
A legtöbb európai ország 
magas pontszámmal 
rendelkezik, de az elmúlt 
években Kelet-Ázsia és a 
szubszaharai Afrika is kezd 
felzárkózni.

A világ úgynevezett 
legkevésbé fejlett országai 
manapság 4,6-szor gyor-
sabban fejlődnek, mint a 
legfejlettebb országok. Ez 
azt jelenti, hogy folyamato-
san csökken a különbség a 
gazdag és szegény orszá-
gok között.

Például az átlagos várha-
tó élettartam közel kétszer 
olyan gyorsan nő a fejlődő 
országokban, mint a világ 
többi részén. Ezen a téren 
Ruanda vezet, és a kis afri-
kai ország lakosai jelenleg 
átlagosan 30 évvel hosz-
szabb életre számíthatnak, 
mint 1990-ben. Az ország, 
amely már a népirtásba 
torkolló 1994-es polgár-
háború előtt is majdnem 
a lista legalján volt, mára 
talpra állt, és már közelít a 
közepes szintű fejlettséget 
mutató értékhez.

„Általánosságban rom-
lott a helyzet a világban 
az elmúlt 20 évben.” Így 
gondolja a dán válaszadók 
55 százaléka a YouGov 
nemrég készített felmérése 
szerint. Az igazság azon-
ban éppen az ellenkezője: 
valódi globális fejlődés 

www.worldsbestnews.dk  I  www.europa.eu/eyd2015

ment végbe az elmúlt 
két évtizedben. Mostanra 
tízből kilenc országban 
tovább élnek az emberek, 
ötből négy ember tud írni 
és olvasni, és a legkevés-
bé fejlett országokban az 
átlagjövedelem majdnem 
háromszor több mint 1990-
ben volt.
Az ENSZ emberi fejlettségi 
indexe egy éves kimutatás 
az egyes országok fejlett-

ségi szintjéről egy 0-tól 
1-ig terjedő skálán mérve. 
A legmagasabb pontszám 
eléréséhez egy országnak a 
következő mutatókkal kell 
rendelkeznie a lakosaira vo-
natkozóan: átlagosan lega-
lább 85 év várható élettar-
tam; átlagosan legalább 
75 000 dollárnak megfelelő 
összegű éves jövedelem; 
átlagosan minimum 15 év 
részvétel az oktatásban. 

Vélemény

Jó ha tudjuk, Magyarország 
nemcsak magára gondol. 
Az EU intézményei és tagálla-
mai a világ fejlesztési együtt-
működésének első számú 
fi nanszírozói: globálisan az 
összes nemzetközi fejlesztési 
támogatás több mint felét 
adják, így segítve a szegénység, 
egyenlőtlenség elleni küzdel-
met. Magyarország ugyan kis 
donornak számít, de fejlesztési 
projektek fi nanszírozásával hoz-
zájárul a fejlett államok fejlődők 
iránt érzett szolidaritásának 
kifejezéséhez. Az EU tagjaként 
befi zetéseivel olyan fejlődő 
országoknak is segít, amelyek-
nek közvetlenül csak nagyon 
nehezen tudna. Állampolgára-
ink joggal lehetnek büszkék és 
tudatosak abban, hogy hazájuk 
is kiveszi a részét a világ jövője 
iránt érzett felelősségből. (KKM)

Néhány szám az uniós 
segélyek által elért hatásról
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HOSSZABB IDEIG ÉS 
JOBBAN ÉLÜNK
Az elmúlt években az emberek nagy fejlődést értek el a világban. 
Az országok fejlettségét évente mérő ENSZ mutató szerint világszerte 
emelkedtek a jövedelmek, javult az oktatás, és nőtt a várható élettartam.

FEJLŐDÉS

Szerző: Karoline Rahbek, World’s Best News

”A világ 
egyre 
egyenlőbb

Kis donor, nagy 
feladatok

A Külügyminisztérium és önkéntesek 
támogatásával felépíte� , az Afrikáért 
Alapítvány által fenntarto�  első 
magyar kongói iskola diákjai 

Új globális célok mindenkinek

Fotó: Finchittida Finch

1,2 millió 
tanár kapott képzést

7,5 millió 
 

szülés ment végbe 
szakképzett egészségügyi 

dolgozó felügyelete mellett

1,1 millió 
 

km2 területen került.sor a 
természet megóvására. 

Ukrajnában korábbi menekül-
tek egy kis csoportja „Vosztok 
SOS” néven egy segélyközpon-
tot hozott létre más menekül-
tek megsegítésére. Uniós támo-
gatással a csapat már közel 
11 000 embernek adott ételt, 
menedéket, ruhákat és jogi 
segélyt a 2014-es alapítás óta.
„A mi felelősségünk, hogy se-
gítsünk azoknak, akik mindent 
elvesztettek: az otthonukat, a 
tulajdonjaikat és némelyikük 
még a családját is.” – fejtette ki 
véleményét Kosztantin Rejckij, 
a Vosztok SOS egyik munka-
társa.
A kelet-ukrajnai konfl iktus 
kitörése óta 1,5 millió ember 
menekült el az otthonából.
Az Unió 365 millió eurónyi 
szomszédsági segéllyel támo-
gatta Ukrajnát 2014-ben.

Menekültek segítenek 
a menekülteken 

Fotó: Európai Bizottság 

A World’s Best News, avagy 
a Világ Legjobb Hírei, egy 
újságírói fi gyelemfelhívó kam-
pány és médiatermék, amely 
a fejlődő országokban elért 
eredményekről számol be.

Az ENSZ, a DANIDA és több 
mint 100 dán civil szervezet 
és 100 magánvállalat együtt-
működésevel jöttünk létre. 
2015-ben a Project Everyone, 
az Action/2015 és a fejlesztés 
európai éve a partnerünk, 
hogy világszerte terjeszt-
hessük a World’s Best News 
tartalmait.

Miről szól a World’s 
Best News?

Fotó: Maria Fleischmann / Világbank. 
Szerzői jogok: CC BY-NC-ND

Fiatal fér�  nyalókát árul Zambiában. A többi fejlődő országhoz hasonlóan 
itt is nő az átlagos várható élettartam.
Fotó: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen/Danida
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Forrás: Az ENSZ Fejlesztési Programja
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Születéskor várható éle� artam

’Az emberek ma már a legtöbb 
országban hosszabb ideig él-
nek. 1990-hez képest átlagosan 
5,25 évvel nőtt az élettartam, 
de számos fejlődő ország ennél 
jobban teljesített. A térképen 
az újszülöttek várható élettar-
tama látható azt feltételezve 

hogy a születéskor meglévő 
körülmények változatlanok 
maradnak a személy élete 
folyamán. Ez jól mutatja egy 
ország általános egészségügyi 
helyzetét, beleértve a gyer-
mekhalandóságot is.
hdr.undp.org/en/data/map

www.worldsbestnews.dk
www.europa.eu/eyd2015
#EYD2015
facebook.com/EuropeanYearForDevelopment2015 
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Egy világ, ahol nincs szegény-
ség és éhezés, ahol egyenlő 
módon bánnak a nőkkel és a 
férfi akkal, ahol minden gyer-
mek minőségi oktatásban 
részesül, és ahol mindannyian 

óvjuk a természetet, hogy 
megőrizzük a bolygó egyen-
súlyát a gyermekeink számára 
is. Túl szép, hogy igaz legyen? 
Valójában, jelenleg a világ 
országai azért egyeztetnek a 

következő 15 év ütemtervéről, 
hogy ezek a célok megvalósul-
hassanak.
További információ:
worldsbestnews.dk/
globalgoals
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Sri Lanka egy jobb 
jövőt választ

„Számoljuk fel a szegénység 
minden formáját, mindenütt.” 
Már úton vannak a világ 
minden pontjáról az ENSZ-be 
az állami vezetők, hogy aláírják 
a 17 globális célt, amelyek 
közül az első és legfontosabb 
a szegénység felszámolása a 
világon. Túl valószínűtlenül 
hangzik? Valójában nem ez 
az első alkalom, hogy a világ 
sikeresen kötelezi el magát egy 

globális szintű változás iránt. 
2000-ben a világ vezetőinek 
addigi legnagyobb találkozó-
ján megállapodás született az 
első fejlesztési mérföldkövek-
ről, a millenniumi fejlesztési 
célokról.

A célok megvalósításáért 
tett lépések mostanra több 
milliárd ember életén javítot-
tak. Például felére csökkent a 
rendkívüli szegénységben élők 
aránya. Azonban továbbra is 
több mint egymilliárd ember 
él szegénységben, és eljött az 
idő, hogy rajtuk is segítsünk.

Ban Ki-moon, az ENSZ főtitkára 
sok éven át vezetett intenzív 
egyeztetéseket annak érdeké-
ben, hogy a világ népei egyesült 
erővel támogassák az új célokat. 
Több mint hétmillió ember, 193 
országból szavazott arról, hogy 
miket tart a legfontosabbnak. 
Kormányokat, civil szervezeteket, 
magánvállalatokat és tudósokat 
is meghallgattak a világ minden 
részéről.

Ban Ki-moon 2015-öt nevezte 
a legfontosabb évnek az ENSZ 
történetében. A főtitkár várja, 
hogy végre aláírásra kerüljenek az 

új célok, amelyekkel a világ orszá-
gai elkötelezik magukat amellett, 
hogy mindent megtegyenek 
kezdve a mindenki számára 
elérhető minőségi oktatástól 
egészen a természet védelméig:

„A millenniumi fejlesztési 
célok tükrében és az elkövetkező 
tizenöt évre előre tekintve nem 
kérdéses, hogy a közösen vállalt 
felelősségünknek meg tudunk 
felelni arra vonatkozóan, hogy 
véget vessünk a szegénységnek, 
senkit se hagyjunk hátra és méltó 
életet biztosítsunk mindenki 
számára.”

A világ vezetői készen állnak, hogy aláírják a tervet, amely a történelem 
legfontosabbik tervévé válhat: vele mi lehetünk az első generáció, amely véget 
vet a szegénységnek, és az utolsó, amelyet még fenyeget az éghajlatváltozás.

A VILÁG ÖRÖKRE FELSZÁMOL
NÁ A SZEGÉNYSÉGET

GLOBÁLIS CÉLOK

Szerző: Karoline Rahbek, World’s Best News

Több mint 46 millió négy-
zetméternyi területet sikerült 
megtisztítani a fel nem rob-
bant bombáktól Laoszban. Sok 
robbanószerkezetet rejlik még 
a föld alatt és a fűben, amelyek 
az 1973-ban véget ért hábo-
rúból maradtak ott, és azóta 
több mint 50 000 embert öltek 
vagy csonkítottak meg az 

országban. Az áldozatok közel 
fele gyermek, akik gyakran 
játéknak hiszik az apró repesz-
bombákat. Azonban részben 
az uniós támogatásoknak is 
köszönhetően folyamatosan 
zajlik a halálos fegyverek 
felkutatása és biztonságos 
eltávolítása. A megtisztított 
földeket ezután újra lehet 
használni földművelésre, is-
kolaépítésre vagy egyéb olyan 
célokra amelyek a helyi lakosok 
hasznát szolgálják.

A világ vezetői 15 évvel 
ezelőtt ígéretet tettek arra, 
hogy 2015-ig fellépnek 
az olyan globális problé-
mákkal szemben, mint a 
szegénység, a betegségek 
és az oktatás hiánya. Egy 
ENSZ-felmérés szerint az egy 
évben segélyezésre fordított 
összegek értéke 66 százalék-
kal emelkedett világszinten 

2000 és 2014 között, és elérte 
a 122 milliárd eurós szintet. Ez 
a növekedés segített, hogy 
valós változások történjenek a 
világban. Több mint egymilli-
árd embernek sikerült kitörnie 
a súlyos szegénységből 1990 
óta, a fejlődő országokban a 
gyerekek kilenc tizede már 
iskolába jár, és évente több 
millió embert sikerül megóvni 
a megelőzhető betegségek-
től. A segélyek több mint felét 
az EU és tagállamai adják.

Az eldugottabb utak se 
jelentenek többé akadályt 
Zimbabwéban az egészség-
ügyi szolgáltatások előtt, mivel 
az EU 63 terepjáró-mentőautót 
adományozott, amelyek még a 
nehezen járható utakon meg-
közelíthető, elszigetelt falvak 
betegeihez is eljutnak. Az egyik 
ilyen páciens Elizabeth Moyana 
volt, akivel szülési komplikációk 
miatt száguldott a mentő a 
kórházba. „Ha nem lett volna a 
mentőautó, én már nem élnék” 
– emlékezett vissza Elizabeth.

Strapabíró 
mentőautók 

A teaültetvényeken dolgozó 
nők elkezdtek kiállni a jogaikért 
Sri Lankán, ahol az Unió egy a 
vidékfejlesztést és a női egyen-
lőséget előmozdító projektet 
támogat. Az egyik teaszüretelőt 
közülük Annalechchamy-nak 
hívják, aki röghöz kötött és 
rossz körülmények között tar-
tott munkások leszármazottja. 
Az ültetvényen dolgozva úgy 
gondolta, hogy a munkások 
életkörülményei sosem fognak 
megváltozni. Új szerepkörében, 
mint szakszervezeti vezető 
azonban a főnökséggel együtt-
működve dolgozik azért, hogy 
javuljon a munkások élete. Az 
ültetvény vezetői is támogatják 
a változást, mivel a termelé-
kenység is javult tőle

A fejlődés állapota 

Foto: EYD

Életmentő 
bombaszüret 
Laoszban

Megérte megemelni a 
segélyezés szintjét 

A szegénységnek véget kell vetni. Napenergia biztosít áramot az indiai Tinginaput faluban. 
A helyiek megspórolják az olajlámpák költségét, és csökkentik a szén-dioxid-kibocsátásukat.
Fotó: Abbie Trayler-Smith / Panos Pictures / DFID. Szerzői jogok: CC BY-NC-ND

Foto: EYD

Elértük a millenniumi 
célokat?

Mindenkire kiterjedő 
alapfokú oktatás megva-
lósítása

A fejlődő országokban mos-
tanra a gyerekek 91 százaléka 
jár iskolába. A legnagyobb 
előrelépést Afrikának a Szaha-
rától délre fekvő részén értük el: 
1990-ben a gyerekek alig több 
mint fele iratkozott csak be, de 
ez az arány ma már 80 százalék.

2Felére csökkenteni a rend-
kívüli szegénységet és az 
éhezést

Ezt a célt a tervezettnél jóval 
korábban, már 2010-ben elértük. 
1990-ben a fejlődő országok 
lakosságának közel fele kevesebb 
mint napi 1,25 dollárt keresett. Ez 
az arány mostanra 14 százalékra 
csökkent.

1

A nemek közötti egyenlőség 
és a nők egyenjogúságának 
elősegítése

Fiúk és lányok ma egyenlő arány-
ban járnak iskolába, és jelenleg 
kétszer annyi nő van a világ parla-
mentjeiben, mint 20 évvel ezelőtt. 
Ugyanakkor ez még mindig csak a 
parlamenti helyek ötöde.

3

A gyermekhalandóság 
csökkentése

A gyermekhalandóság a felére 
csökkent 1990 óta. Akkor 1000-ból 
90 gyermek nem élte meg az 5 
éves kort. Ma ez a szám 1000-ből 
43. Ez azt jelenti, hogy évente hat 
millió gyermekkel többet sikerül 
megmenteni, mint 25 évvel ezelőtt.

4

Az anyai halandóság csök-
kentése

Az anyai halandóság mértéke közel 
felére csökkent 1990 óta. Napjaink-
ban a szülések 71 százalékánál van-
nak jelen egészségügyi dolgozók. 
Ez korábban csak 59 százalék volt.

5

A környezeti fenntarthatóság 
biztosítása

1990 óta körülbelül 1,6 milliárd 
embernek lett hozzáférése tiszta 
vízhez. Az ózonlyuk folyamatosan 
zsugorodik, és egyre nagyobb 
területen óvjuk a természetet – 
Latin-Amerikában a korábbinál 
háromszor nagyobb területen. Az 
éghajlatváltozás azonban továbbra 
is kihívást jelent.

7
Globális partnerség kiépítése a 
fejlődés érdekében

A fejlődő országok exportjának csak-
nem 80 százaléka már vámmentesen 
kerül a világpiacra. A világ lakossá-
gának 95 százaléka mobiltelefonos 
hálózati lefedettséggel rendelkező 
területen él, és 43 százalékuknak 
van internetelérése. 2000-ben ez az 
arány mindössze hat százalék volt.

8

*Az ábra azt mutatja, hogy hogyan halad a célok megvalósítása. A 
nyolcadik cél itt nem szerepel, mert ahhoz nincsen határidő. Inkább 
egy politikai nyilatkozatot jelent, ami mellett a gazdagabb országok 
elkötelezték magukat.
Az illusztráció interaktív változatát itt lehet elérni: 

worldsbestnews.dk/english/mdg-race/

Forrás: Jelentés az ENSZ millenniumi fejlesztési céljairól – 2015

CÉL 

A HIV/AIDS, a malária és más 
betegségek elleni küzdelem

2000 óta 40 százalékkal csökkent 
az új HIV-fertőzések száma, a 
maláriás halálesetek száma pedig 
58 százalékkal esett vissza. Az 
elmúlt tíz évben több mint 900 
millió szúnyoghálót osztottak ki a 
szubszaharai Afrikában.
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Idén a világ vezetői végre 
összegzik, hogy sikerült-e 
megvalósítani az általuk 15 
évvel ezelőtt meghatározott 
nyolc nagy, a világ fejlődésé-
vel kapcsolatos célkitűzést. 

Hosszú utat tettünk meg. 
A nyolc cél közül négyet elér-
tünk*. Három célt még nem 
értünk el teljes egészében, 
de jól halad a megvalósítá-
suk.

1 3 6 7

2

4

5


