 
konsultacji nowa propozycja podstawy programowej zawiera elementy tematyki globalnej (jest 
poszerzona o wymiar globalny). Zagadnienia takie jak migracje, dost´p do wody, sprawiedliwy 
handel sà poruszane na lekcjach geografii, historii, przedsi´biorczoÊci czy wiedzy o spo-
∏eczeƒstwie, w kontekÊcie ca∏ego globu. W zwiàzku z tym ju˝ wkrótce zacznà powstawaç 
nowe podr´czniki, wzbogacone o treÊci globalne. Kodeks i zawarte w nim trzy proste war-
toÊci: poszanowania godnoÊci drugiego cz∏owieka, solidarnoÊci i sprawiedliwoÊci spo∏ecznej 
mo˝e byç Êwietnym narz´dziem, które w pomo˝e nauczycielom wybraç spoÊród nowych 
podr´czników te, których treÊci b´dà zgodne z przes∏aniem globalnej edukacji rozwojowej. 

Media w szkole – wyzwanie i mo˝liwoÊci 

M∏odzi ludzie czerpià wi´kszoÊç informacji na temat dzisiejszego Êwiata ze Êrodków 
masowego przekazu. Stàd coraz cz´Êciej równie˝ nauczyciele wykorzystujà media w pracy 
z uczniami Do korzystania z nowoczesnych technologii w szkole zach´cajà rozmaite propozy-
cje edukacyjne. W dobie globalnych mediów przekazy s∏owne i obrazy na temat kontrower-
syjnych cz´sto zagadnieƒ docierajà do nas z ca∏ego Êwiata. Wizerunek i przes∏ania obecne 
w mediach wp∏ywajà na nasze wyobra˝enie o krajach globalnego Po∏udnia. Przy nadmiarze 
informacji i pozornym jej obiektywizmie mo˝e nam byç trudno zdecydowaç, które z przeka-
zów nadajà si´ do prowadzenia zaj´ç zgodnie z za∏o˝eniami globalnej edukacji rozwojowej. 
Kodeks mo˝e byç swego rodzaju filtrem, dzi´ki któremu b´dziemy w stanie sprawniej korzy-
staç z zasobów zdj´ç czy tekstów odpowiednich do pracy nad tematami takimi jak globalne 
wspó∏zale˝noÊci, dost´p do edukacji czy opieki medycznej na Êwiecie.
B´dziemy mogli Êmielej si´gaç do mediów, dostarczajàc uczniom informacji o wspó∏czesnej 
Afryce czy Azji z ca∏à ich ró˝norodnoÊcià. Znaleziony w  zasobach internetowych artyku∏ 

Lista Kontrolna

Czy zaj´cia opracowa∏am/em w oparciu o materia∏y z ró˝nych rzetelnych êróde∏?
Tak/Nie

Czy uwzgl´dni∏am/em ca∏oÊç zjawiska – jego przyczyny, skutki i przebieg procesu?
Tak/Nie

Czy przejrza∏am/em materia∏y pod kàtem tworzenia, umacniania stereotypów lub dyskryminu-
jàcych okreÊleƒ czy j´zyka?
Tak/Nie

Czy uwzgl´dni∏a/em perspektyw´ ludzi z krajów globalnego Po∏udnia?
Tak/Nie

Czy dok∏adnie opisa∏am/em, znam pochodzenie wszystkich materia∏ów wizualnych, które b´dà 
u˝yte podczas zaj´ç?
Tak/Nie

Czy mam pozwolenie na u˝ycie materia∏ów wizualnych i pisanych, które b´dà wykorzystane
podczas zaj´ç?
Tak/Nie

Czy omawiane zagadnienie przedstawia ludzi z globalnego Po∏udnia jako aktywnych, 
dzia∏ajàcych na rzecz poprawy swojej sytuacji?
Tak/Nie

Czy çwiczenia, fakty pozwolà uczestnikom odkryç swojà rol´ w danym zagadnieniu 
globalnym?
Tak/Nie

Czy mam przygotowane przyk∏ady mo˝liwych dzia∏aƒ dla uczestników w obr´bie omawianej 
tematyki?
Tak/Nie
 
Czy skonsultowa∏am/em gotowe materia∏y z organizacjà, która stosuje Kodeks?
Tak/Nie
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   o wykorzystaniu najnowoczeÊniejszych technik bezprzewodowych w Kenii b´dzie dla m∏odych 
ludzi na pewno ciekawszy i prawdziwszy ni˝ pokazywanie zdj´ç Masajów. KreatywnoÊç 
i innowacyjnoÊç nauczycieli i edukatorów mo˝e byç teraz wspierana  przez rzetelnie dobrane 
informacje i obrazy. 

Czy wiesz ˝e… 
Kraje globalnego Po∏udnia sà bardzo ró˝norodne, zarówno jeÊli chodzi o kultur´ jak i stopieƒ 
rozwoju czy dost´pu do nowoczesnych technologii?
 
Kluczowe kompetencje
 
Edukacja ma za zadanie kszta∏towanie mi´dzy innymi nast´pujàcych umiej´tnoÊci: 
* krytyczne myÊlenie i analiza, 
* zmiana perspektyw, rozumienie wieloÊci perspektyw, 
* rozpoznawanie negatywnych stereotypów i uprzedzeƒ, 
* empatia, 
* radzenie sobie ze z∏o˝onymi tematami, niepewnoÊcià i rozbie˝nymi opiniami. 

Globalna edukacja rozwojowa zak∏ada prac´ nad praktycznym zdobywaniem i çwiczeniem 
tych umiej´tnoÊci. Globalne zagadnienia mogà wi´c byç Êwietnym materia∏em, dzi´ki któremu 
nauczyciele b´dà mogli kszta∏towaç w uczniach kluczowe kompetencje. Z drugiej strony 
- uczenie o globalnych sprawach jest cz´sto skomplikowane, wymaga delikatnego i prze-
myÊlanego podejÊcia. Sà to cz´sto tematy, które wzbudzajà kontrowersje, a czasem skrajnie 
ró˝ne opinie i bardzo silnie emocje. Korzystajàc ze wskazówek, które proponuje nam Kodeks 
b´dziemy mogli pewniej korzystaç z bogatego zasobu materia∏ów dla kszta∏towania w ucz-
niach wa˝nych umiej´tnoÊci, z poczuciem ˝e skupiajàc si´ na umiej´tnoÊciach nie zapomi-
namy o przekazie który wykorzystujemy do praktycznych çwiczeƒ.

Troska o prawid∏owy emocjonalny i spo∏eczny rozwój uczniów.  

Czasem, gdy oglàdamy telewizj´ i s∏uchamy wiadomoÊci ze Êwiata nawet nam - doros∏ym 
trudno jest patrzeç na ogrom nieszcz´Êç i katastrof  - co dopiero m∏odym ludziom, którzy pe∏ni 
sà emocji i uczuç, których postawy dopiero si´ kszta∏tujà. Na takie przekazy uczniowie mogà 
reagowaç w ró˝ny sposób - w zale˝noÊci od dotychczasowych doÊwiadczeƒ, stylu uczenia si´, 
poziomu inteligencji emocjonalnej pokazywane materia∏y mogà wywo∏aç ró˝ne reakcje - od 
p∏aczu poprzez Êmiech po oboj´tnoÊç. Rolà nauczyciela jest nie tylko przekazywanie wiedzy ale 
równie˝ wychowywanie. Wywa˝ony obraz Êwiata, który mo˝emy zaprezentowaç i wyjaÊniç da 
uczniom poczucie sprawstwa, zmotywuje do anga˝owania si´ i dzia∏ania na rzecz pozytywnych 
zmian. Sprawi ˝e uczniowie zacznà myÊleç o ich roli w Êwiecie, o tym co jest wa˝ne dla nich 
i dla innych ludzi. To znakomity dla m∏odych ludzi trening rozpoznawania swoich emocji i war-
toÊci oraz samodzielnego myÊlenia. Wybierajàc materia∏y zgodne z Kodeksem mo˝emy pomóc 
uczniom zrozumieç z∏o˝onà rzeczywistoÊç oraz mechanizmy i procesy zachodzàce w Êwiecie.
 

Profesjonalizm i kompetencja

Kodeks i zawarte w nim trzy podstawowe wartoÊci mogà stanowiç cenne wsparcie dla nauczy-
ciela w konfrontacji z w∏asnymi wyobra˝eniami o Êwiecie i jego mieszkaƒcach.  Cz´sto pracu-
jàc z uczniami chcemy ich zaanga˝owaç, zmotywowaç do podj´cia dzia∏aƒ np. na rzecz  
pokoju. Pojawiajà si´ wtedy pytania typu: Jak mam powiedzieç o ofiarach wojny? Co mam 
pokazaç kiedy mówi´ o konfliktach zbrojnych? Kodeks nie mówi, ˝e mamy unikaç podejmo-
wania wa˝nych i trudnych tematów. Pomaga nam wybraç materia∏y, które poka˝à z∏o˝onoÊç 
sytuacji, pobudzà uczniów do myÊlenia i dzia∏ania, a nie tylko do litoÊci czy przera˝enia. 
Dzi´ki Kodeksowi nauczyciel mo˝e budowaç swój autorytet eksperta. Za ka˝dym razem, gdy 
wybieramy materia∏ kierujàc si´  kodeksowymi zasadami wzrasta nasza w∏asna kompetencja, 
nabieramy wi´kszej wprawy we w∏aÊciwym wykorzystaniu materia∏ów. 

Wsparcie nauczyciela przy realizacji zaj´ç - w∏aÊciwe decyzje 
przy wyborze projektów 

Dobrze przygotowane materia∏y zach´cajà uczniów do rozwijania umiej´tnoÊci i wartoÊci 
które sà potrzebne, by mogli staç si´ odpowiedzialnymi obywatelami. Zajmowanie si´ 
tematami takimi jak konflikty czy bieda nie jest ∏atwe, jeÊli nie jesteÊmy pewni swojej wiedzy 
czy materia∏ów do których mamy dost´p.  Dzi´ki przejrzystej formie Kodeksu mo˝na si´ do 
niego ∏atwo odwo∏aç. Znajàc zasady rzetelnego przekazywania i tworzenia informacji mo˝emy 
sprawnie okreÊliç, czy dany materia∏ spe∏nia kryteria jakoÊci globalnej edukacji rozwojowej. 
Stosujàc regu∏y zawarte w Kodeksie  ∏atwiej jest wybraç te programy i oferty edukacyjne, które 
sà w zgodzie z podstawowymi za∏o˝eniami globalnej edukacji rozwojowej, takimi jak promo-
wanie d∏ugofalowej zmiany, odchodzenie od zbiórek dla biednych na rzecz pog∏´bienia wiedzy 
o ˝yciu ludzi w krajach globalnego Po∏udnia i ∏àczàcych nas z nimi relacjach czy wsparcie 
lokalnych projektów kszta∏cenia kadry nauczycielskiej.  

Bardziej interesujàce lekcje - zaanga˝owanie uczniów 

Chcemy, by m∏odzi ludzie byli zaciekawieni, zaanga˝owani, zmotywowani do konstruktywnych 
dzia∏aƒ. Pokazywanie globalnego Po∏udnia wy∏àcznie w postaci egzotycznych lub drasty-
cznych obrazów mo˝e w d∏u˝szej perspektywie skutecznie zniech´ciç uczniów do problematy-
ki Po∏udnia i ludzi tam ˝yjàcych. RzetelnoÊç wymaga selektywnego i krytycznego podejÊcia do 
prezentowanych materia∏ów. Dzi´ki wysi∏kowi podj´temu by znaleêç zdj´cie ilustrujàce prob-
lem ubóstwa przez pokazanie lokalnej inicjatywy mikro kredytów mamy pewnoÊç, ˝e wzbudzi-
my w uczniach zainteresowanie. M∏odzi ludzie pytajàc co to za inicjatywa, czy to dzia∏a, kto 
wpad∏ na ten pomys∏, zaczynajà faktycznie myÊleç o mechanizmach walki z ubóstwem. Rodzi 
si´ w nich poczucie zaanga˝owania i solidarnoÊci. Kodeks pomaga szukaç podobieƒstw. 
Pokazuje, ˝e warto dzia∏aç bo wszyscy jesteÊmy ludêmi, którzy pragnà godnie ˝yç. Pozytywna 
motywacja jest bardziej inspirujàca i daje poczucie sprawstwa, a przecie˝ o to chodzi w global-
nej edukacji rozwojowej.  



Jak mówiç o wi´kszoÊci Êwiata

45

Jak mówiç o wi´kszoÊci Êwiata

Czy wiesz, ˝e... 
Uniwersytet Makerere w Ugandzie posta∏ w 1922 roku i jest najbardziej 
znanymi uniwersytetem we wschodniej i centralnej Afryce? Na uniwer-
sytecie corocznie studiuje oko∏o 20 000 studentów. Cz´sto nazywany 
jest Oxfordem Afryki, kszta∏ci przysz∏ych lekarzy, informatyków i elity 
polityczne.

G∏osy z Po∏udnia

Do tej pory mówiliÊmy o tym jak byç rzetelnym, wiarygodnym oraz jak wa˝ne sà partnerskie 
relacje z Po∏udniem - zarówno w dzia∏aniach podejmowanych w terenie jak te˝ w edukacji roz-
wojowej. Rzetelne informowanie wymaga zrozumienia, kontekstu,  wys∏uchania g∏osów osób 
z którymi pracujemy. Poni˝szy rozdzia∏ to wypowiedzi ludzi z globalnego Po∏udnia - naszych 
znajomych, osób które poznaliÊmy, z którymi mieliÊmy zaszczyt wspó∏pracowaç.  Cytaty do-
tyczà spraw, które poruszamy w tej publikacji. Spraw, które  równie˝ oni uwa˝ajà za wa˝ne i 
chcà o nich dyskutowaç. Pos∏uchajmy g∏osów z Po∏udnia. 

Rosemary Nassaka, 
studentka Uniwersytetu Makerere, Kampala, Uganda 

W  Europie by∏am dwa razy – raz w Holandii, a drugi raz w Niemczech. 
Przyje˝d˝am na  sta˝e do organizacji pozarzàdowych. W Ugandzie jako 
wolontariuszka zajmuj´ si´ administracjà,  organizacjà biura i kontaktami 
w organizacji zajmujàcej si´ edukacjà. 
Dzieci w Europie pytajà o rzeczy które widzà. Pytajà mnie o kolor mojej 
skóry, chcà mnie dotknàç. Pytajà czy wszyscy Afrykanie majà czarne 
oczy, sà bardzo ciekawe tego jak wyglàdamy. Rozumiem to, bo takie sà 
dzieci.. Nastolatki pytajà o szko∏´ i to jakiej muzyki s∏uchamy – czy takiej 
samej jak oni. DoroÊli, zw∏aszcza nauczyciele  pytajà o powszechny, 
darowy dost´p do szkolnictwa na poziomie podstawowym, który jest  
Ugandzie, o prezydenta Museveniego, o polityk´. Chcà us∏yszeç 
o wojnie, o tym, czy b´dzie pokój i jak wyglàda proces pokojowy. MyÊlà, 
˝e wojna jest w ca∏ej Ugandzie, nie wiedzà ˝e rzàd wynegocjowa∏ zawie-
szenie broni. Ch´tnie opowiadam jak wyglàda bie˝àca sytuacja 
w moim kraju.  Jakà rad´ mog∏abym daç nauczycielom, którzy chcà uc-
zyç o Ugandzie? Uczcie faktów, starajcie si´ dotrzeç do informacji. Kiedy 
ja by∏am w szkole, poznawa∏am  histori´ Europy. Wy te˝ powinniÊcie si´ 
uczyç o naszej historii, ˝ebyÊcie wiedzieli, skàd biorà si´ pewne zjawiska, 
jakie sà ich przyczyny. Media sà pe∏ne okropnych przekazów o Afryce, 
i pokazujà nas bez wyjaÊnienia t∏a tych zjawisk. To stawia nas  w z∏ym 
Êwietle. Wojna to nie jest ca∏a prawda o moim kraju, mój kraj nie jest tak 

straszny jak go pokazujecie! Tak jak wielu ludzi na ziemi uczymy si´, pracujemy, s∏uchamy 
muzyki, mamy marzenia. To jest miejsce, w którym ˝yj´ i chc´ tu zostaç i dzia∏aç  na rzecz 
mojej spo∏ecznoÊci. Wa˝ne jest, ˝eby skoƒczyç z tym negatywnym wizerunkiem, ze stereoty-
pami, powinniÊcie byç bardziej analityczni i krytycznie podchodziç do tego co s∏yszycie. 

Magaly Montes, 
dzia∏aczka organizacji Mamaya, Peru

Europejczycy i Amerykanie, którzy do nas przyje˝d˝ajà…Có˝ - 
czasem zachowujà si´ jakby byli bogami. Wszystko wiedzà najlepiej: 
co nam jest, jak nam pomóc, czego potrzebujemy. Wiedzà to nawet 
lepiej ni˝ my sami! My powinniÊmy byç wdzi´czni i zawsze dzi´kowaç. 
Nasza bieda sprawia ˝e mogà poczuç si´ lepiej, wydajà si´ sobie 
lepszymi ludêmi. Ja pracuj´ w organizacji, gdzie staramy si´ nie tylko 
poprawiç poziom edukacji dzieci ale te˝ budowaç ich poczucie w∏asnej 
wartoÊci i wiar´ w siebie. JesteÊmy ma∏à organizacjà dzia∏amy bez 
wsparcia z zewnàtrz.

Isaac Lidaywa, 
dzia∏acz Niaever Community Based Organisation, Kitale, Kenia 

Od lat pracuj´ na rzecz swojej spo∏ecznoÊci. Staram si´ polepszyç 
standard ˝ycia moich wspó∏ziomków przez edukacj´ i szkolenie 
umiej´tnoÊci, które zwi´kszà nasz potencja∏. 
Co ludzie wiedzà na temat mojego kraju?  HIV i bieda - to dwie rzeczy 
o której mówià Europejczycy. Informacje czerpià z biuletynów informa-
cyjnych organizacji pozarzàdowych, z telewizji,  czasem od osób które 
pracujà przy projektach pomocowych. MyÊl´, ˝e informacje pozyskane 
bezpoÊrednio od ludzi, którzy pracujà w danej spo∏ecznoÊci sà najcen-
niejsze. Europejczycy, którzy do nas przyje˝d˝ajà zadajà nam pytania 
o to jak nam si´ ˝yje, jak zarabiamy na utrzymanie, czym si´ zajmu-
jemy. Pytajà, poniewa˝ chcà lepiej zrozumieç ˝ycie w naszym kraju. 
Wiem z doÊwiadczenia, ˝e Europejczycy to ludzie, którzy sà oddani 
pracy. Moja rada dla tych, którzy chcà uczyç o Kenii – skontaktujcie 
si´ z kimÊ kto tu pracuje, np. z miejscowym koordynatorem projektu. 
Taka osoba ma kontakt z mieszkaƒcami, zna codzienne ˝ycie. JeÊli 
chodzi o pracowników organizacji pozarzàdowych zajmujàcych si´ 
wspó∏pracà rozwojowà - dobrze by konsultowali swoje pomys∏y 
z miejscowymi organizacjami tworzonymi przez lokalne spo∏ecznoÊci. 
˚eby dobrze dzia∏aç powinni najpierw pracowaç z nami, w naszej 
organizacji. Wspó∏praca rozwojowa to nie ja∏mu˝na, tylko  pomoc 
i wsparcie dla naszej w∏asnej aktywnoÊci.. Najwa˝niejsze jest poro-
zumienie. 

Fernando Pacheco, 
przewodniczàcy ADRA Angolan Association for Rural Development, 
Angola

To, co pokazujà Êwiatowe media na temat Angoli i jej mieszkaƒców 
ma wp∏yw na ludzi w Angoli. Nie zastanawiajà si´ nad w∏asnà 
to˝samoÊcià, przyjmujà, ˝e to co s∏yszà o sobie z mediów, to prawda. 
Takie problemy z to˝samoÊcià to skutek  ponad czterdziestoletniej 
wojny. Âwiatowe media mówià  o nas sporo  i niezale˝nie od tego, 
czy jest to prawda czy nie, ludzie w Angoli zaczynajà  w to wierzyç. 
Media mi´dzynarodowe chcà nam zaszczepiç swoje wartoÊci, które 
mamy zaakceptowaç, bez odniesienia do naszych w∏asnych. Tak by∏o 
z metodà rozmów w kole. To nasz tradycyjny sposób rozwiàzywania 
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konfliktów,  metoda od dawna stosowana w Angoli. Przez lata Êrodowisko mi´dzynarodowe 
usi∏owa∏o wprowadziç u nas coraz to nowe sposoby negocjacji, po czym, po latach „odkryli” dla 
nas metod´ rozmów w kole, WróciliÊmy do tradycyjnych rozwiàzaƒ rodem z Angoli! Podobnie 
jest z innymi teoriami i rozwiàzaniami. Oczekuje si´ od nas, ˝e b´dziemy biernie przyjmowaç 
pomys∏y z Pó∏nocy: model rozwoju, model paƒstwowoÊci. My spe∏niamy te oczekiwania. Na 
si∏´ próbujemy przyjàç europejskie wzorce, ale one rozmijajà si´ z naszym sposobem ˝ycia, 
naszymi potrzebami i dlatego si´ nie sprawdzajà. Stereotypy, które ludzie z Pó∏nocy  majà na 
nasz temat  êle wp∏ywajà  na wzajemne relacje. Nasze wartoÊci i zdanie sà zawsze na drugim 
miejscu. Uwa˝am ˝e proces demokratyczny musi byç oddolny. Wspó∏praca powinna mieç 
miejsce miedzy wszystkimi uczestnikami ˝ycia spo∏ecznego. U podstaw wspó∏pracy powinien 
zaÊ le˝eç szacunek do partnera. Wa˝na jest wymiana pomys∏ów na równych zasadach, bez  
narzucania wartoÊci. TrudnoÊcià w Angoli jest to, ˝e jesteÊmy w trakcie budowania naszego 
spo∏eczeƒstwa. JednoczeÊnie musimy si´ skupiç na wielu aspektach – paƒstwie i strukturach, 
to˝samoÊci obywateli, spo∏eczeƒstwie obywatelskim. Obraz Angoli jest negatywny i jedno-
stronny. Wa˝ne by pami´taç o ró˝norodnoÊci Angoli i ca∏ej Afryki. MyÊl´, ˝e warto jest dà˝yç 
do zmian nawet jeÊli jest to trudne i powolne, wa˝ne by robiç to dobrze.

Armando Swenya, 
przewodniczàcy SAHRiNGON (Southern African Human Rights and Geonetwork), Tanzania

Kraje Afryki sà biedne. W Tanzanii mamy wiele problemów,  miedzy innymi z dost´pem do 
edukacji, zachorowalnoÊcià na AIDS. Nie zaprzeczam, nie mówi´ ˝e tak nie jest. Wa˝ne jest 

jednak by mówiç skàd si´ bierze ta bieda. Jakie sà jej przyczyny 
(kolonializm, brak wolnego handlu), i jakie sà skutki. Budowanie 
paƒstwowoÊci od podstaw po uzyskaniu niepodleg∏oÊci, rozwój  
kraju - to nie sà proste rzeczy.  Stàd wa˝na jest rola spo∏eczeƒstwa 
obywatelskiego i prawdziwa wspó∏praca. Obecnie w dziedzinie 
wspó∏pracy rozwojowej mamy wiele wyzwaƒ np. komunikacja 
z darczyƒcami – tylko 15% komunikacji to spotkania, ponad 65% 
spraw omawiamy przez telefon lub za poÊrednictwem poczty elek-
tronicznej. Rezultat jest taki ˝e wi´kszoÊç decyzji  o tym, jak projekt 
ma byç realizowany jest podejmowana przez zagranicznych do-
norów.

Kefilwe Dorcus Malatji, 
wolontariuszka, African Institute of South Africa, Johannesburg, 
Republika Po∏udniowej Afryki

Obcokrajowcy wiedzà  o moim kraju tyle, ˝e jest to miejsce gdzie by∏ 
apartheid, kojarzà postaç  Nelsona Mandeli. Ale to ju˝ historia. Mój 
kraj si´ zmienia ale ludzie z globalnej Pó∏nocy tego nie dostrzegajà. 
Nie widzà naszej codziennoÊci. Przekazy o RPA sà pozbawione 
proporcji, opisywane sà przede wszystkim z∏e rzeczy - choroby, 
wojny g∏ód. One istniejà, ale to nie jedyne co si´ dzieje w RPA. 
MyÊl´, ˝e dotyczy to ca∏ej Afryki. Europejczycy cz´sto narzucajà 
swój punkt widzenia np. na wybory i polityk´. Nasz instytut zajmuje 
si´ badaniami i analizà sytuacji  w  kraju, obserwujemy zmiany po to, 
˝ebyÊmy sami mogli doradzaç naszemu rzàdowi. 

Czy wiesz, ˝e...
w krajach globanego Po∏udnia istnieje bardzo du˝o organizacji pozarzàdowych typu „grass 
roots”. Powstajà one z inspiracji cz∏onków danej spo∏ecznoÊci, którzy dzia∏ajà w odpowiedzi 
na potrzeby mieszkaƒców. Ludzie cz´sto sà tam wolontariuszami nawet jeÊli sami nie majà 
dostatniego ˝ycia mobilizujà si´ by wspieraç swoje spo∏ecznoÊci.
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Patrz i zmieniaj 
(Centrum Edukacji Obywatelskiej) www.ceo.org.pl/portal/patrz

To projekt, którego celem jest pokazanie m∏odym ludziom, ˝e b´dàc cz´Êcià Êwiata mogà 
wywieraç wp∏yw na to, jak on wyglàda i doprowadzaç do pozytywnej zmiany. Projekt nie ogra-
nicza si´ do przedstawiania problemów globalnego Po∏udnia. Oglàdajàc filmy dokumentalne 
i uczestniczàc w zaj´ciach lekcyjnych, przeprowadzanych na podstawie specjalnie przygo-
towanych scenariuszy, uczniowie i uczennice zdobywajà wiedz´, dzi´ki której zaczynajà 
rozumieç mechanizmy rzàdzàce Êwiatem. Zrozumienie spraw globalnych powoduje wi´ksze 
zaanga˝owanie i motywuje do podejmowania dzia∏aƒ. Filmy to narz´dzie, które zach´ca 
m∏odych ludzi  do dyskusji  i przemyÊleƒ nad globalnym wspó∏zale˝noÊciami. 

SzukaliÊmy filmów, pokazujàcych mieszkaƒców globalnego Po∏udnia, którzy sami starajà si´ 
zmieniaç swojà sytuacj´. Uczniowie i uczennice mogà obejrzeç ludzi zaanga˝owanych w po-
praw´ swego losu. Pokazujemy rzeczy trudne, ale dajemy poczucie ˝e warto dzia∏aç wspólnie.  
- J´drek Witkowski

Dobre praktyki

W niniejszym rozdziale chcemy pokazaç ciekawe projekty i materia∏y dost´pne w Polsce oraz 
za granicà. Jest to przeglàd interesujàcych propozycji projektów edukacyjnych i rozwojowych. 
Cechà wspólnà prezentowanych programów jest sposób mówienia i przedstawiania global-
nego Po∏udnia. Projekty skupiajà si´ na zale˝noÊciach ∏àczàcych nas z globalnym Po∏udniem, 
k∏adà nacisk na pozytywny wp∏yw naszych odpowiedzialnych zachowaƒ na sytuacj´ w Êwie-
cie oraz motywujà do podejmowania dzia∏aƒ na rzecz zmian, a tak˝e inspirujà do zdoby-
wania rzetelnej wiedzy na temat ˝ycia mieszkaƒców globalnego Po∏udnia.  Opisane poni˝ej 
przyk∏ady pomogà nam zrozumieç, jak w praktyce mo˝e wyglàdaç realizowanie postulatów 
o rzetelnym informowaniu o krajach Po∏udnia. Wiele zale˝y jednak od nas - osób które owe 
materia∏y i propozycje b´dà wykorzystywa∏y w pracy. Zwracajmy wi´c uwag´ na to, jak 
u˝ywamy dost´pnych materia∏ów.

Programy edukacji rozwojowej dla szkó∏

Szko∏a Globalna (Polska Akcja Humanitarna) www.pah.org.pl./szkolaglobalna
Projekt „Szko∏a Globalna” oferuje nauczycielom i uczniom mo˝liwoÊç zdobycia wiedzy 
o wspó∏zale˝noÊciach mi´dzy globalnà Pó∏nocà i Po∏udniem, a tak˝e daje okazj´ do zastano-
wienia si´ i zbadania jak ich szko∏a i spo∏ecznoÊç szkolna wp∏ywajà na ˝ycie ludzi na ca∏ym 
Êwiecie. Uczniowie zdobywajà  rzetelnà wiedz´ o zagadnieniach globalnych i uczà si´ kryty-
cznego spojrzenia na w∏asny styl ˝ycia, wybory konsumenckie oraz postawy, aby w koƒcowym 
etapie projektu przeprowadziç w szkole lub spo∏ecznoÊci lokalnej akcj´, która przyczyni si´ do 
rzeczywistej pozytywnej zmiany w ich najbli˝szym otoczeniu, a co za tym idzie – na Êwiecie.
  

Przewodnik ukazuje nie tylko wzajemne globalne wspó∏zale˝noÊci oraz najwi´ksze wyz-
wania, przed jakimi obecnie stoi ludzkoÊç – m. in. zmniejszenie skali ubóstwa na Êwiecie czy 
zapobie˝enie zmianie klimatu, której skutki sà najdotkliwiej odczuwane w krajach Po∏udnia – 
ale tak˝e przedstawia codzienne ˝ycie mieszkaƒców krajów Po∏udnia oraz ich dorobek 
i osiàgni´cia, ich pragnienia czy ambicje, które sà takie same jak nasze. 
- Anna Kuciƒska
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Kampanie i projekty informacyjne

Kupuj odpowiedzialnie,
twoje pieniàdze kszta∏tujà Êwiat
(Polska Zielona Sieç) www.ekonsument.pl

Kampania odbywa si´ w 10 województwach, 
w których prowadzone sà Regionalne Punkty Infor-
macyjno-Edukacyjne. Jej celem jest promowanie idei 
zrównowa˝onego rozwoju przez dostarczanie rzetelnej 
informacji. W Regionalnych Punktach Informacyjno-
Edukacyjnych ka˝dy mo˝e dowiedzieç si´ wi´cej 
o zrównowa˝onej konsumpcji, skorzystaç z porady 
konsultanta, z materia∏ów edukacyjnych, a tak˝e 
z biblioteczki, wyposa˝onej w literatur´ naukowà oraz 
filmy DVD. 

Fair Play 
(Koalicja Karat) www.kobietypraca.org/fairplay

Projekt skupia si´ na szerzeniu informacji o warun-
kach pracy przy produkcji artyku∏ów sportowych, 
uwarunkowaniach obecnej sytuacji i proponowanych 
alternatywach. Informuje te˝ o dzia∏aniach, podejmo-
wanych przez pracowników i wspierajàce ich orga-
nizacje, zmierzajàcych do poprawy warunków pracy 
w sektorze i o mo˝liwoÊci zaanga˝owania si´ w nie.

Modnie i Etycznie 
(Polska Akcja Humanitarna) www.modnieietycznie.pl

W ramach projektu „Modnie i etycznie” PAH zach´ca nauczycieli do w∏àczenia do prowadzo-
nych zaj´ç tematyki Êwiadomej i etycznej konsumpcji oraz odpowiedzialnoÊci przysz∏ych 
przedsi´biorców. Nauczyciele mogà w∏àczyç tematyk´ praw pracowniczych i etyki w prze-
myÊle odzie˝owym do programów ró˝nych zaj´ç, w zale˝noÊci od profilu szko∏y - poczàwszy 
od produkcji i projektowania odzie˝y, poprzez podstawy przedsi´biorczoÊci i etyk´, a skoƒ-
czywszy na zaj´ciach z wiedzy o spo∏eczeƒstwie, historii, czy geografii. Celem projektu jest 
zwi´kszenie ÊwiadomoÊci na temat warunków, w jakich produkowana jest w krajach global-
nego Po∏udnia odzie˝, którà kupujemy oraz rozwini´cie w uczestnikach poczucia solidarnoÊci 
z pracownicami i pracownikami z krajów Po∏udnia i propagowanie odpowiedzialnych wyborów 
konsumenckich.

Ania Paluszek mówi o projekcie: Polska Akcja Humanitarna zaanga˝owa∏a si´ w projekt 
„Modnie i etycznie”, bo dotyczy on praw pracowniczych w przemyÊle odzie˝owym. Ka˝dy z 
nas nosi ubrania, które produkowane sà w krajach takich jak Chiny, Maroko, czy Bangladesz, 
ale rzadko zastanawiamy si´ w jakich warunkach one powsta∏y.  Zasady jakie panujà w prze-
myÊle odzie˝owym majà ogromny wp∏yw na warunki ˝ycia milionów ludzi w krajach Po∏udnia. 
Wie-rzymy, ˝e zarówno konsumenci jak i przyszli twórcy rynku mody majà znaczàcà  rol´ w 
tworzeniu praktyk handlowych. Stàd nasza propozycja. 

 
Etyczne biuro
(warszawska grupa eFTe) www.etycznebiuro.pl

Projekt oferuje nieco innà perspektyw´ patrzenia na sprawy odpowiedzialnoÊci i wp∏ywu na 
kraje globalnego Po∏udnia. Celem projektu jest wspieranie organizacji pozarzàdowych 
w pe∏niejszej realizacji swoich celów spo∏ecznych i ekologicznych, poprzez promowanie 
Êwiadomych zachowaƒ konsumenckich. Dzi´ki niemu organizacje, szko∏y i biura majà okazj´ 
dowiedzieç si´, jak drobne elementy codziennej pracy: materia∏y które znajdujà si´ w biurze, 
kawa i herbata dost´pna w bufecie czy zu˝ycie wody w biurowej kuchni majà si´ do ˝ycia ludzi 
na globalnym Po∏udniu. Uczestnicy projektu mogà dowiedzieç si´, co to znaczy byç etycznym 
biurem, majà szans´ przemyÊleç sposób w jaki funkcjonujà i wprowadziç zmiany przyjazne 
ludziom i Êrodowisku w Polsce i na Êwiecie. 
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Dobre praktyki zwiàzane z projektami 
w krajach Po∏udnia

Publikacja Volunteer Charter, 
Comlamh, Irlandia www.comhlamh.org

Przewodnik przydatny dla wszystkich organizacji, które wysy∏ajà 
lub myÊlà o wysy∏aniu wolontariuszy na projekty rozwojowe 
w krajach globalnego Po∏udnia. Warto by zapoznali si´ z nim 
równie˝ pracownicy organizacji dzia∏ajàcy w terenie. Jest uniwer-
salnym narz´dziem, dzi´ki któremu osoby pragnàce wyjechaç na 
Po∏udnie mogà przemyÊleç swoje motywacje, zastanowiç si´ nad 
w∏asnym rozumieniem globalnych wspó∏zale˝noÊci, skutków 
i przyczyn nierównoÊci oraz zanalizowaç swoje mo˝liwoÊci 
i umiej´tnoÊci. Jest materia∏em, który sk∏ania do myÊlenia o pracy 
przy projektach rozwojowych z szerszej perspektywy, obejmu-
jàcej wp∏yw na lokalnà spo∏ecznoÊç, stosunek do panujàcych 
tam zwyczajów i kultury oraz miejsce wolontariuszy w strukturze. 
Przewodnik zach´ca do kierowania si´ zasadami szacunku, part-
nerstwa i solidarnoÊci.

Projekt Katine it starts with a village, 
The Guardian, Observer, Amref, Barclays bank
www.guardian.co.uk/katine

Trzyletni projekt rozwojowy w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci Ugan-
dy zak∏ada popraw´ jakoÊci ˝ycia 25 000 mieszkaƒców, poprzez 
budow´ i usprawnienie infrastruktury, edukacji, dost´pu do opieki 
medycznej i wody. O tym wszystkim mo˝emy si´ dowiedzieç ze 
strony internetowej, która stanowi swego rodzaju pomost mi´dzy 
spo∏ecznoÊcià Katine a czytelnikami dziennika i darczyƒcami. 
Dzi´ki bogatym materia∏om filmowym, blogom, i artyku∏om 
mo˝emy na bie˝àco obserwowaç jak mieszkaƒcy wioski roz-
wijajà swojà okolic´. Strona internetowa zawiera bardzo du˝o 
materia∏ów, jest interaktywna, relacje o tym jak zmienia si´ ˝ycie 
w Katine mo˝emy us∏yszeç od samych mieszkaƒców. Cz´Êç 
artyku∏ów i blogi sà pisane przez Ugandyjczyków. Na stronie znaj-
dujà si´ równie˝ sprawozdania i dane pokazujàce stan realizacji 
projektu oraz jego bud˝et.

Inspiracje z zagranicy

Teaching Controversial Issues - Oxfam 2006

Materia∏ opisuje strategie, które mogà okazaç si´ pomocne dla nauczycieli uczàcych 
o kontrowersyjnych i trudnych sprawach, takich jak ubóstwo, migracje czy konflikty 
zbrojne. Dzi´ki wykorzystaniu tego materia∏u edukacja obywatelska mo˝e nabraç 
wymiaru globalnego. Zestaw ten jest bardzo przydatny w realizacji projektów zwià-
zanych z zagadnieniami globalnymi, zawiera przyk∏ady çwiczeƒ, wskazówki, jak 
rozmawiaç z uczniami si´ o kontrowersyjnych tematach.

Get Global! 
Action Aid, Cafod, Christian Aid, Oxfam, Save the Children, DFID, 2003

Dost´pny w Internecie przewodnik dla nauczycieli jest efektem projektu realizowane-
go par´ lat temu w Wielkiej Brytanii. Dzi´ki przewodnikowi, nauczyciele  
w szeÊciu krokach  przeprowadzajà uczniów i uczennice od spraw bliskich ich codzi-
ennemu ˝yciu i zainteresowaniom, do spraw globalnych.  Jest to zestaw çwiczeƒ 
kszta∏tujàcych umiej´tnoÊci: krytycznego myÊlenia, analizy, planowania 
i projektowania dzia∏aƒ. Materia∏ ten by∏ inspiracjà dla Przewodnika dla nauczycieli 
w projekcie Szko∏a Globalna.

Temat: wykorzystanie zdj´ç

Czas trwania: 45 minut

Cel: 
- zach´ciç uczniów do postawienia pytaƒ dlaczego i w jaki sposób sà u˝ywane 
  zdj´cia 
- uÊwiadomiç uczniom, ˝e zdj´cia nie zawsze dajà pe∏ny obraz danej sytuacji

Materia∏y:
- ró˝ne zdj´cia skutków katastrof naturalnych (powódê, susza, tajfun, trz´sieni ziemi)

Przebieg:
1. RozwieÊ zdj´cia na Êcianach w sali, poproÊ uczniów, ˝eby dobrali si´ w pary. 
Ka˝da para wybiera zdj´cie, z którym b´dzie pracowa∏a. Zapisz na tablicy pytania. 
Zadaniem uczniów jest przedyskutowanie w parach odpowiedzi na nie. 
* W jakim celu zosta∏o zrobione to zdj´cie?
* Kto zrobi∏ to zdj´cie?
* Dla kogo zosta∏o zrobione to zdj´cie, kto je mia∏ oglàdaç?
* Co mo˝e si´ dziaç poza kadrem?
* Jakich innych zdj´ç mo˝na u˝yç, ˝eby pokazaç ten temat?
2. Po paru minutach zbierz uczniów razem. PoproÊ by zaprezentowali zdj´cia, 
o których rozmawiali i wyjaÊnili, dlaczego wybrali w∏aÊnie te zdj´cia. PoproÊ, by 
zaprezentowali wnioski do jakich doszli omawiajàc zdj´cie i odpowiadajàc na pyta-
nia. 
3. Wspólnie z uczniami zastanówcie si´, dlaczego ludzie fotografujà, czy cel 
w jakim robi si´ zdj´cie wp∏ywa na to, co jest potem prezentowane na zdj´ciu. Czym 
powinniÊmy si´ kierowaç robiàc zdj´cia?
– zaadaptowane z Teaching Controversial Issues
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Wywiad z Shanem Brady, 
Communication officer, 
Concern Worldwide, Pakistan 

Czym si´ zajmujesz Shane?

Pracuj´ w irlandzkiej organizacji Concern Worldwide. 
Jestem odpowiedzialny za komunikacj´ zewn´trznà. 
Obecnie pracuj´ w Pakistanie. Zajmuj´ si´ tworzeniem 
materia∏ów, które pokazujà naszà dzia∏alnoÊç. 

To znaczy, ˝e na co dzieƒ masz do czynienia 
z pytaniem, jak rzetelnie informowaç o tym co 
robicie?
 
Tak. W mojej pracy sposób, w jaki pozyskujemy zdj´cia 
i teksty jest bardzo wa˝ny. Zw∏aszcza w kontekÊcie 
pracy w Pakistanie. Nasza organizacja pracuje g∏ównie 
z kobietami. Kwestia wykorzystania wizerunku bene-
ficjentek w materia∏ach organizacji to bardzo powa˝na 
sprawa.

Dlaczego tak jest? 

JeÊli nie b´d´ dba∏ o sposób, w jaki przedstawiamy 
kobiety bioràce udzia∏ w projekcie oraz proces pow-
stawania materia∏ów, mog´ naraziç si´ na powa˝ne 
konsekwencje: pot´pienie ze strony spo∏ecznoÊci lokal-
nej czy nawet zagro˝enie ˝ycia. 

Brzmi powa˝nie, z czego to wynika?

To z∏o˝ony problem. Z jednej strony chodzi o wykorzys-
tanie wizerunku cz∏owieka w kulturze islamu. Z drugiej 
- o pozycj´ spo∏ecznà kobiet i relacje mi´dzy kobietami 
a m´˝czyznami. Dodatkowo: bardzo cz´sto miejscowe 
media wykorzystujà ka˝dà mo˝liwoÊç, by zdyskredy-
towaç dzia∏alnoÊç zewn´trznych organizacji. Dzieje si´ 
tak, poniewa˝ majà one powiàzania z wp∏ywowymi oso-
bami na miejscu, które nie chcà straciç swojej w∏adzy 
i kontroli.

Czy mia∏eÊ jakieÊ doÊwiadczenia, które sprawi∏y ˝e sta∏eÊ si´ bardziej uwa˝ny w sprawie 
wykorzystania materia∏ów wizualnych i tekstów?

OczywiÊcie ˝e tak, ich efektem jest wypracowanie dla mojej organizacji zestawu wskazówek 
i swego rodzaju zasad pracy, których podstawà jest Kodeks, dotyczàcy obrazów i przes∏aƒ 
wypracowany przez Dochas. Te zasady nie raz uratowa∏y mój ty∏ek.

Czy mo˝esz wymieniç par´ z nich?

Z przyjemnoÊcià. Po pierwsze: stosowanie si´ do wskazówek Kodeksu, po drugie: robienie 
zdj´ç, które pokazujà projekt, infrastruktur´, akcj´, to jak miejsce wyglàda przed rozpocz´ciem 
prac i po ich zakoƒczeniu. Zdj´cia i teksty majà informowaç osoby zainteresowane - takie jak 
zarzàd czy darczyƒcy - o efektach i post´pach prac. Po trzecie: jeÊli decyduj´ si´ na poka-
zanie ludzi, którzy z nami wspó∏pracujà albo sà beneficjentami, zawsze pozyskuje zgod´ ich 
samych oraz ich rodzin. JeÊli chodzi przechowywanie zdj´ç, trzymamy je zawsze w skrupulat-
nie opisanych folderach. To tylko par´ zasad – opracowaliÊmy ca∏y dokument.

www.afryka.org to pierwszy polskoj´zyczny portal 
poÊwi´cony Afryce. Dzi´ki niemu mo˝emy regularnie 
zdobywac bie˝àce informacje z krajów tego kontynentu. 
Jego wartoÊcià jest to, ˝e mo˝emy w nim znaleêç coÊ 
wiecej, ni˝ przedruki z popularnych mediów, czy zdj´cia 
zachodów s∏oƒca. To przeglàd wydarzeƒ, analiza prob-
lemów, aktywne forum wymiany myÊli. Poprzez cykl 
“Sami o sobie”, blog pochodzàcego z Senegalu Mama-
dou Dioufa, czy seri´ artyku∏ów “Mój dzieƒ w Polsce” 
mo˝emy pos∏uchaç wi´cej g∏osów z Po∏udnia, poznaç 
niezwykle cennà perspektyw´ ludzi pochodzàcych 
z ró˝nych krajow Afryki, a mieszkajàcych w Polsce.

Czy wiesz, ˝e...
organizacja Concern jest jednà z tych, które przyj´∏y Kodeks?  Zajrzyj na stron´ www.concern.
net/site-links/who-we-are/code-of-conduct/declaration-of-commitment, aby zobaczyç, do czego 
zobowiàzuje si´ organizacja Concern.
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Kodeks w sprawie obrazów 
i wiadomoÊci dotyczàcych 
krajów Po∏udnia

2006

Wst´p

Niniejszy Kodeks post´powania w sprawie obrazów i wiadomoÊci zosta∏ sporzàdzony przez 
organizacje pozarzàdowe, dzia∏ajàce w dziedzinie pomocy humanitarnej, wspó∏pracy roz-
wojowej i edukacji globalnej. 

Celem Kodeksu jest przedstawienie zasad, jakie powinny uwzgl´dniaç organizacje przy 
tworzeniu i realizacji strategii komunikacji publicznej. Kodeks zawiera zestaw podstawowych 
regu∏, majàcych wspieraç praktyków, którzy chcà w sposób spójny i zrównowa˝ony infor-
mowaç o programach i wartoÊciach wyznawanych przez ich organizacj´. 

Sygnatariusze niniejszego Kodeksu sà w pe∏ni Êwiadomi wyzwaƒ i trudnoÊci, zwiàzanych 
z przekazywaniem drastycznych i pe∏nych niesprawiedliwoÊci treÊci, jakie towarzyszà ubóstwu. 
Starajà si´ jednak spe∏niaç za∏o˝enia Kodeksu. Realia dzisiejszego Êwiata sà niestety takie, ˝e 
wiele obrazów skrajnej biedy i zagro˝eƒ humanitarnych ma dramatyczny wydêwi´k. Nie mogà 
byç mimo to ignorowane. Pomijanie ich stanowi∏oby zaprzeczenie ducha niniejszego Kodeksu, 
który ma odzwierciedlaç realia ludzkiego ˝ycia, z wra˝liwoÊcià i szacunkiem dla godnoÊci 
cz∏owieka. 

Obrazy i wiadomoÊci powinny w pe∏ni ukazywaç zarówno wewn´trznà jak i zewn´trznà pomoc 
i partnerstwo, powstajàce cz´stokroç pomi´dzy lokalnymi i mi´dzynarodowymi organizacjami 
pozarzàdowymi.

WartoÊci godnoÊci ludzkiej, szacunku i uczciwoÊci akcentowane w Kodeksie muszà stanowiç 
podstaw´ wszystkich przekazów. Sygnatariusze niniejszego Kodeksu czujà si´ zobowiàzani 
do przestrzegania tych zasad i stosowania ich w polityce wewn´trznej i procedurach. Zobowià-
zujà si´ równie˝ do konstruktywnego wspó∏dzia∏ania z tymi, których praca wià˝e si´ z infor-
mowaniem o kwestiach biedy na Êwiecie oraz do poszukiwania sposobów realizacji tych zasad 
w innych obszarach komunikacji.

Poprzez podpisanie i promowanie niniejszego Kodeksu organizacje pozarzàdowe b´dà kon-
tynuowaç utrzymywanie pomocy rozwojowej w sferze zainteresowania spo∏ecznego i upow-
szechniaç podstawowe wartoÊci zawarte w niniejszym Kodeksie. 

Kodeks w sprawie obrazów i wiadomoÊci

a. Zasady podstawowe

Wybór obrazów i wiadomoÊci dokonywany b´dzie z zachowaniem najwa˝niejszych zasad:

* szacunku dla godnoÊci ludzi, o których mówimy;
* wiary w równoÊç wszystkich ludzi;
* poszanowania dla potrzeby promowania uczciwoÊci, solidarnoÊci i sprawiedliwoÊci.

We wszystkich komunikatach i tam, gdzie to uzasadnione potrzebà pokazania realiów, 
pragniemy:

* dokonywaç wyboru obrazów i wiadomoÊci z zachowaniem poszanowania równoÊci, 
   solidarnoÊci i sprawiedliwoÊci; 
* prawdziwie przedstawiaç wszelkie obrazy i sytuacje - zarówno w bezpoÊrednim, jak 
  i w szerszym kontekÊcie - dà˝àc do zwi´kszenia powszechnego zrozumienia realiów 
  i z∏o˝onoÊci procesu rozwoju;
* unikaç obrazów i wiadomoÊci mogàcych szerzyç stereotypy, wywo∏ywaç sensacj´ lub 
  dyskryminowaç ludzi, sytuacje lub miejsca;
* wykorzystywaç obrazy, wiadomoÊci i badania jednostkowych przypadków z pe∏nym zrozu-
  mieniem, uczestnictwem i za zgodà zainteresowanych (lub ich rodziców czy opiekunów);
* zagwarantowaç, ˝e osoby, których sytuacj´ przedstawiamy majà mo˝liwoÊç opowiedzenia 
  o swojej historii osobiÊcie;
* ustaliç i zanotowaç, czy osoby te zgadzajà si´ na ujawnienie ich personaliów i wizerunku,
  zawsze post´powaç zgodnie z ich ˝yczeniem;
* dzia∏aç zgodnie z najwy˝szymi standardami w zakresie praw cz∏owieka i ochrony osób
  s∏abszych;
* dzia∏aç zgodnie z najwy˝szymi standardami w zakresie praw dziecka, zgodnie z zapisami
  Konwencji Praw Dziecka, poniewa˝ to w∏aÊnie dzieci sà najcz´Êciej przedstawiane. 
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b. Deklaracja zobowiàzania 

Jako sygnatariusze niniejszego Kodeksu potwierdzamy, i˝ nasze zaanga˝owanie w najlepsze 
praktyki w zakresie komunikacji wp∏ywa na ca∏oÊç dzia∏alnoÊci naszej organizacji. 

Poprzez podpisanie niniejszego Kodeksu zobowiàzujemy si´ do wprowadzenia odpowiednich 
mechanizmów, umo˝liwiajàcych przestrzeganie zasady Kodeksu we wszystkich dziedzinach 
dzia∏alnoÊci naszej organizacji.

Jako sygnatariusze niniejszego Kodeksu jesteÊmy odpowiedzialni za naszà dzia∏alnoÊç infor-
macyjnà w nast´pujàcym zakresie:

* zobowiàzujemy si´ do szerzenia wiedzy na temat istnienia niniejszego Kodeksu w Êwiado-
moÊci spo∏ecznej oraz wÊród naszych partnerów. Zapewnimy mechanizm pozwalajàcy przed-
stawiaç uwagi na temat implementacji Kodeksu i dajàcy mo˝liwoÊç oceny sposobu, w jaki 
realizujemy postanowienia Kodeksu;

* og∏osimy nasze zaanga˝owanie w najlepsze praktyki w dziedzinie rozpowszechniania 
obrazów i wiadomoÊci w publicznym oÊwiadczeniu, poprzez umieszczenie nast´pujàcej treÊci 
oÊwiadczenia w istotnych komunikatach publicznych i dokumentach (np. w sprawozdaniach 
rocznych, w dokumentach zarzàdu, w ulotkach i materia∏ach informacyjnych, na stronie inter-
netowej.):

<Nazwa organizacji> jest sygnatariuszem kodeksu w sprawie obrazów i wiadomoÊci dotyczà-
cych krajów Po∏udnia (www.nazwaorganizacji.org/kodeks). Prosimy o przesy∏anie wszelkich 
uwag na adres kodeks@nazwaorganizacji.org;

* zobowiàzujemy si´ do przeprowadzania w trybie rocznym oceny naszych komunikatów 
i informacji pod wzgl´dem zgodnoÊci z zasadami dobrej praktyki;

* zamieÊcimy odwo∏anie do Kodeksu w podstawowych zasadach dzia∏alnoÊci naszej orga-
nizacji i zapewnimy, ˝e zarzàd odpowiedzialny b´dzie za realizacj´ i zachowanie zasad przed-
stawionych w Kodeksie; 

* zapewnimy, ˝e wszyscy  nasi dostawcy i wykonawcy b´dà dzia∏aç zgodnie z zasadami 
Kodeksu przy wspó∏pracy z naszà organizacjà;

* zobowiàzujemy si´ do przeszkolenia naszych pracowników w dziedzinie wykorzystywania 
obrazów i wiadomoÊci;

* zgadzamy si´ uczestniczyç w corocznych spotkaniach z innymi sygnatariuszami Kodeksu 
i wymieniaç doÊwiadczenia w stosowaniu i wdra˝aniu go. 

Podpis:      Organizacja:    Data:

5958

Indeks zdj´ç

Kolumbia. Bogota, dzielnica Santa Fe. Michel, Diana, Yamela, Jesus, Miguel i Bryan ze 
szko∏y niepublicznej wraz z nauczycielkà w trakcie zaj´ç muzycznych. 2007.
Autorka: Agnieszka Seget

Tanzania. Zanzibar, Kamienne Miasto. Na murach starego miasta logo organizacji 
zajmujàcej si´ dzieçmi ulicy i sierotami. Wyspa Zanzibar i pobliska wyspa Pomba tworzà 
autonomicznà cz´Êç Tanzanii. 2006. 
Autorka: Gabriela Lipska

Kolumbia. Elkin Dario Pulido Pulido czyta ksià˝k´ o ró˝nych nasionach i owocach, który-
mi ˝ywià si´ ptaki w d˝ungli. Elkin jest weterynarzem, który mieszka na gospodarstwie 
w okolicy miasta Calarcá, w stanie Quindio, gdzie uprawia kaw´, banany, je˝yny i inne 
roÊliny. 2007. 
Autor: Kordian Kochanowicz

Zdj´cie ze strony http://creativecommons.org 
Autor: Aftab Uzzaman

Zdj´cie ze strony www.koscierzyna.gda.pl pokazujàce dzieci taƒczàce w czasie 
festiwalu kultury.

Uganda. Kampala. DJ z grupy Ras Clan w jednym z klubów w dzielnicy Bunga. 
W Kampali jak w wielu innych miastach toczy si´ ˝ycie nocne. M∏odzi ludzie bawià si´ 
w klubach przy muzyce Mariah Carey, Beyonce czy Akona, jak równie˝ przy muzyce 
rodzimych wykonawców, takich jak Jose Cameleona czy Bobby Wine’a. 2007. 
Autor: Ali Badoti

Uganda. Port rybny Ggaba nad jeziorem Wiktorii w Kampali. W porcie znajdujà si´ 
przetwórnie i w´dzarnie ryb, gdzie przygotowuje si´ po∏ów na eksport w g∏àb kraju 
jak równie˝ poza granice Ugandy – np. do Konga, sà tu równie˝ sklepiki ze Êwie˝ymi 
rybami i restauracje serwujàce pyszne dania z ryb. 2005. 
Autor: Ali Badoti  

Uganda. Ulica Ggaba prowadzàca do centrum Kampali, stolicy kraju, na której nie 
ustaje ruch samochodowy. Ruch w Ugandzie jest lewostronny, jak w wielu krajach, które 
przesz∏oÊci by∏y koloniami Wielkiej Brytanii (np. Kenia, Indie). 2007.
Autor: Ali Badoti 
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wanych przez partyzantów. 2007.
Autor: Kordian Kochanowicz

Kolumbia. Ulica miasteczka Salento w stanie Quindio, który s∏ynie z kawy oraz jest 
jednym z najbardziej turystycznych miejsc, ch´tnie odwiedzanych przez mieszkaƒców 
Kolumbii, ze wzgl´du na ró˝ne atrakcje oraz dolin´ Cocora z narodowymi drzewami 
Kolumbii. 2007. 
Autor: Kordian Kochanowicz

Kolumbia. Elkin Dario Pulido Pulido wraz ze swoim wujkiem oraz siostrzenicami przygo-
towuje pokarm dla zwierzàt, które hoduje w swoim gospodarstwie w okolicach Calarca. 
W Kolumbii wyst´puje nierównomierny podzia∏ w∏asnoÊci ziemi, gdy˝ 4% w∏aÊcicieli dy-
sponuje 68% powierzchni u˝ytków rolnych, a ponad 50% ludnoÊci wiejskiej nie posiada 
ziemi. Elkin nale˝y do tych, którzy posiadajà niewielkà powierzchni´ ziemi. 2007. 
Zdj´cie: Kordian Kochanowicz

Kenia. Tardowisko w Oloitokitok, mieÊcie po∏o˝onym na po∏udniu przy granicy z Tan-
zanià. Targ jest wa˝nym miejscem handlowym dla mieszkaƒców okolicznych terenów. 
Odbywa si´ zazwyczaj dwa - trzy razy w tygodniu. 2005. 
Autorka: Agnieszka Seget  

Kamerun. Jaunde, stolica kraju i drugie co do wielkoÊci miasto Kamerunu. Liczy prawie 
1,5 mln mieszkaƒców. Centrum miasta przypomina centra wielkich metropolii europejs-
kich. Znajdziemy tu budynki rzàdowe, banki, siedziby wielkich firm i hotele. Na zdj´ciu 
widaç luksusowy hotel Hilton. W Kamerunie, tak jak w wielu innych krajach Afryki, coraz 
cz´stsze sà inwestycje chiƒskie. Na ca∏ym kontynencie znajdziemy budynki i drogi 
budowane przez Chiƒczyków, przyjmowani sà na kontynencie inaczej ni˝ Europejczycy, 
którzy kojarzà si´ cz´sto z kolonializmem i uciskiem. 2006,
Autor: Marcin Wojtalik

Uganda. Kobiety pracujàce w spó∏dzielni krawieckiej w dzielnicy Nsambya Kampali. W 
spó∏dzielni mo˝na zamówiç Êwietne ubrania na miar´. Krawcom i szwaczkom jest si´ 
trudno utrzymaç z powodu zalewu rynku tanià u˝ywanà odzie˝à przysy∏anà jako dary z 
Europy i USA. 2008. 
Autor: Ali Badoti 

Uczennica szko∏y w Chennai .2006.
Autor: Piotr M∏odo˝eniec

Targ, Rad˝astan. 2006.
Autor: Piotr M∏odo˝eniec

Uganda. Kampala, tablica rejestracyjna boda boda (taksówka motorowerowa). Obok liter 
widoczna jest flaga Ugandy. 2006
Autorka: Gabriela Lipska

Uliczny sprzedawca w Bombaju
Autor: Piotr M∏odo˝eniec

Ulica w Bombaju 2006
Autor: Piotr M∏odo˝eniec

Tanzania. Prom z Dar es Saalam na pó∏wysep Kigamboni. W tle wierzowce Dar es 
Saalam, miasta po∏o˝onego na wybrze˝y Oceanu Indyjskiego. Pó∏wysep jest cz´stym 
miejscem wypraw weekendowych mieszkaƒców Dar es Saalam. 2006. 
Autorka: Gabriela Lipska

Tanzania. Zanzibar, wioska Kizimbani. Suszàce si´ kangi, czyli tradycyjne tkaniny 
wykonane z bawe∏ny z nadrukiem. Sà bardzo popularne zw∏aszcza w Tanzanii, mo˝e je 
nosiç na wiele sposobów. Cechà charakterystycznà kangi oprócz bogatych wzorów jest 
nadrukowane w j´zyku suahili przys∏owie. 2006. 
Autorka: Gabriela Lipska

Kenia. Isaac Lidaywa z organizacji Niaver podpisuje nowo wybudowanà toalete, która 
ma redukowaç zanieczyszczenie wody pitnej w Kipson, w okolicach Kitale. Jest to 
kolejne takie przedsi´wzi´cie organizacji Niaver, która do 2005 roku wybudowa∏a ich 
kilkanaÊcie dla ró˝nych rodzin. 2005. 
Autorka: Agnieszka Seget

Kolumbia. Karen i Diomedez bawià si´ na podwórku szkolnym w czasie przerwy 
rzucajàc monety do otworu z ró˝nej odleg∏oÊci. Karem wraz ze swoim rodzeƒstwem 
chodzi do szko∏y parafialnej w dzielnicy Santa Fe. Edukacja podstawowa w Kolumbii jest 
bezp∏atna. 2007. 
Autorka: Agnieszka Seget

 
Kenia. Targowisko z u˝ywanà odzie˝à w mieÊcie Kitale w zachodniej cz´Êci kraju. 
Wi´kszoÊç odzie˝y, butów sprzedawanej na tym targu pochodzi z Stanów Zjednoc-
zonych oraz krajów europejskich. U˝ywana, tania odzie˝y sprawia, ˝e du˝o zak∏adów 
krawieckich upada. 2005. 
Autorka: Agnieszka Seget   

Tanzania. Zanzibar, Kamienne Miasto. Na po∏udniu od g∏ównego portu, budowana jest  
nowa infrastruktura portowa. Praca trwa od rana a˝ do zachodu s∏oƒca. 2006. 
Autorka: Gabriela Lipska  

Uganda. Boda boda wiozàca klienta muzu∏maƒskà dzielnicà Kibuli. W tle panorama 
stolicy Ugandy Kampali. Kampala jest miastem po∏o˝onym na wzgórzach. W wi´kszoÊci 
zabudowa miasta jest niska, tylko w Êcis∏ym centrum znajdujà si´ wie˝owce i biurowce. 
2007. 
Autorka: Gabriela Lipska  

Kolumbia. Demonstranci na placu Bolivar w centrum Bogoty 28 czerwca 2007 roku ape-
lujàcy do rzàdu i FARC (zbrojnej grupy partyzantów) do zgody wymian´ aresztowanych 
by∏ych partyzantów FARC, za ˝o∏nierzy armii kolumbijskiej oraz cywilów przetrzymy-
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Ankieta ewaluacyjna

Bardzo prosimy o wype∏nienie krótkiej, anonimowej ankiety na temat Kodeksu oraz poradnika 
„Jak mówiç o wi´kszoÊci Êwiata”.
 
Wype∏nionà ankiet´ prosimy odes∏anie na adres Instytutu 
(ul. Bachmacka 1/11, 02-647 Warszawa). 

Mo˝na te˝ wype∏niç ankiet´ znajdujàcà si´ na stronie internetowej 
www.igo.org.pl.
 
1. Czy temat rzetelnego informowania o krajach Po∏udnia oraz Kodeks jest dla Pani/Pana 
nowym tematem?

Tak  - raczej tak  - raczej nie  - nie - nie wiem

2. Czy artyku∏y poradnika sà dla Pani/ Pana ciekawe i przydatne?

Tak  - raczej tak  - raczej nie  - nie - nie wiem

3. Czy myÊli Pani/ Pan, ˝e poradnik przyda si´ w Pani/Pana pracy?

Tak  - raczej tak  - raczej nie  - nie - nie wiem

4. Czy uwa˝a Pani/Pan Kodeks za wa˝ne i praktyczne narz´dzie. pomocne w rzetelnym infor-
mowaniu, edukowaniu oraz innych dzia∏aniach dotyczàcych globalnego Po∏udnia?

Tak  - raczej tak  - raczej nie  - nie - nie wiem

5. Czy zamierza Pani/Pan stosowaç/wdro˝yç Kodeks w swojej pracy/organizacji?

Tak  - raczej tak  - raczej nie  - nie - nie wiem

6. Jakie przeszkody widzi Pani/Pan w rzetelnym informowaniu o krajach globalnego Po∏udnia?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Inne uwagi:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Dzi´kujemy!

Spis treÊci

Wprowadzenie do Kodeksu
Nie warto szokowaç ludzkà tragedià

Rzetelne informowanie w organizacji 
pozarzàdowej

Rzetelny obraz Po∏udnia warunkiem sukcesu 
projektów rozwojowych  

Jak zapewniç rzetelne i profesjonalne 
informowanie o projekcie rozwojowym? 

Dlaczego warto wdro˝yç Kodeks w organizacji?
Jak wdro˝yç Kodeks w organizacji 

– krok po kroku
Elementy efektywnego wdro˝enia Kodeksu 

w organizacji pozarzàdowej

Rzetelne informowanie w szkole

Rzetelny obraz Po∏udnia jako podstawa do 
prowadzenia projektów edukacji rozwojowej na 

wysokim poziomie
O czym warto pami´taç przed prowadzeniem 

edukacji rozwojowej.
Dlaczego warto stosowaç Kodeks w szkole

G∏osy Po∏udnia
Dobre praktyki

Kodeks w sprawie obrazów i wiadomoÊci 
dotyczàcych krajów Po∏udnia 
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Autorzy

Dorota Gadzinowska - wspó∏autorka publikacji. 
Ukoƒczy∏a Wydzia∏ Stosowanych Nauk Spo∏ecznych na Uniwersytecie Warszawskim, War-
sztaty Praw Cz∏owieka Helsiƒskiej Fundacji Praw Cz∏owieka. Przez dwa lata koordynowa∏a 

w Polskiej  Akcji Humanitarnej projekt GLEN (Global Education Network of Young Europeans) 
w Polsce i wspó∏koordynowa∏a go w Europie. Organizowa∏a szkolenia i przygotowywa∏a wolon-

tariuszy, tworzy∏a materia∏y dla szkoleniowców i uczestników. Jako koordynatorka projektu 
„Szko∏a Globalna” prowadzi∏a kilkanaÊcie warsztatów dotyczàcych Kodeksu dla nauczycieli 

z ca∏ej Polski. Kodeksem zainteresowana od czasu wolontariatu w Tanzanii w 2005 roku. 
Obecnie jest wolontariuszkà w Ghanie, gdzie prowadzi dialog o Kodeksie z samymi 

zainteresowanymi.

Gabriela Lipska- wspó∏autorka publikacji. 
Z wykszta∏cenia nauczycielka angielskiego i kulturoznawca po Uniwersytecie Warszawskim. 

Zwiàzana ze Êrodowiskiem organizacji pozarzàdowych, zajmuje si´ edukacjà rozwojowà. 
Uczestniczka programu GLEN 2005 w Ugandzie, parokrotnie odwiedza∏a Afryk´ Wschod-

nià. Od 2 lat prowadzi zaj´cia warsztatowe na temat krajów Po∏udnia m.in. w Polskiej  Akcji 
Humanitarnej, Fundacji Simba Friends i Fundacji Mi´dzykulturowej. W ramach sieci GLEN 

przygotowuje wolontariuszy do pracy w krajach Po∏udnia i dzielenia si´ doÊwiadczeniami po 
powrocie. Kwestià obrazu krajów Po∏udnia zajmuje si´ od czasu prowadzenia pierwszych 

szkoleƒ dla wolontariuszy w 2006 r.

Kordian Kochanowicz– wspó∏autor publikacji. 
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalizuje si´ w stosunkach 

mi´dzynarodowych oraz zarzàdzaniu. Ukoƒczy∏ tak˝e studia podyplomowe European Master 
in International Humanitarian Assistance na Uniwersytecie Ruhr w Bochum, w∏àczonym do 
sieci NOHA. Skupia∏ si´ na zarzàdzaniu w organizacjach pozarzàdowych oraz zarzàdzaniu 
projektami pomocowymi. Prowadzi∏ badania naukowe w zakresie monitorowania i ewaluacji 

projektów na terenach konfliktów i kryzysów humanitarnych. Pracowa∏ w Tanzanii i Kolumbii. 
Przez wiele lat by∏ wolontariuszem. Pracowa∏ jako koordynator projektów, konsultant i trener. 

Wspó∏pracowa∏ z Bankami ˚ywnoÊci, Polskà Akcjà Humanitarnà, Caritas Kolumbia, 
w programie GLEN. 

Marcin Wojtalik– wspó∏autor publikacji. 
Wspó∏twórca Instytutu Globalnej OdpowiedzialnoÊci. Dzia∏a spo∏ecznie od 1995 r. najpierw 

w grupie lokalnej Amnesty International, potem jako wspó∏twórca sieci Pilnych Akcji i cz∏onek 
sieci trenerów AI. Pracuje w Polskiej Akcji Humanitarnej od 1996 roku. Od 1998 do 2006 
r. koordynator Programu Edukacji Humanitarnej, twórca, koordynator i konsultant projek-

tów z edukacji rozwojowej i problematyki rozwojowej, m.in. "Solidarna Europa", GLEN, 
"Szko∏a Globalna". Od 2002 r. wspó∏pracuje z zachodnimi organizacjami rozwojowymi. Au-

tor i wspó∏autor publikacji m.in. "Humanitaryzm", "Europejskie organizacje pozarzàdowe", 
"Globalna edukacja rozwojowa w UE", „Polska Pomoc Rozwojowa - niezale˝ne badanie”, 

„Wspó∏praca dla globalnego Po∏udnia - poradnik dla NGOs”, „Poradnik wolontariusza polskiej 
pomocy”. 



„Obraz Afryki jaki ma Europa? G∏ód, dzieci szkieleciki, sucha sp´kana ziemia, slumsy 
w mieÊcie, rzezie, AIDS, t∏umy uchodêców bez dachu nad g∏owà, bez jedzenia, bez leka-
rstwa, wody i chleba.
Wi´c Êwiat spieszy z pomocà.
Jak w przesz∏oÊci, tak i dziÊ Afryka jest postrzegana przedmiotowo, jako odbicie jakieÊ innej 
gwiazdy, jako teren i obiekt dzia∏ania kolonizatorów, kupców, misjonarzy, etnografów, wszel-
kich organizacji charytatywnych. Tymczasem, poza wszystkim, istnieje ona dla siebie samej, 
w sobie samej, wieczny, zamkni´ty, osobny kontynent, ziemia gajów bananowych, nie-
foremnych poletek manioku, d˝ungli, olbrzymiej Sahary, z wolna wysychajàcych rzek, rzed-
nàcych lasów, chorych, monstrualncyh miast - obszar Êwiata na∏adowany jakàÊ niespokojnà 
i gwaltownà elektrycznoÊcia.”

Ryszard KapuÊciƒski “Heban”
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