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Dlaczego rok 2015 jest rokiem szczególnym? Jest to pierwszy rok w historii
europejskiego roku tematycznego ogłoszony Europejskim Rokiem na rzecz
Rozwoju. Jeżeli tego nie wiedziałeś nie przejmuj się, aż połowa Europejczyków
nie wie jakie są zewnętrzne działania Unii Europejskiej. W poniższej publikacji
przedstawimy jak Europa angażuje się w pomoc rozwojową przedstawiając
comiesięczne obszary w jakich na rzecz zrównoważonego rozwoju działa Unia
Europejska.
Unia Europejska rok 2015 poświęciła promocji działań, które podejmuje
w zwalczaniu ubóstwa i pomocy krajom rozwijającym się. Organizacje rozwojowe
z całej Europy mogą pokazać jak angażują się w walkę z ubóstwem na całym
świecie.

W 2000 roku UE postawiła sobie Cele Milenijne, termin ich realizacji mija
w bieżącym roku. Ich głównymi założeniami były m.in.: ograniczenie ubóstwa
i głodu na świecie, zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie
podstawowym, promowanie równości płci, stosowanie zrównoważonych
metod gospodarowania zasobami naturalnymi, udział w globalnym partnerskim
porozumieniu na rzecz rozwoju.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Eurobarometr1, 80% badanych
uważa pomoc rozwojową za ważną, a aż 60 % uważa, że powinna być zwiększona.
Ponad 2/3 respondentów chciałoby aby walka z ubóstwem na świecie stała się
jednym z głównych celów UE, natomiast niestety aż 50% nie wie dokąd trafia
pomoc z Unii.
W szybko rozwijającym się świecie bardzo istotna jest stała pomoc krajom
rozwijającym się, niestety w dalszym ciągu na świecie w skrajnym ubóstwie
żyje ok. 1,3 mld. ludzi. Dlatego sprostanie istniejącym problemom wymaga
współdziałania wszystkich państw.
Celem ustanowienia roku 2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju jest
podnoszenie świadomości obywateli na temat obecnego kierunku unijnej
polityki rozwoju. Informacja w jaki sposób działania UE mogą przyczynić
się do zrównoważenia stanu dobrobytu w skali globalnej, a także większe
zaangażowanie społeczeństwa w debatę publiczną oraz w kształtowanie wizji
zrównoważonego rozwoju.
Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom podniesie się świadomość
społeczeństwa co do globalnych współzależności oraz ukazane zostaną
pozytywne efekty pomocy krajom rozwijającym się. Obywatele UE dowiedzą
się jak optymalnie można pomóc ludziom na całym świecie oraz przekonają się,
że to również od nich zależy czy coś zmieni się na lepsze.
Jak TY możesz pomóc?
• Możesz wnieść wkład w krajowe i międzynarodowe dyskusje dotyczące
polityki rozwojowej, dzieląc się swoimi pomysłami i przemyśleniami.
• Możesz przyłączyć się do organizacji działającej na rzecz rozwoju.
• Możesz jako wolontariusz współpracować w ramach projektu rozwojowego. 2
1) Międzynarodowy projekt regularnego badania opinii publicznej realizowany na zlecenie Komisji
Europejskiej
2) Źródło: https://europa.eu/eyd2015/pl/content/about-2015

STYCZEŃ

EUROPA W ŚWIECIE
W większości krajów na świecie UE posiada swoje delegatury – to w sumie 139
jednostek prowadzących działania w terenie. Pomagają one budować silne
i trwałe partnerstwa, niejednokrotnie w wyjątkowo trudnych lub niebezpiecznych
warunkach. Jako orędowniczka milenijnych celów rozwoju ONZ Unia pomaga
w opracowaniu globalnej agendy rozwoju, która będzie prowadzić do trwałych
zmian i osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest godne życie dla wszystkich
ludzi.3

3) https://europa.eu/eyd2015/pl?month=1#theme-of-the-month
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LUTY

EDUKACJA
Dostęp do edukacji wydaje się nam być podstawowym prawem obywatelskim.
Niestety na całym świecie ponad 50 mln dzieci nie chodzi do szkoły podstawowej,
a 250 mln nie potrafi czytać, pisać ani liczyć. A przecież edukacja jest idealnym
narzędziem do walki z wykluczeniem, nierównościami i ubóstwem, uczy
młodych ludzi podstawowych zasad funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego
tak ważne jest aby każdy obywatel świata miał równy dostęp do co najmniej
podstawowego wykształcenia, tak aby mógł zapewnić sobie godne życie
i przyczynić się do rozwoju społeczeństwa.
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MARZEC

KOBIETY DZIEWCZĘTA
Chociaż na przestrzeni wieków zmieniło się podejście do kobiet, to w dalszym
ciągu w wielu miejscach na świecie sam fakt bycia kobietą jest powodem
do cierpienia, istnieją niestety miejsca, w których kobiety z każdej strony
doświadczają dyskryminacji. W wielu krajach kobiety nie mają podstawowych
praw obywatelskich, nie mogą chodzić do szkoły, w związku z tym w późniejszym
czasie nie mogą znaleźć pracy, brakuje im podstawowej opieki zdrowotnej oraz
ochrony socjalnej. Jeżeli jednak w równym stopniu dostęp do edukacji zostanie
zapewniony i chłopcom i dziewczynkom, istnieje szansa na wyrównanie ich
szans na normalne życie. W wielu przypadkach niestety konieczna będzie
zmiana mentalności dlatego tak istotne jest to aby kłaść nacisk na uświadamianie
biednym krajom, że kobietom należą się takie same prawa jak mężczyznom,
i że bez kobiet nie stworzyliby pełnowartościowego społeczeństwa.
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KWIECIEŃ

ZDROWIE
Wyznaczając milenijne cele rozwoju wspólnota międzynarodowa postawiła
sobie za zadanie min. walkę o zapewnienie równego dostępu do opieki
zdrowotnej, ograniczenie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS i innych chorób a także
ograniczenie umieralności dzieci. Inne cele pośrednio również dotyczyły zdrowia.
Unia Europejska miała także swój udział w walce z ebolą. Niestety działania
w tej dziedzinie postępują bardzo powoli dlatego tak ważna jest pomoc krajom
rozwijającym się w poprawie dostępu do opieki medycznej, a także podnoszenia
świadomości w obszarach higieny i zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób.
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MAJ

Pokój i bezpieczeństwo
Mimo, że od zakończenia największego konfliktu zbrojnego jakim była II wojna
światowa minęło juz 70 lat, na świecie wciąż dochodzi do wojen, konfliktów
i aktów przemocy. Niestety zagrażają one głównie życiu ludzi aczkolwiek działają
również destabilizująco na gospodarkę, niweczą dotychczasowe osiągnięcia
społeczeństwa. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie wspólnego,
kompleksowego podejścia. Polityka i programy rozwojowe powinny próbować
zapobiegać lub rozwiązywać konflikty, a krajom dotkniętym konfliktem zapewnić
pomoc w powrocie na ścieżkę pokoju.
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CZERWIEC

Zrównoważony ekologiczny
wzrost gospodarczy,
godna praca i przedsiębiorstwa
Zrównoważony ekologiczny wzrost gospodarczy jest szczególnie istotny
dla krajów rozwijających się. Zmiany klimatu, klęski żywiołowe czy kryzysy
żywnościowe boleśniej odczuwalne są w biednych krajach. Ważna jest wtedy
szybka reakcja i pomoc w usuwaniu skutków tych klęsk. Potrzebne jest również
zapewnienie walki z ubóstwem poprzez wskazanie przedsiębiorcom jaka jest ich
rola w zrównoważonym wzroście gospodarczym.
W obecnej chwili na całym świecie prawie 200 mln osób pozostaje bez
zatrudnienia a prawie 900 mln żyje w gospodarstwach domowych na progu
ubóstwa4. Przedsiębiorcy zapewniają miejsca pracy a także dają możliwość
dostępu do ochrony prawnej i socjalnej swoim pracownikom, co przyczynia
się do podniesienia poziomu ich życia. Inwestycje i działalność gospodarcza
napędzają innowacje i zmiany co bezpośrednio wpływa na walkę z ubóstwem
przy jednoczesnym podniesieniu świadomości ekologicznej, chroniącej
środowisko naturalne.
4) https://europa.eu/eyd2015/pl?month=6#theme-of-the-month
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LIPIEC

Dzieci i młodzież
Dbałość o najmłodsze pokolenie powinna być priorytetem. Istnieje realna
potrzeba zagwarantowania dzieciom i młodzieży prawa do życia, wykształcenia,
zdrowia oraz sprawiedliwego traktowania. Dzieci są filarem społeczeństwa,
w końcu to one są naszą przyszłością i tylko od nas zależy jaka ona będzie.
Zapewnijmy więc im godną przyszłość, szczęśliwe dzieciństwo bez trosk i obawy
o przyszłość. Szczególnie musimy troszczyć się o dzieci z terenów dotkniętych
konfliktami zbrojnymi.
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SIERPIEŃ

Pomoc humanitarna
Jeżeli chodzi o pomoc humanitarną udzielana jest ona wszystkim potrzebującym
bez względu na to z jakiej sytuacji jej potrzeba wynikła, jest bezwarunkowa.
Europa pomaga ludności cywilnej dotkniętej klęskami żywiołowymi, wojnami
i konfliktami. Zapewnia podstawowe potrzeby ludności dotkniętej klęskami:
żywność, schronienie, ochronę fizyczną, dostęp do wody pitnej. Najważniejsza
jednak jest ochrona godności ludzkiej.
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WRZESIEŃ

Demografia i migracja
W 2013 r. liczba ludności na świecie osiągnęła siedem miliardów, a eksperci
przewidują, że do 2050 r. będzie nas dziewięć miliardów. 7,8 mld osób mieszka
w krajach słabo rozwiniętych5. Ponad połowa ludności świata mieszka w miastach,
a ponad połowa wszystkich emigrantów zamieszkuje w krajach o średnich
i niskich dochodach. Migracja wynika z różnych powodów i pobudek. Zazwyczaj
dotyczy ona osób, które zostały do niej zmuszone przez klęski żywiołowe,
konflikty zbrojne lub biedę. W chwili obecnej ok. 40 mln uchodźców zostało
na całym świecie przesiedlonych wbrew własnej woli, bez możliwości wyboru.
Imigranci przy odpowiedniej pomocy w sposób dynamiczny i efektywny mogą
przyczynić się do rozwoju społeczeństwa, jednak w praktyce często pozostawieni
są oni bez pomocy, łatwo padają ofiarą przemocy, nierzadko są wykorzystywani
do niewolniczej pracy, stają się ofiarami handlu ludźmi. Pomoc i współpraca
międzynarodowa ma podstawowe znaczenie dla ich ochrony.

5) https://europa.eu/eyd2015/pl?month=9#theme-of-the-month
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PAŹDZIERNIK

Bezpieczeństwo
żywności
Dla polityki rozwojowej bardzo istota jest kwestia zabezpieczenia żywnościowego
krajów rozwijających się. Z powodu niedożywienia co roku umiera ponad 3 mld
dzieci a kolejne miliony jego skutki odczuwają w dorosłym życiu. Codziennie
1 na 8 osób na świecie jest głodna ponieważ nie stać ją na jedzenie lub nie ma
do niego dostępu6. Brak pożywienia generuje napięcia i konflikty. Głodując
ludzie nie są w stanie generować dochodów, potencjał wzrostu gospodarczego
zamiera. W krajach rozwijających się jest to sytuacja bardzo niebezpieczna.
Rosnąca liczba ludności, szczególnie w biednych krajach powoduje częste klęski
głodowe. Polityka rozwojowa powinna sobie stawiać za priorytet wyżywienie
i tak już dużej liczby niedożywionej populacji.

6) https://europa.eu/eyd2015/pl?month=10#theme-of-the-month
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LISTOPAD

Zrównoważony rozwój
i zmiany klimatu
Jednym z najpoważniejszych problemów ówczesnego świata jest degeneracja
środowiska naturalnego. O ile w krajach rozwiniętych świadomość dbania
o środowisko i ekologiczne podejście do życia jest normą, w krajach
rozwijających się ta świadomość jest niska. Często eksploatacja naturalnych złóż
oraz gospodarka oparta na zasobach podatnych na oddziaływanie na klimat
ważniejsza jest niż dbałość o ekologię. Niestety brak działań w tej dziedzinie może
zniweczyć dotychczasowe osiągnięcia. Istnieje realna potrzeba aby wszystkie
kraje zaczęły współpracować na rzecz zwalczania zmian klimatu i dostosowania
się do nich. Dobro naszej planety leży w naszych rękach, musimy o nią zadbać.
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GRUDZIEŃ

Prawa człowieka
i sprawowanie rządów
„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności i swoich praw”
głosi powszechna deklaracja praw człowieka. Prawa człowieka i demokracja
są podstawowymi zasadami Unii Europejskiej. Niestety nie na całym świecie
szanuje się godność i prawo do wolności. Sprawowanie rządów wbrew woli
i interesom obywateli, a także naruszanie ich praw sprawia, że ludzie biedni
i znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji cierpią najbardziej. Trzeba więc jak
najsilniej walczyć z dyskryminacją, zagwarantować tworzenie praworządności
i utrzymywanie sprawiedliwości społecznej a także walczyć z wyłączeniem
społecznym w krajach rozwijających się. Tylko wzajemne poszanowanie na
linii rząd obywatele jest podstawą do rozwoju harmonijnego społeczeństwa,
które w sposób dynamiczny rozwijają integrację społeczną. Każdy członek
społeczeństwa ma poczucie, że ma wkład w otaczającą rzeczywistość. Dlatego
musimy zrobić wszystko dla ochrony godności ludzkiej, walki z ubóstwem oraz
poszanowania podstawowych praw obywatelskich.
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