
Platforma podmiotów niepaństwowych w Senegalu

Umowa z Cotonou
W czerwcu 2000 r. Unia Europejska (UE) oraz 77 państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP)
podpisali nową umowę o współpracy – zwaną umową z Cotonou. Jest ona zawarta na okres
dwudziestu lat od dnia 1 marca 2000.

Celem umowy jest promowanie i przyspieszenie rozwoju gospodarczego, kulturalnego 
i społecznego państw AKP, przyczynianie się do pokoju i bezpieczeństwa oraz wspieranie
stabilnego i demokratycznego środowiska politycznego w tych krajach.
Partnerstwo skupia się również na Milenijnych Celach Rozwoju w tym ograniczeniu, 
a wreszcie wyeliminowaniu ubóstwa, spójnie z celami zrównoważonego rozwoju i stopniowej
integracji gospodarek krajów AKP do gospodarki światowej.
Ta współpraca nie ogranicza się do rządów. Daje możliwość uczestnictwa podmiotom
społeczeństwa obywatelskiego, partnerom gospodarczym, społecznym i sektora prywatnego
w krajach AKP.

Umowa z Cotonou dała szanse innym podmiotom niż państwowe w krajach Afryka-Karaiby-
Pacyfik (ACP) uczestniczenia w dialogu pomiędzy Unią Europejską a krajami ACP. Dzięki
temu dialog ten staję się bardziej wiarygodny, gdyż do głosu zostaje dopuszczone
społeczeństwo obywatelskie, dzięki działaniom Platformy.

Na bazie umowy z Cotonou powstała również Platforma Podmiotów Niepaństwowych 
w Senegalu. Zadaniem jej jest opracowywanie i wdrażania strategii współpracy Senegalu i Unii
Europejskiej. W roku 2001 powstał dokument „Strategii współpracy” i w ten sposób
stworzyła się baza do demokratycznego dialogu pomiędzy rządem Senegalu, Unią
Europejską a organizacjami niepaństwowymi skupionymi w Platformie. Zadaniem Platformy
jest monitorowanie wdrażania umowy z Cotonou z uwzględnieniem konsultacji 
i zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, partnerów gospodarczych i społecznych oraz
sektora prywatnego.

Co rozumiemy poprzez podmioty niepaństwowe?
Są to podmioty sektora prywatnego, gospodarczego w tym związki zawodowe, organizacje
społeczne, organizacje kobiece, stowarzyszenia na rzecz ochrony praw człowieka, organizacje
pozarządowe, organizacje religijne, spółdzielnie rolnicze, związki uniwersytetów i instytutów
badawczych, mediów, nieformalne stowarzyszenia sektorowe, etc.

Dlaczego Platforma?
Celem ogólnym tej Platformy jest promowanie nowych Partnerstw między członkami władz
publicznych i partnerami rozwojowymi w szczególności UE i przyczynianie się do
wzmocnienia i konsolidacji dialogu politycznego, pomiędzy organizacjami społecznymi,
gospodarczymi i kulturalnymi.
A w szczególności:
1. Zwiększenie udziału podmiotów niepaństwowych w dialogu politycznym, społecznym,
gospodarczym i kulturalnym, w monitoringu i ewaluacji polityk i strategii rozwoju
2. Rozwijanie i umacnianie wzajemnie korzystnej współpracy z władzami publicznymi a KE
w ramach realizacji umowy z Cotonou;
3. Zapewnienie skutecznego wdrożenia wszystkich przepisów na rzecz podmiotów
niepaństwowych i mocy umowy z Cotonou. ;
4. Zapewnienie przejrzystości i skuteczne zaangażowanie podmiotów niepaństwowych na
wszystkich etapach przygotowania, realizacji i monitorowania, ewaluacji projektów i
programów



5. Rozwoj zdolności instytucjonalnych i rzecznictwo podmiotów niepaństwowych, udział w
debatach i dyskusjach na temat strategii we wszystkich sektorach rozwojowych objętych
Umową z Cotonou;
6. Rozwój synergii między uczestników i interesariuszami oraz promowanie współpracy
wymiana doświadczeń i metodologii, informacji i szkolenia;

Przykład działań Platformy w Senegalu dowodzi, że umowa z Cotonou nie jest martwym
aktem prawnym, a głos społeczeństwa obywatelskiego jest brany pod uwagę i ma wpływ na
konkretne działania rządu senegalskiego.
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