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Összefoglaló 

Itt az idő egy új fejlesztési együttműködési narratíva megalkotására 

A 2030-ig szóló Fenntartható fejlesztési program és a párizsi klímaegyezmény azon a felfogáson alapul, 

hogy a nagyobb rendszerproblémák és a világot sújtó politikai, gazdasági, társadalmi és környezeti 

válságok megoldása együttműködést igényel. Ám a célok elérése nehéznek bizonyul. Az előrehaladás 

egyenetlen, és folyamatosan bukkannak fel olyan új kihívások, amelyek sokszor árnyékot vetnek a már 

elért pozitív eredményekre. 

Most, amikor számos nemzetközi intézmény és norma iránt egyre erősödő szkepticizmus figyelhető meg, 

a fejlesztésben részt vevő szereplőknek nagyobb tempóra kell kapcsolniuk, és fokozniuk kell a munkájuk 

terén tett erőfeszítéseiket. A fiatalok egységbe tömörülnek a cselekvés érdekében, ami új narratíva iránti 

igényt teremt. A fiatalok és az állampolgárok szélesebb körű bevonásához, valamint a fejlesztési 

együttműködés hiányosságaival kapcsolatos közvélekedést erősítő médiavezérelt narratíva 

ellensúlyozásához friss narratíva szükséges, amely elmagyarázza a szélesebb közönségnek, hogy mi is 

az a fejlesztési együttműködés, hogyan működik és miért szükséges. 

Reménykeltés: hozzájárulás a jobb élethez és a közös jövőhöz 

A nemzetek és a társadalmak nagy mértékben felelősek a saját előrehaladásukért. A nemzetközi 

fejlesztési együttműködés nem tekintheti kizárólag a saját érdemének a fejlesztés terén történő 

előrehaladást, de támogató szerepet tölthet be az előrehaladás elősegítésében. A fejlesztési 

együttműködés lényege a fejlődő országok támogatása az állampolgáraik életének jobbá tételére irányuló 

erőfeszítéseikben, biztosítva, hogy senki ne maradjon le. Számos meggyőző példa bizonyítja, miként 

teremt a fejlesztési együttműködés hozzáadott értéket, miként szolgál az újabb beruházások 

katalizátorául, miként kerül kevesebbe a tétlenségnél, és miként válik mindenkinek a javára azáltal, hogy 

elősegíti a jövőbeli problémák elhárítását. 

Minden korábbinál nagyobb szükség van a fejlesztési együttműködésre 

Némi aggodalomra ad azonban okot a nemzetközi fejlesztési együttműködés jövője, valamint a globális 

közösség hatékony együttműködésre és az ígéretek teljesítésére való hajlandósága és képessége. Ha az 

emberek jólétét és fenntartható életmódját szolgáló, pontosan meghatározott és egyeztetett célok elérését 

célzó cselekvés nem a helyes irányba halad, ezt egyfajta ébresztőnek kellene tekinteni, amely arra 

kényszeríti a nemzetközi fejlesztési együttműködés résztvevőit, hogy kemény kérdéseket tegyenek fel 

azzal kapcsolatban, hogy a „szavaikat valóban tettekre váltják-e”. 

A világ legnagyobb gazdaságai közötti geopolitikai és kereskedelmi feszültségek növekedése láthatóan 

visszafogja a növekedési potenciált. Veszélybe kerültek a globális multilateralizmus és a világ közössége 

által 2015-ben meghatározott ambiciózus célkitűzések. A globális gazdaság és a mindennapi társadalmi 
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interakciók gyors ütemű digitalizálódása világszerte átalakítja a munka jövőjét. Az egyre gyakrabban 

jelentkező klíma-vonatkozású sokkok ugyancsak megzavarják a növekedési és fejlődési kilátásokat, és 

veszélybe sodorják a nehezen elért eredményeket azáltal, hogy növelik az élelmiszer-bizonytalanságot, 

az egészségügyi kockázatokat és az emberek extrém időjárási események okozta sérülékenységét. 

A legfrissebb bizonyítékok azt mutatják, hogy elégtelen a fenntartható fejlődési célok teljesítését célzó 

cselekvés a világ jobbá tétele szempontjából kiemelten fontos témákban, nevezetesen a nemek közötti 

egyenlőség és az egyenlőtlenség minden egyéb formája, a szegénység, a sebezhetőség, a konfliktusok 

és a klímaváltozás terén. 

 




