RAPORT Z XXVII KONFERENCJI STOWARZYSZEŃ RODZIN
DYPLOMATÓW UNII EUROPEJSKIEJ (EUFASA)
W BUDAPESZCIE
1-3 MAJ 2011
Ambasador Polski w Budapeszcie zainaugurował XXVII konferencję przyjęciem
wydanym na cześć delegatów EUFASY. Zgodnie ze zwyczajem, takie spotkanie organizuje
kraj przejmujący prezydencję w drugim półroczu. Eleganckie i ciepłe przyjęcie przez
Ambasadora Kowalskiego, prezentacja polskiej kuchni oraz wystawa artystki o polskowęgierskim pochodzeniu była miłym zaskoczeniem i przeszła oczekiwania zgromadzonych
delegatów.
1. Przemówienie rozpoczynające konferencję wygłosiła żona Prezydenta Republiki
Węgier Pani Katalin Schmitt-Makray.
2. Obrady rozpoczęło wprowadzenie przez przewodniczącą Stowarzyszenia Rodzin
Dyplomatów Węgier, Klarę Papp w program konferencji.
3. Odczytano list do Lady Ashton informujący o pracach EUFASA.
4. Grupy robocze przedstawiły swoje raporty pracy rocznej:
- Zmiany w statucie EUFASA ( kraje-obserwatorzy; Norwegia, Islandia, Szwajcaria
zyskują status pełnoprawnych członków)
\- Zestawienie szkół dla dzieci specjalnej troski na świecie
-Polityka transferowa w Ministerstwach Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej
- Status prawny małżonków dyplomatów i partnerów.
- Status prawny małżonków/partnerów w sytuacji separacji i rozwodu.
5. W ramach warsztatów pracowano nad :
- Wymianą informacji między stowarzyszeniami EUFASY dotyczących
życia na placówkach oraz Europejskim systemem ich koordynacji
Dzień zakończyło przyjęcie wydane w pałacu prezydenckim przez Małżonkę Prezydenta
Węgier, Panią Katalin Schmitt-Makray.
W drugim dniu konferencji:
1.Wysłuchano raportów grup roboczych dotyczących europejskiego systemu
koordynacji i wymiany informacji o życiu na placówkach, poczym nastąpiła dyskusja.
2. Raport grupy roboczej dotyczący nawiązywania kontaktów w sprawie pracy z
sektorem prywatnym również zakończyła ożywiona dyskusja.
3.Raport dotyczący konsultanta sieci internetowej EUFASY oraz warunków
przedłużenia kontraktu na następne 2 lata zakończono głosowaniem.
4. Ciekawym przykładem współpracy MSZ i Stowarzyszenia Rodzin Dyplomatów było

wystąpienie Pierra Pol-Vincke, doradcy Ministra Spraw Zagranicznych Belgii ds.
współpracy zagranicznej w zakresie spraw rodzinnych, równouprawnienia płci oraz
różnorodności kulturowych.
5. Ustalano kalendarz następnej konferencji i przewodnictwa w EUFASIE na rok 2011/
2012. Stowarzyszenie Rodzin Dyplomatów RP zostało poproszone o wejście w skład
Steering Committe/ Komitetu Zarządzającego EUFASA. Od 01 lipca 2011 Polska
obejmie przewodnictwo w EUFASA. Kraj, który przewodniczy EUFASA jest z reguły
organizatorem dorocznej konferencji EUFASA. Dla Polski oznacza to zorganizowanie
konferencji w maju 2012 roku w Warszawie.
6. Przedstawiono propozycje tematów i składu grup roboczych opracowujących nowe
zagadnienia , które będą poruszane na następnej konferencji.
a) propozycja polska: „Starzejący się rodzice- nowe wezwania”. Jak problem
rodziców powyżej 75 lat, pozostających pod opieką dyplomatów jest rozwiązywany
w EU pod kątem polityki transferowej i prawnego statusu „członka rodziny” .
b)”Możliwości pracy dla współmałżonka dyplomaty-powiązania z sektorem
prywatnym”
c)”Europejska koordynacja wymiany informacji o warunkach życia na placówkach”
7.Zakończyło obrady wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Węgier i zaproszenie na pożegnalną kolację w Parlamencie
Węgierskim wydaną przez małżonkę Ministra Spraw Zagranicznych.
Raport sporządziła Katarzyna Braiter i Anna Kaszuba

