Europejski Rok na rzecz Rozwoju
Decyzją Parlamentu Europejskiego rok 2015 został ustanowiony Europejskim Rokiem na
rzecz Rozwoju (ERR). To pierwszy w historii rok tematyczny, który poświęcony jest
działaniom zewnętrznym Unii Europejskiej. Hasło przewodnie to „Nasz świat, nasza
godność, nasza przyszłość”.
Rok 2015 to czas, w którym upływa termin osiągnięcia tzw. Milenijnych Celów Rozwoju.
Państwa ONZ podpisały bowiem w 2000r. Deklarację Milenijną, której celem była walka
z ubóstwem i głodem na świecie. Wyznaczono osiem kroków milowych związanych
z rozwojem, które miały zostać osiągnięte do 2015r. Nie wszystkie udało się zrealizować,
w tym roku społeczność międzynarodowa będzie decydować o przyszłych ramach eliminacji
ubóstwa i działaniach na rzecz zrównowaŜonego rozwoju.
Unia Europejska to największy darczyńca pomocy rozwojowej. Instytucje unijne
i państwa członkowskie przeznaczyły w 2013r. na ten cel 56,5 mld euro. Europejski Fundusz
Rozwoju powstał juŜ w 1957r. na mocy traktatów rzymskich. Czy wiemy dokąd trafia
pomoc?
Pomoc rozwojowa UE kierowana jest do ok. 150 krajów świata. Obecnie trafia ona do
najbardziej potrzebujących państw, stopniowo wycofywana jest pomoc dla krajów, które
osiągnęły wzrost gospodarczy i zmniejszyły poziom ubóstwa (m.in. Indie, Malezja, kraje
Ameryki Łacińskiej). W ostatnich latach, dzięki środkom z UE, 14 mln dzieci poszło do
szkoły, ponad 70 mln osób uzyskało dostęp do czystej wody pitnej, wykwalifikowani
pracownicy opieki medycznej odebrali 7,5 mln porodów, co uratowało Ŝycie matek i dzieci.
Projekty realizowane są w terenie najczęściej poprzez organizacje lokalne, które najlepiej
znają krajowe realia i mają niezbędne doświadczenie. Aby realizowane zadania odpowiadały
w jak największym stopniu lokalnym potrzebom, ok. 25% przekazywanych przez UE środków
trafia bezpośrednio do rządów krajowych (tzw. „wsparcie budŜetowe”). Unia Europejska
prowadzi spójną politykę na rzecz rozwoju, co oznacza Ŝe w takich działaniach, jak handel,
rolnictwo, bezpieczeństwo, zmiany klimatu czy migracja, działania UE są tak zaplanowane,
aby jednocześnie mieć na celu walkę z ubóstwem w krajach rozwijających się. DuŜy jednolity
europejski rynek jest coraz bardziej otwarty. Współpraca na rzecz rozwoju wspiera państwa
tak, aby docelowo mogły wyjść z ubóstwa i osiągnąć zrównowaŜony wzrost gospodarczy.
Od 1990 r. odsetek osób skrajnie ubogich zmniejszył się o ponad połowę. „Skrajne ubóstwo”
to sytuacja, kiedy dziennie na przeŜycie jest 1,25 dolara. Aktualnie aŜ 1,2 mld ludzi na
świecie Ŝyje w takich warunkach.
Na stronie internetowej www.europa.eu/eyd2015/pl moŜna znaleźć szczegółowe informacje
o Europejskim Roku na rzecz Rozwoju, o pomocy rozwojowej UE. Publikowane są tam
równieŜ tzw. „historie tygodnia” opwiadające o osobach z całego świata, które zyskały
wsparcie dzięki europejskim działaniom. Historie prezentowane w lutym poświęcone były
edukacji, w marcu - kobietom i dziewczętom.
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