XXXII doroczna konferencja
Stowarzyszeń Rodzin Dyplomatów Unii Europejskiej – EUFASA
Genewa, 18-20 czerwca 2016 r.
W tegorocznej konferencji European Union Foreign Affairs Spouses’ Association (EUFASA)
współorganizowanej przez Szwajcarię i Belgię wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń
z 19 krajów. Stowarzyszenie Rodzin Dyplomatów RP (SRD RP) reprezentowała p. Honorata
Wyganowska, członek zarządu, skarbnik SRD RP. Tematem przewodnim spotkania była
innowacja funkcjonowania EUFASA i stowarzyszeń krajowych. Konferencję otworzyła
przewodnicząca EUFASA i European Union Families Network (EUFN), p. Florence
Cunningham, wspólnie z p. Benoit Van de Capelle, przewodniczącym stowarzyszenia
belgijskiego, moderatorem konferencji.
Podstawą dwudniowej dyskusji były prezentacje wygłoszone przez wszystkich uczestników
konferencji prezentujące działalność poszczególnych stowarzyszeń. Swoje stowarzyszenia
zaprezentowali delegaci z Austrii, Belgii, Cypru, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii,
Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Szwajcarii,
Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Poszczególne stowarzyszenia przedstawiły swoje
osiągnięcia (przykładowo zwiększenie liczby członków do ponad 200, zaangażowanie
prawnika do pomocy w rozwiązywaniu kwestii z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego,
pracy, administracyjnego, zatrudnienie psychologa w ministerstwie organizującego
szkolenia dostępne także dla rodzin dyplomatów, współpraca ze szkołami) i słabości (np.
brak

osiągnięcia

wsparcia

finansowego

na

edukację

dzieci

dyplomatów,

brak

odpowiedniego dofinansowania przejazdów do kraju w trakcie pobytu na placówce).
Streszczenia wybranych wystąpień:
Belgia (Be FAB! Family Association of Belgian diplomacy, ALLOQUIUM): przez ostatnich
10 lat stowarzyszenie nie rozwijało się, nie miało jasno wytyczonych celów, intensywne
prace rozpoczęły się 2 lata temu, angażowani są młodzi ludzie, wolontariusze w pełnym
wymiarze czasu pracy, zmiana nazwy odzwierciedla cele stowarzyszenia (rodzina, nie tylko
małżonkowie), obecnie stowarzyszenie reprezentuje 2000 osób, ma 200 członków; stworzono
grupę roboczą, w której Minister Spraw Zagranicznych Belgii reprezentowany jest przez
pracownika Gabinetu Ministra, spotkania odbywają się co 3 miesiące, decyzje dot. spraw
rodzin podejmowane są jedynie w tej grupie roboczej (np. zorganizowano ubezpieczenie
w przypadku zdarzenia terrorystycznego; wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym,
jeśli dziecko dyplomaty uczy się 2 ostatnie lata w szkole, dyplomata może wymagać decyzji
o przedłużeniu pobytu w danym kraju na ten czas; wynegocjowano 20 miejsc w szkole
europejskiej w Brukseli dla dzieci dyplomatów).
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Estonia (Välisministeeriumi Perede Seltsing , Families Assosciation of the Estonian MFA):
przesyła okresowo on-line informacje nt. stowarzyszenia do wszystkich pracowników MSZ
Estonii, na specjalne spotkania stowarzyszenia, np. świąteczne, zapraszani są nie tylko
członkowie, ale pracownicy ministerstwa i ich rodziny.
Finlandia (Ulkoasianministeriön puolisoyhdistys, Finnish Foreign Service Spouses'
Association, ULPU): stowarzyszenie powstałe w 1968 liczy obecnie ok. 230 członków,
funkcjonują w nim grupy robocze, m.in. ds. zatrudnienia i ds. rodziny i edukacji,
członkowska składka roczna wynosi 30 EUR; roczny program działania ULPU obejmuje
m.in. wyjazdy do krajów sąsiadujących, spotkania świąteczne (z okazji dnia niepodległości,
bożonarodzeniowe), jedno-dwa szkolenia, regularne spotkania członkowskie co 6 tygodni,
stałą współpracę z MSZ Finlandii, w tym coroczne spotkanie z sekretarzem stanu; aktualnie
trwają przygotowania do obchodów 50-tej rocznicy powstania stowarzyszenia.
Francja (Association Française des Conjoints d'Agents du Ministère des Affaires
Etrangères, ACFA-MAE): stowarzyszenie uruchomiło swoje konto facebook, prowadzony
jest program zatrudnienia, który obejmuje m.in. przygotowywanie opisów ofert pracy,
ACFA_MAE ściśle współpracuje z MSZ Francji, m.in. organizuje oficjalne spotkania
z departamentem kadr.
Irlandia (Irish Foreign Affairs Family Association, IFAFA): stowarzyszenie działa aktywnie
poprzez stronę internetową i facebook, gdzie zamieszczane są m.in. informacje nt.
warunków życia na placówkach i ubezpieczeń, IFAFA organizuje seminaria, np. nt. jak
rozpocząć własną działalność zarobkową.
Niemcy (Familien- und Partnerorganisation im Auswaertigen Amt, FFD): od czasu
utworzenia (1963 r.) struktura stowarzyszenia zmieniła się, min. połowa członków musi być
małżonkami dyplomatów, stworzono stanowiska wybieranych przez stowarzyszenie
koordynatorów (na całym świecie jest ich ok. 100), którzy m.in. pomagają w znalezieniu
mieszkania dla nowo przybyłych rodzin na placówki, organizują comiesięczne spotkania
dot. spraw życia w nowym miejscu; MSZ Niemiec dofinansowuje stowarzyszenie (600 EUR
na cele językowe, 2500 EUR na inne cele), FFD organizuje wsparcie finansowe dla rodzin na
specjalne cele, np. brak środków na powrót z dalekiej placówki.
Wielka Brytania (Diplomatic Service Families Association, DSFA): członkostwo
w stowarzyszeniu jest automatyczne – małżonek/partner dyplomaty wracającego do kraju
staje się automatycznie członkiem stowarzyszenia, składka członkowska (£25) jest
obligatoryjna tylko dla członków, którzy będą chcieli korzystać ze wsparcia finansowego
MSZ Wielkiej Brytanii; DSFA zorganizowało grupę wspierającą osoby przybyłe do Londynu
(można kontaktować się z osobami mówiącymi w różnych obcych językach).
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Zewnętrznych (European External Action Service, EEAS), zastępca szefa wydziału ds.
uprawnień i zobowiązań. Prezentacja p. Francesco Caleprico dotyczyła uprawnień
i zobowiązań przysługujących rodzinom urzędników EEAS, w tym m.in. uprawnień
małżonków i partnerów, dzieci, ubezpieczeń i uprawnień emerytalnych.
Poszczególne grupy robocze EUFASA przedstawiły swoje prezentacje:
EUFASA Welcome Team (EWT): prelegentki, p. Maria Fischer i p. Julia Pentagena Geier,
przedstawiły cele i osiągnięcia funkcjonowania grupy, w tym opracowane wzory listów do
ambasad w krajach UE i poza UE, raporty z informacjami nt. warunków życia w krajach
przyjmujących, wyniki przeprowadzonych ankiet nt. pozyskiwania informacji o warunkach
życia w kraju przyjmującym.
EUFASA Think Tank (ETT): Driving associations, not just running them: prelegentka,
p. Florence Cunningham, w głównych wnioskach podkreśliła konieczność tworzenia
i utrzymania w ministerstwach spraw zagranicznych stanowiska urzędnika zajmującego się
sprawami
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dyplomatów,
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stałych
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stowarzyszeń z departamentami kadr, wprowadzania do intranetu ministerstw informacji
nt. stowarzyszeń, współpracy stowarzyszeń z placówkami.
Follow-up EUFASA Contemporary Diplomatic Spouses&Partners (ECDSP): The Legal
Status of the Diplomatic Spouse & Partner: prelegentki, p. Veronica Schenk-Arsenio,
p. Krassi Gormely, p. Nicola Epinay, p. Daniela Lauer, w głównych wnioskach zaznaczyły,
że bez względu na definicję prawnego statusu małżonka lub partnera dyplomaty (pojęcie to
jest różnie rozumiane w różnych krajach), należy brać pod uwagę, że służba zagraniczna
małżonka lub partnera ma znaczący wpływ na jego życie i w celu zminimalizowania
negatywnego wpływu istotne są formy kompensacji tego wpływu oraz formy wsparcia
członków rodzin. Dlatego przedstawiona została propozycja stworzenia deklaracji praw
małżonków i partnerów dyplomatów (EUFASA Charter/Declaration of Rights of the Diplomatic
Spouse & Partner), która miałaby prezentować prawa w podstawowych dziedzinach życia
(np. uposażenie, kompensację utraconych praw emerytalnych, wsparcie w znalezieniu
pracy).
EUFASA Website & Web Solutions (EWWS): EUFASA Webmaster Report 2015/2016,
redaktorka strony internetowej EUFASA, p. Evelyn Knolle, opracowała raport, z którego
wynika, że EUFASA prowadzi i uaktualnia publiczną stronę internetową (www.eufasa.org)
oraz wewnętrzną, do której dostęp mają jedynie stowarzyszenia zrzeszone w EUFASie.
Przedstawiono statystykę dot. korzystania ze strony, z której wynika m.in., że w ostatnim
roku stronę odwiedziło ponad 68% nowych użytkowników, głównie angielskojęzycznych.
We wnioskach podkreślono, że niezbędna jest rekonstrukcja strony, jej odświeżenie i zmiana
domeny.
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Obok prezentacji grup roboczych EUFASA prezentację przedstawiła p. Claire Millar,
delegatka hiszpańskiego stowarzyszenia, Spanish Association of Families of Diplomats
and Foreign Service Officers (AFD): How to make our associations more attractive to the
future generations: w głównych wnioskach podkreślono, że działania stowarzyszeń
powinny koncentrować się na pojedynczych głównych problemach, spotkania stowarzyszeń
powinny odbywać się regularnie, zgodnie z przygotowanym wcześniej programem
spotkania, istotna z punktu widzenia powodzenia działań stowarzyszenia jest praca
zespołowa, zaangażowanie, sprawny przepływ informacji (także w sieci: strony internetowe,
facebook), współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, informowanie potencjalnych
nowych zainteresowanych o istnieniu stowarzyszenia.
Zaplanowano, że następna konferencja EUFASA, w 2017 r., odbędzie się w Helsinkach, jej
gospodarzem
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puolisoyhdistys, Finnish Foreign Service Spouses' Association.
Opracowanie sprawozdania: Honorata Wyganowska, członek zarządu, skarbnik SRD RP
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