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Europejski Rok na rzecz Rozwoju 

 

Decyzją Parlamentu Europejskiego rok 2015 został ustanowiony Europejskim Rokiem na 

rzecz Rozwoju. Koordynatorem ERR2015 w Polsce jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Do dyskusji nad organizacją ERR oraz współpracy przy realizacji wybranych wydarzeń 

zostali zaproszeni partnerzy z organizacji pozarządowych. 

Główne cele ERR 2015 to: 

•   Informowanie mieszkańców UE o pomocy rozwojowej udzielonej przez Unię, jako całość, 

oraz przez poszczególne kraje regionu. Dodatkowo zwrócenie uwagi na cele pomocy 

rozwojowej założone na okres po 2015 roku; 

•  Promowanie bezpośredniego zaangażowania i krytycznego myślenia zarówno obywateli 

UE, jak i organizacji pozarządowych odnośnie uczestnictwa w działaniach na rzecz pomocy 

rozwojowej; 

•  Zwiększanie świadomości na temat dwustronnych korzyści płynących z udzielania pomocy 

rozwojowej nie tylko dla beneficjentów, ale także donorów poprzez budowanie wspólnej 

więzi i solidarnej pracy dla wspólnego dobra.
1
 

 

2015 to rok upływającego terminu i nadchodzących zmian. 

Rok 2015 jest szczególny dla pomocy rozwojowej. Jest to pierwszy rok w historii 

europejskiego roku tematycznego poświęcony działaniom zewnętrznym Unii Europejskiej  

                                                           

1 https://www.polskapomoc.gov.pl/Pomoc,rozwojowa,1938.html 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:136:FULL&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:136:FULL&from=PL
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i roli Europy na świecie. Dla europejskich organizacji rozwojowych jest to wyjątkowa okazja 

do pokazania, jak Europa angażuje się w walkę z ubóstwem na całym świecie, oraz do 

zainteresowania tą pomocą większej liczby Europejczyków i zaangażowania ich w nią.  

W 2015 r. upływa termin osiągnięcia milenijnych celów rozwoju uzgodnionych w 2000 r. na 

forum całego świata. Teraz wspólnota międzynarodowa będzie musiała porozumieć się co do 

przyszłych globalnych ram eliminacji ubóstwa i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

A jakie zdanie mają obywatele na temat pomocy rozwojowej? Zaskakujące są tu wyniki 

badania Eurobarometru z 2013 r.: 

 Ponad 80% respondentów uważa pomoc rozwojową za ważną, a zdaniem 60% z nich 

powinniśmy ją nawet zwiększyć. 

 Dwie trzecie ankietowanych jest za tym, by walka z ubóstwem w krajach 

rozwijających się stała się jednym z priorytetów UE. 

 Równocześnie 50% respondentów nie ma żadnej wiedzy na temat tego, dokąd trafia 

pomoc UE. 

Dlatego w 2015 r. będzie podejmowanych wiele działań, aby wyjaśnić obywatelom, w jaki 

sposób UE udziela pomocy rozwojowej, i aby pokazać, że naprawdę przynosi to długotrwałe 

efekty. Pokazane będzie też, jak przeznaczane są pieniądze podatników na optymalną pomoc 

ludziom na całym świecie, którzy są pogrążeni w ubóstwie nie z własnej winy i którzy dzięki 

tej pomocy mogą zarobić na swoje życie, a także utrzymać swoje rodziny i społeczności.  

W szybko zmieniającym się świecie coraz bardziej zacierają się granice między krajami 

rozwijającymi się a rozwiniętymi. Niektóre dawne kraje rozwijające się stały się 

darczyńcami, podczas gdy inne utknęły w pułapce ubóstwa. W międzyczasie pojawiły się 

nowe źródła finansowania, są też nowi partnerzy w dziedzinie rozwoju. Tradycyjny sposób 

funkcjonowania pomocy rozwojowej w układzie darczyńca-beneficjent zmienił się na korzyść 

współpracy, wzajemnej odpowiedzialności i wzajemnego zainteresowania. W udzielaniu 

pomocy krajom rozwijającym się na całym świecie przy budowaniu pokojowych i zamożnych 

społeczeństw chodzi nie tylko o sprawiedliwość. Dzięki tej pomocy świat staje się 

bezpieczniejszy i oferuje Europie większy potencjał dla rozwoju gospodarczego i wymiany 

handlowej.  

Każdy z nas może pomagać! 

 Można wnieść wkład w krajowe i międzynarodowe dyskusje dotyczące polityki 

rozwojowej, dzieląc się swoimi pomysłami i przemyśleniami. 

 Można przyłączyć się do organizacji działającej na rzecz rozwoju. 

 Można jako wolontariusz współpracować w ramach projektu rozwojowego. 
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15 mniej znanych faktów dotyczących unijnej współpracy na rzecz rozwoju w roku 2015 

1. UE koncentruje się na niesieniu pomocy tym krajom, które najbardziej jej potrzebują. 

Pomoc rozwojowa trafia do około 150 krajów świata, od Afganistanu po Zimbabwe.  

W ostatnich latach wielu krajom rozwijającym udało się jednak osiągnąć znaczny wzrost 

gospodarczy i zmniejszyć poziom ubóstwa. 

Dlatego od 2014 r. UE stopniowo wycofuje pomoc bezpośrednią dla dużych państw (np. 

Indie), niektórych innych krajów (np. Malezja) oraz dla wielu krajów Ameryki Łacińskiej. 

Proces ten jest nazywany „stopniowym znoszeniem preferencji”. Dzięki niemu pomoc trafia 

do najbardziej potrzebujących krajów na świecie. W okresie 2014–2020 ok. 75 proc. unijnego 

wsparcia trafi do tych krajów, które nie dość, że są najbiedniejsze, to jeszcze często padają 

ofiarą klęsk żywiołowych lub konfliktów, co sprawia, że ich mieszkańcy cierpią podwójnie. 

Unia jest jedynym ofiarodawcą, który udziela pomocy wszystkim krajom na świecie, które 

znajdują się w trudnej sytuacji lub w których trwają konflikty.  

2. UE pomaga milionom ludzi w podniesieniu swojej stopy życiowej. 

W 2000 r. kraje z całego świata wyznaczyły sobie tzw. milenijne cele rozwoju, które należało 

osiągnąć do 2015 r. Cele obejmują między innymi zmniejszenie biedy na świecie o połowę, 

walkę z HIV/AIDS oraz zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do edukacji na poziomie 

podstawowym. UE odegrała wiodącą rolę w negocjowaniu tych celów. 

Przez ostatnich dziesięć lat dzięki unijnym funduszom prawie 14 mln dzieci poszło do szkoły, 

ponad 70 mln osób uzyskało dostęp do czystej wody pitnej a wykwalifikowani pracownicy 

opieki medycznej odebrali 7,5 mln porodów, co uratowało życie matek i dzieci. 

To tylko niektóre przykłady wkładu UE w realizację celów rozwoju. Jednak aby 

wyeliminować problem biedy, trzeba jeszcze wiele zrobić.  

3. System unijnej pomocy jest przejrzysty – łatwo sprawdzić, dokąd trafiają pieniądze. 

UE wielokrotnie zajmowała miejsce w czołówce rankingu organizacji zajmujących się 

pomocą rozwojową, których działalność jest najbardziej przejrzysta. Informacje o wysokości 

pomocy i jej przeznaczeniu pozwalają podatnikom stwierdzić, czy ich pieniądze są rozsądnie 

wydawane. Publikowanie tych informacji zapobiega również sytuacjom, w których różni 

darczyńcy inwestują w ten sam cel, jak również korupcji i wydawaniu pieniędzy niezgodnie  

z przeznaczeniem. 

Istnieje wiele metod sprawdzania, dokąd trafiają unijne środki pomocowe: EU Aid Explorer 

(https://euaidexplorer.jrc.ec.europa.eu)  oferuje kompletne i dokładne dane na temat 

działalności organizacji pomocowych na całym świecie. Komisja Europejska udostępnia 

informacje o przeznaczeniu funduszy, jakie co roku przydziela, za pomocą swojego systemu 

przejrzystości finansowej: (http://ec.europa.eu/budget/fts/about_en.htm). 

https://euaidexplorer.jrc.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/budget/fts/about_en.htm
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4. UE zapobiega nadużyciom finansowym i korupcji za pomocą regularnych audytów  

i kontroli. 

Unijne programy regularnie podlegają niezależnym kontrolom, aby zagwarantować, że ich 

budżet się zgadza. Poza tym Europejski Trybunał Obrachunkowy co roku bada konkretne 

projekty i programy krajowe. Jeśli istnieje podejrzenie nadużycia lub korupcji, Europejski 

Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych może wszcząć dochodzenie. Komisja 

Europejska i jej delegatury w krajach otrzymujących pomoc monitorują i kontrolują projekty  

i programy finansowane przez Komisję. Kontrola obejmuje regularne wizyty. Wyniki 

projektów finansowanych przez UE sprawdzają również niezależni eksperci. Dzięki takiemu 

systemowi kontroli i oceny, gdyby pojawiło się poważne podejrzenie, że pieniądze są 

wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, UE może wstrzymać finansowanie i podjąć 

właściwe kroki. Może nawet domagać się zwrotu pieniędzy.  

5. UE i jej kraje członkowskie przeznaczają największe kwoty na świecie na oficjalną pomoc 

rozwojową. 

Razem ze swoimi państwami członkowskimi UE jest największym darczyńcą na świecie.  

W 2013 r. ich wkład w „oficjalną pomoc rozwojową” (zgodnie z definicją Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD) wyniósł ponad połowę całego wkładu 

światowego. W 2013 r. UE i jej państwa członkowskie wspólnie przeznaczyły 56,5 mld euro 

dla potrzebujących krajów na pomoc w walce z ubóstwem. 

Niektóre kraje UE podczas kryzysu ograniczyły wydatki na pomoc rozwojową. Jednak w tej 

chwili łączna kwota pomocy znowu wydaje się rosnąć. Nie osiąga ona jednak poziomu, jaki 

obiecała Europa.  

6. Kraje rozwijające się mają dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o przeznaczenie pomocy. 

Więcej informacji na temat tej zasady, czyli odpowiedzialności kraju otrzymującego pomoc, 

można znaleźć w „Programie działań na rzecz zmian”. W programie mowa również o tym, że 

w przyszłości pomoc UE będzie się skupiać na konkretnych zagadnieniach, takich jak dobre 

rządy, prawa człowieka, demokracja, zdrowie, edukacja, jak również rolnictwo i energia.  

7. UE powierza realizację projektów w terenie organizacjom posiadającym odpowiednie 

doświadczenie w tej dziedzinie. 

UE często przekazuje fundusze organizacjom pozarządowym  – może to być np. lokalne 

stowarzyszenie kobiet-prawników wspierające kobiety w egzekwowaniu swoich praw lub 

organizacja międzynarodowa Amnesty International walcząca o prawa człowieka. W ten 

sposób UE stara się zagwarantować, że unijnymi pieniędzmi w sposób optymalny będą 

gospodarowali ci, którzy najlepiej znają krajowe realia i są ekspertami w danej dziedzinie. 
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Wśród doświadczonych partnerów są również agencje ONZ, takie jak UNICEF lub 

Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa, oraz agencje rozwoju z państw członkowskich UE. 

8. Planując współpracę z krajami partnerskimi, UE zasięga opinii organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Podczas przygotowywania programów UE współpracuje nie tylko z rządami, lecz również 

dba o włączenie do dyskusji organizacji społeczeństwa obywatelskiego: organizacji 

pozarządowych, związków zawodowych, stowarzyszeń broniących praw człowieka, 

organizacji ekologicznych, izb handlowo-przemysłowych itp.  

9. Około 25 proc. unijnej pomocy przekazywanej jest bezpośrednio rządom krajowym, aby 

mogły one realizować swoje zadania według priorytetów, które same określają, w ścisłym 

dialogu z UE. 

Jest to tzw. „wsparcie budżetowe”. Dzięki niemu rządy krajowe mogą wziąć sprawy we 

własne ręce i np. zreformować lub zmodernizować sektor oświaty lub rolnictwa. Poprzez 

przekazanie odpowiedzialności rządom krajów rozwijających się UE wspiera politykę  

i systemy krajowe, dzięki czemu efekty podjętych działań są trwalsze. 

Wsparcie budżetowe powiązane jest ze stałym dialogiem, który UE prowadzi z rządem  

i w którym omawia istotne zagadnienia, takie jak dobre sprawowanie rządów i zarządzanie 

środkami publicznymi. Dyskusje te obejmują również regularne oceny wyników w walce  

z ubóstwem i zapewnianiu trwałego rozwoju. 

10. UE posiada na całym świecie 139 delegatur i biur – czyli więcej niż którekolwiek państwo 

członkowskie UE. Środki na rzecz pomocy zewnętrznej nie przekraczają jednak jednej 

dziesiątej unijnego budżetu. 

W 2013 r. całkowita kwota przeznaczona przez UE na pomoc zewnętrzną wyniosła 14,86 mld 

euro, co stanowi około 9 proc. całego budżetu UE. Oznacza to, że pomoc ludziom na całym 

świecie w wychodzeniu z ubóstwa kosztuje europejskiego podatnika nie więcej niż  

8 eurocentów dziennie. 

11. W wielu krajach UE i jej państwa członkowskie pracują ramię w ramię, aby nie 

rozwiązywać tych samych problemów dwa razy. 

Na zasadzie tzw. wspólnego programowania UE pracuje już w 40 krajach. Oznacza to, że UE 

i jej państwa członkowskie wspólnie oceniają, jakie są największe problemy i wyzwania  

w kraju rozwijającym się, a potem ustalają, na jakich sektorach należy się skupić w celu 

przygotowania wspólnych ram dla planowanej pracy. Podział pracy odbywa się  

z uwzględnieniem mocnych stron i przewagi konkurencyjnej każdego darczyńcy oraz wiedzy 

specjalistycznej, jaką dysponuje. 



          

6 | S t r o n a  

 

BIULETYN  1/2015  

Punkt Informacji Europejskiej   

EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ      
 

W razie możliwości rolę lidera obejmuje w tym procesie rząd kraju będącego beneficjentem 

pomocy – stosuje się wtedy jego własną strategię planowania i rozwoju. Wszyscy donatorzy 

w dalszym ciągu realizują własne programy – jednak w ramach wspólnego działania. We 

wspólnym programowaniu mogą uczestniczyć również zainteresowani donatorzy spoza UE.  

12. UE stara się zagwarantować, że jej działania w takich dziedzinach, jak handel i finanse, 

rolnictwo, bezpieczeństwo, zmiany klimatu czy migracja przyczyniają się do walki  

z ubóstwem w krajach rozwijających się. 

Jest to nazwane „spójnością polityki na rzecz rozwoju”. Wiele działań UE i jej państw 

członkowskich w tych dziedzinach jest związanych z rozwojem. Unia Europejska coraz 

bardziej otwiera duży jednolity rynek europejski dla krajów rozwijających się, co prowadzi 

do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia w tych krajach. UE zawarła także 

umowy z kilkoma krajami w celu zwalczania nielegalnego wyrębu lasów i zagwarantowania, 

że importowane do Europy drewno zostało pozyskane zgodnie z prawem. 

Innym przykładem są unijne przepisy, które wymagają większej przejrzystości umów 

zawieranych w przemyśle wydobywczym: wszystkie przekraczające 100 tys. euro płatności 

na rzecz administracji rządowych dokonane przez duże unijne przedsiębiorstwa działające  

w przemyśle wydobywczym i zajmujące się pozyskiwaniem drewna powinny zostać podane 

do wiadomości publicznej. Zapewni to społeczeństwu obywatelskiemu w krajach 

posiadających wiele bogactw naturalnych, takich jak ropa naftowa albo minerały, informacje 

potrzebne do tego, by zmusić rządy do rozliczania dochodów pochodzących z wykorzystania 

tych zasobów.  

13. Unijna pomoc humanitarna i współpraca na rzecz rozwoju to nie to samo, ale ich cele są 

podobne. 

Pomoc humanitarna pozwala ratować ludzkie życie w sytuacjach kryzysowych i zaspokajać 

podstawowe potrzeby ludności, na przykład poprzez dostarczanie żywności, zapewnianie 

schronienia lub opieki medycznej w czasie wojen lub po klęskach żywiołowych. Współpraca 

na rzecz rozwoju wspiera kraje w perspektywie średnio i długoterminowej, tak aby mogły one 

wyjść z ubóstwa i osiągnąć zrównoważony wzrost gospodarczy, co przynosi korzyści całemu 

społeczeństwu. UE dokłada wszelkich starań, aby przejście od pomocy nadzwyczajnej do 

pomocy rozwojowej dokonywało się bez zakłóceń. Dlatego te dwa rodzaje pomocy są ze sobą 

nierozerwalnie powiązane. 

Trzeba też jednak pójść dalej. W wielu miejscach na świecie kryzysy powtarzają się, na 

przykład z powodu zmiany klimatu. Eksperci w dziedzinie pomocy humanitarnej i rozwoju 

muszą ze sobą współpracować, aby pomóc społeczeństwom tych krajów zwiększyć swoją 

odporność na niekorzystne zmiany. Może to oznaczać wzmocnienie gotowości danego 

państwa w obliczu zagrożenia lub ulepszenie jego systemów opieki zdrowotnej i edukacji. 

http://ec.europa.eu/echo
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Pomoc może też obejmować wsparcie dla rozwoju rynków spożywczych, lecz również dla 

społeczności lokalnych oraz jednostek, tak aby ludzie mogli sami zapobiegać zagrożeniom  

i zarządzać ryzykiem i dzięki temu byli w stanie szybciej poradzić sobie ze skutkami katastrof 

spowodowanych przez przemoc, wojny, konflikty lub klęski żywiołowe. 

14. Od 1990 r. na świecie udało się zmniejszyć odsetek osób skrajnie ubogich osób o ponad 

połowę. 

Zgodnie z międzynarodową definicją „skrajne ubóstwo” to sytuacja, kiedy trzeba przeżyć za 

1,25 dolara dziennie. Liczba osób żyjących poniżej tego progu zmniejszyła się o 700 mln  

w porównaniu z 1990 r. Unia Europejska przyczyniła się do tego na przykład poprzez pomoc 

w budowie i naprawie 87 tys. km dróg, którymi ludzie mogą przewozić towary i żywność na 

terenie swojego kraju, wspierając gospodarkę lokalną. UE przekazała też pieniądze  

i świadczenia rzeczowe ponad 46 mln osób, aby zapewnić im bezpieczeństwo żywnościowe. 

Ale wiele pozostaje jeszcze do zrobienia – aktualnie 1,2 mld ludzi na świecie żyje  

w warunkach skrajnego ubóstwa a jedna na osiem osób nie ma co jeść. 

15. Europejczycy uważają, że obowiązkiem UE jest pomagać ludziom w krajach ubogich,  

a wielu jest gotowych mieć w tym swój udział. 

Ogromna większość Europejczyków (85 proc.) jest zdania, że należy pomagać ludności 

krajów rozwijających się. To wynik najnowszych badań Eurobarometru przeprowadzonych 

wśród 28 tys. Europejczyków. Większość pytanych zgadza się z tym, że zwalczanie ubóstwa 

w tych krajach powinno być jednym z priorytetów UE oraz że powinniśmy zwiększyć pomoc 

na rzecz rozwoju. Znaczna większość uważa, że pomoc, która trafia do krajów ubogich, 

pozytywnie wpływa na samych Europejczyków. 

Połowa respondentów uważa, że każdy z nas może odegrać istotną rolę w walce z biedą  

w krajach rozwijających się, a prawie połowa byłaby gotowa zapłacić więcej za artykuły 

spożywcze lub produkty pochodzące z tych krajów. Europejczycy postrzegają wolontariat 

jako najskuteczniejszy sposób udzielania pomocy (75 proc.). Zaraz po nim sytuuje się według 

nich oficjalna pomoc rządowa (66 proc.) oraz wspieranie finansowe organizacji, które 

pomagają mieszkańcom krajów rozwijających się (63 proc).  

 

Tematyczne miesiące w ramach Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju  

Europa w świecie – styczeń 

Unia Europejska ma swoje przedstawicielstwa w większości krajów na świecie. Na całym 

świecie ma w sumie 139 delegatur, które prowadzą działania w terenie. Pomagają one 

budować silne i trwałe partnerstwa, niejednokrotnie w wyjątkowo trudnych lub 

niebezpiecznych warunkach. Jako orędowniczka milenijnych celów rozwoju ONZ Unia 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_en.htm#421


          

8 | S t r o n a  

 

BIULETYN  1/2015  

Punkt Informacji Europejskiej   

EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ      
 

pomaga w opracowaniu globalnej agendy rozwoju, która będzie prowadzić do trwałych zmian 

i osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest godne życie dla wszystkich ludzi. 

Edukacja – luty 

Edukacja to najlepsza możliwa inwestycja w walce z wykluczeniem, nierównościami  

i ubóstwem. Polega ona bowiem na rozwijaniu podstawowych umiejętności, uczy nas, jak być 

aktywnymi członkami społeczeństwa, i ma pierwszorzędne znaczenie dla procesu budowania 

społeczeństwa. Jednak ponad 50 mln dzieci na całym świecie nie chodzi do szkoły 

podstawowej, a 250 mln nie umie czytać, pisać ani liczyć. Dlatego współpraca na rzecz 

rozwoju odgrywa tak ważną rolę w zapewnieniu wszystkim ludziom możliwości uzyskania 

dobrego wykształcenia, tak aby mogli realizować swoje marzenia i przyczyniać się do 

rozwoju społeczeństwa. 

Kobiety i dziewczęta – marzec 

W wielu miejscach na świecie sam fakt bycia kobietą może stawiać człowieka  

w niekorzystnej sytuacji. Wiele kobiet przez całe życie doświadcza dyskryminacji: najpierw 

nie mogą chodzić do szkoły, potem nie mogą znaleźć dobrze płatnej pracy, nie mają dostępu 

do podstawowych usług zdrowotnych dla siebie i dzieci, a na starość odmawia im się prawa 

do ochrony socjalnej lub spadku. Jeśli jednak zapewnimy dziewczynkom dostęp do edukacji 

w takim samy wymiarze jak chłopcom, a kobietom – takie same możliwości jak 

mężczyznom, korzyści społeczne będą ogromne. Jest to szczególnie ważne w krajach 

biednych oraz w społeczeństwach, w których kobiety są podporą działalności gospodarczej. 

Walka z dyskryminacją kobiet jest nie tylko słuszna z moralnego punktu widzenia – jest to 

również inwestycja w gospodarkę. 

Zdrowie – kwiecień 

Dostęp do opieki zdrowotnej jest podstawowym prawem człowieka. Kiedy w 2000 r. 

wspólnota międzynarodowa wyznaczała milenijne cele rozwoju, wiele z nich miało 

bezpośredni lub pośredni związek ze zdrowiem. Jednakże postępy w tej dziedzinie  

– w szczególności w przypadku kobiet i dzieci – w wielu krajach następują bardzo powoli.  

A przecież nie taki był plan. W jaki sposób możemy wyciągnąć z tego wnioski i przerwać 

błędne koło, w którym bieda szkodzi zdrowiu a zły stan zdrowia prowadzi do ubóstwa? 

Pokój i bezpieczeństwo – maj 

W siedemdziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej na świecie wciąż dochodzi do 

konfliktów i aktów przemocy, które zagrażają życiu ludzi, zaprzepaszczają ich szanse na 

dobrobyt i niszczą efekty działań na rzecz trwałego rozwoju. Najlepszym sposobem 

rozwiązywania konfliktów jest zastosowanie wspólnego, kompleksowego podejścia – 

począwszy od zapobiegania i wczesnego ostrzegania, aż po szybką odbudowę, fazę 
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stabilizacji i wreszcie pokój. Polityka i programy rozwojowe powinny rozwiązywać konflikty, 

stabilizować sytuację i pomagać krajom dotkniętym konfliktem powrócić na ścieżkę 

zrównoważonego rozwoju, tak aby ich obywatele mogli żyć w pokoju. 

Zrównoważony ekologiczny wzrost gospodarczy, godna praca i przedsiębiorstwa – 

czerwiec 

Ekologiczna gospodarka ma szczególne znaczenie dla krajów rozwijających się, ponieważ 

boleśniej odczuwają one skutki takich zjawisk jak zmiany klimatu, klęski żywiołowe czy 

kryzysy żywnościowe oraz paliwowe. Zrównoważony ekologiczny wzrost gospodarczy 

powinien też przyczyniać się do walki z ubóstwem, ochrony środowiska naturalnego, 

zapewnienia ochrony prawnej pracownikom i opieki socjalnej wszystkim obywatelom, jak 

również gwarantować ciągłość dialogu społecznego. W tej chwili na świecie jest około 200 

mln bezrobotnych. W krajach rozwijających się zaledwie jedna czwarta ludności w wieku 

produkcyjnym ma produktywną i godną pracę, a prawie 900 mln osób żyje w gospodarstwach 

domowych o dochodach poniżej progu ubóstwa. Przedsiębiorcy nie tylko tworzą miejsca 

pracy, lecz napędzają innowacje i zmiany, dlatego mają oni kluczową rolę do odegrania  

w tworzeniu godnych miejsc pracy i odpowiedzialnego, trwałego rozwoju. Ostatecznie  

w polityce rozwojowej chodzi o to, by dzięki inwestycjom i działalności gospodarczej 

podnieść poziom życia ludzi, równocześnie chroniąc środowisko. 

Dzieci i młodzież – lipiec 

Gdy światowi przywódcy 25 lat temu podpisywali Konwencję o prawach dziecka, 

zobowiązali się do zagwarantowania każdemu dziecku prawa do życia, wykształcenia  

i zdrowa, do sprawiedliwego traktowania i do bycia wysłuchanym. Czy dotrzymaliśmy tych 

obietnic? Jak powiedział Nelson Mandela: „Nie ma rzeczy, w której dusza społeczeństwa 

objawiałaby się wyraźniej niż w sposobie traktowania dzieci.” Czy dzisiejsze dzieci czeka 

lepsza przyszłość? A jaka będzie przyszłość kolejnych pokoleń? 

Pomoc humanitarna – sierpień 

Klęski żywiołowe, wojny i konflikty mogą mieć katastrofalne skutki dla ludności cywilnej. 

Nie mówiąc o tym, że z dnia na dzień pozbawiają ich podstawowych środków utrzymania, 

żywności czy prądu. Pomoc humanitarna zaspokaja podstawowe potrzeby ludności dotkniętej 

nieszczęściem, zapewnia żywność, schronienie, dostęp do czystej wody i ochronę fizyczną. 

Europejska pomoc humanitarna jest pomocą bezwarunkową. Jest udzielana każdemu, kto jest 

w potrzebie, bez względu na rasę, grupę etniczną, religię, płeć, wiek lub przekonania 

polityczne. Chodzi o ochronę ludzkiej godności a polityka nie ma tu nic do rzeczy. 

Demografia i migracja – wrzesień 
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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 

rozwiniętych. W 2014 r. ponad połowa ludności świata mieszka w miastach. Ponad połowa 

wszystkich emigrantów na świecie, których jest w sumie ok. 230 mln, zamieszkuje w krajach 

o niskich i średnich dochodach. Większość z nich jest zmuszona do emigracji ze względu na 

różnego rodzaju klęski oraz biedę, a około 40 mln uchodźców i osób wewnętrznie 

przesiedlonych na całym świecie nie ma innego wyboru. Imigranci mogą w dynamiczny  

i efektywny sposób przyczynić się do rozwoju społeczeństwa, jednak zbyt często pozostają 

bez pomocy, w trudnej sytuacji, są traktowani jak niewidzialni i łatwo padają ofiarą 

eksploatacji i handlu ludźmi. We współczesnym świecie, gdzie wszystko jest ze sobą coraz 

bardziej powiązane, współpraca międzynarodowa ma podstawowe znaczenie dla ochrony 

praw imigrantów. 

Bezpieczeństwo żywności – październik 

Z powodu niedożywienia co roku umierają ponad 3 mln dzieci, a kolejne miliony przez całe 

życie odczuwają jego skutki psychicznie i fizycznie. W dodatku codziennie jedna na osiem 

osób jest głodna, bo nie ma dostępu do pożywienia lub jej na nie nie stać. Głód  

i niedożywienie są wrogami rozwoju człowieka i mogą być przyczyną konfliktów. Kiedy 

ludzie nie są w stanie generować dochodów, zamiera potencjał wzrostu gospodarczego 

danego państwa. Szczególnie niebezpieczne jest to dla krajów rozwijających się. Jest więc 

oczywiste, że wyżywienie rosnącej liczby mieszkańców świata powinno być priorytetem 

polityki rozwoju. 

Zrównoważony rozwój i zmiany klimatu – listopad 

Od kiedy w 2000 r. ustanowiono milenijne cele rozwoju zrobiliśmy ogromne postępy w walce 

z ubóstwem na świecie. Jednak w wielu dziedzinach pozostało jeszcze wiele do zrobienia  

a zmiany klimatu są jednym z najpoważniejszych problemów. Brak działań w tej dziedzinie 

grozi zniweczeniem osiągnięć z ostatnich lat i osłabieniem postępów w przyszłości. Jest to 

szczególne zagrożenie dla gospodarki krajów rozwijających się, ponieważ często jest ona 

oparta na zasobach podatnych na oddziaływanie klimatu. Ten problem dotyczy nas 

wszystkich. Cele zrównoważonego rozwoju i międzynarodowe porozumienie w sprawie 

klimatu, które ma zostać przyjęte w 2015 r., przewidują pełne zaangażowanie wszystkich 

krajów w działania na rzecz zwalczania zmian klimatu i dostosowanie się do nich oraz 

stawianie czoła innym wyzwaniom w zakresie rozwoju. Przyszłość naszej planety zależy od 

działań, jakie podejmiemy teraz. Wspólnymi siłami możemy znaleźć rozwiązanie. 

Prawa człowieka i sprawowanie rządów – grudzień 

Prawa człowieka i demokracja są podstawowymi zasadami Unii Europejskiej, które  

z oddaniem propagujemy na arenie międzynarodowej. Powszechna deklaracja praw 
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człowieka stanowi, że: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności  

i swych praw.” Prawa człowieka są podstawą dynamicznego i sprzyjającego integracji 

społeczeństwa, w którym rządy działają na rzecz obywateli i wszyscy obywatele mają 

możliwość wniesienia wkładu w rozwój społeczny. Kiedy rządy sprawowane są wbrew 

interesom obywateli a prawa człowieka są naruszane, najbardziej cierpią ludzie najbiedniejsi  

i znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji. Dlatego pokonywanie przeszkód, które sprawiają, 

że dochodzi do łamania praw człowieka – czyli walka z dyskryminacją, zagwarantowanie 

praworządności i tworzenie sprawiedliwych i sprzyjających włączeniu społecznemu instytucji 

– ma pierwszorzędne znaczenie dla ochrony godności ludzkiej, walki z ubóstwem, 

poszanowania równości i zapobiegania konfliktom. 
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