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MOTTO: „În prezent un viitor/ 
Se arată incolor,/ Inodor, fără par‑
fum/ Și trăim mai mult... postum!”

(Gabriela – Gențiana Groza)

ABSTRACT: The European Movement recognizes the importance of 
the EYD2015 in the context of its own work and regards the role of 
the European Union as a global actor. Where possible, the European 
Movement will contribute to the goals of the EYD2015 in its commu‑
nications work, projects, and in its diverse activities with civil society 
actors world‑wide.
2015 is a special year for development. It is the first ever European Year 
to deal with the European Union’s external action and Europe’s role in 
the world. For development organizations all over Europe it is an unpar‑
alleled opportunity to showcase Europe’s commitment to eradicating 
poverty worldwide and to inspire more Europeans to get engaged and 
involved in development. 2015 is also the year in which the Millennium 
Development Goals that the world agreed to reach in 2000, and in which 
the international community will agree on the future global framework 
for poverty eradication and sustainable development.”
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Uniunea Europeană este un parteneriat economic şi politic unic în 
lume, care reuneşte 28 de ţări europene. A luat ființă în perioada ce a urmat 
în urma celui de‑al Doilea Război Mondial. În primă fază, s‑a pus accent pe 
consolidarea cooperării economice: țările implicate în schimburi comerci‑
ale devin independente din punct de vedere economic, ceea ce reprezintă 
evitarea declarării unui nou conflict. 

1 Elevă la Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, Municipiul 
Ploiești, prof. coordonator Răsmiriță Mirela Claudia.
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De la o uniune strict economică, Uniunea Europeană a devenit progre‑
siv o enitate cu activități în diferite domenii, începând cu ajutorul pentru 
dezvoltare, până la politica de mediu.

Un principal obiectiv al Uniunii Europene este promovarea dreptu‑
rilor omului, pe plan intern și mondial. Demnitatea umană, libertatea, 
democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului 
sunt valorile intersece ale Uniunii Europene.

Deși instituțiile Uniunii Europene sunt obligate să respecte valorile pe 
care ar trebui să le promoveze pentru a putea beneficia de o dezvoltare cât 
mai eficientă, drepturile și valorile sunt lăsate undeva în spate, unde sunt 
înlocuite cu indiferența.

Prin ochii mei, demnitatea umană și egalitatea sunt valorile care au o 
neapărată nevoie de dezvoltare, deoarce modul de gândire al unor anumiți 
oameni duce la degradarea demnității și la pierderea noțiunii de egalitate 
indiferent de ce presupune aceasta.

Pentru a ne putea bucura de un adevărat an al dezvoltării, ar trebui să 
se investească în oameni, în ideile acestora ce ar putea duce la drumul spre 
succes și în adevăratele valori ale fiecărei țări. Lumea noastră și demnitatea 
noastră au avut de suferit transformări majore, pentru că nu am realizat, 
nici până în momentul de față, că o mare parte din deciziile noastre au 
avut un raport negativ asupra acestor aspecte, ce depind în mare parte de 
noi, oamenii.

Viitorul nostru nu va fi unul asfaltat cu petele de trandafiri și nici unul 
foarte roz dacă nu ne vom arăta interesul față de dezvoltare, deoarece soli‑
daritatea este ceea ce avem nevoie acum.

Faptul că Uniunea Europeană a început să aibă un aport din ce în ce 
mai mare asupra acestei dezvoltări, este ceva ce trebuie apreciat, pentru 
că de obicei lucrurile care nu au parte de apreciere încetează să mai existe. 
Trebuie să se pună, în principal, accent pe sprijinul micilor antreprenori, 
deoarece aceștia reprezintă dezvoltarea economică de care avem nevoie 
pentru a ne putea asigura viitorul care ne preocupă începând cu vârste 
destul de fragede.

O perspectivă proprie privind dezvoltarea:
Ajutor, solidaritate, înțelegere și implicare ar trebui să fie cuvin‑

tele cheie ale acestui demers, deoarece o persoană care nu a înțeles câtă 
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importanță are aportul său în privința dezvoltării, nu va fi interesată să 
ajute, ceea ce pune în dificultate această mare încercare. 

Nu este rușinos să ajuți, ci un gest plin de lașitate să privești nepăsător 
situațiile care au nevoie de o mână de ajutor. Chiar și cel mai mic aport de 
implicare reprezintă enorm pentru cei aflați în neputință. 

De cele mai multe ori suntem tentați să aruncăm vina pe aleșii noștri, 
ceea ce este complet greșit din punctul meu de vedere. Nu le putem cere 
acestor oameni aflați la conducere schimbare, deoarece vom fi priviți ca 
niște nebuni, în timp ce ei își vor atinge în continuare propriile scopuri. 
„Văicăreala” nu constituie rezolvarea problemelor.

Eu sunt de părere că această dezvoltare trebuie să pornească de la 
fiecare dintre noi pentru a ne putea bucura de rezultate favorabile. Noi 
trebuie să suplimentăm sprijinul de care aceste țări care încă nu dispun de 
o dezvoltare ca la carte, au o absolută nevoie.

Lumea trebuie să fie îndemnată să sprijine, dar până la sprijin oamenii 
au nevoie de o informare cât mai explicită pentru a înțelege importanța fap‑
telor pe care Uniunea Europeană și‑a propus să le desfășoare. Reprezentanții 
acestui demers ar trebui să viziteze toate școlile țărilor membre în Uniunea 
Europeană, deoarece o marea parte a adolescenților vor avea un feedback 
pozitiv și cu siguranță se vor implica în activități de voluntariat. 

Este vorba de lumea noastră, demnitatea noastră și viitorul nostru, 
ceea ce mă îndeamnă să fiu unul dintre cetățenii europeni care sunt de 
părere că și Uniunea Europeană are responsabilitatea de a ajuta persoanele 
din țările sărace, și sunt pregătită să mă implic și să‑mi arăt interesul față de 
dezvoltare, participând la activități de voluntariat desfășurate în zona mea. 
Faptul că acești oameni și țările din care provin sunt la mii de kilometri 
distanță, nu mă împiedică să simt compasiune față de ei și acest lucru nu 
ar trebui să fie un impediment pentru nimeni.

Noi suntem viitorul, noi cei care venim din urmă, tineretul, și de noi 
va depinde dezvoltarea care va trebui să fie continuă. Trebuie să ne dorim 
și să luptăm pentru a atinge cele mai înalte standarde în privința dezvoltării 
pentru a ne putea bucura de tot ce ne înconjoară.

Lumea mea, lumea ta, lumea noastră trebuie să uite de discriminări și 
să învețe că toți suntem egali. Ce trebuie să schimbăm pentru a ne putea 
bucura de o dezvoltare morală, economică și industrială? MENTALITĂȚI. 

Trebuie să înțelegem că slab sau gras, înalt sau scund, englez sau rom, 
în caz că tu te afli în impas și ai nevoie de ajutor, eu ca om te voi ajuta 
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indiferent de înălțime, greutate sau origini. Acest exemplu trebuie să‑l 
înțeleagă toți cei ce se cred superiori, cei ce sunt obișnuiți să facă discri‑
minări, dar și cei ce nu vor să ajute, deoarece nu știm care vor fi condițiile 
noastre peste 20 de ani, și cine va avea nevoie de ajutor. În cazul în care 
noi avem reacții de genul: „E sărac, ce să caute aici? „E țigan, de ce să‑l 
integrez?”, nu vom avea parte de viitor, ci vom scădea ușor, ușor.

Trebuie să fim uniți, să dăm șansa și altora să se bucure de lucrurile pe 
care noi le considerăm banale și fără importanță, dar pe care ei nu le‑au 
avut niciodată și asta nu pentru că nu au vrut, ci din motive independente 
de voința lor.

Voluntariat
Să practici activități de voluntariat nu este deloc rușinos și nici nu 

necesită foarte mult timp. Prin voluntariat nu doar că strângem fonduri sau 
bunuri pentru cei ce depind de ele, ci ne și dezvoltăm abilitățile, învățăm 
să fim mult mai deschiși, să lucrăm în echipă, dar și să dorim dezvoltare. 

Implicându‑ne în activități de voluntariat ce țin de Anul European al 
Dezvoltării, beneficiem de dezvoltare proprie în același timp în care dăm 
șansa la o viață mai bună unor oameni pe care nu îi cunoaștem, dar pe care 
îi vom face fericiți.

Șansa Uniunii Europene:
Anul 2015 a reprezentat un an special pentru dezvoltare deoarece a 

fost primul an european dedicat acțiunilor externe de dezvoltare. Acum 
Organizațiile Uniunii Europene dispun de șansa unică de a dovedi angaja‑
mentul Europei față de eliminarea sărăciei la nivel planetar și de a transmite 
ideea de implicare europenilor cu privire la acțiunile de dezvoltare.

În ceea ce privește dezvoltarea, schimbările au devenit vizibile dacă 
facem o comparație între anul 1990 și anul 2015. În țările afectate de sără‑
cie schimbările sunt extrem de vizibile. 

Exemple de schimbări:
• mortalitatea a scăzut la jumătate față de anii anteriori;
• oamenii au început să aibă acces la electricitate;
• spitalele dispun de mai multe ambulanțe;
• antreprenorii au primit fonduri pentru a‑și putea desfășura activitățile 

în domeniul afacerilor;
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• 33.000 de palestinieni refugiați au dobândit calificările cerute pe 
piața muncii din Siria etc.

Ajutorul Uniunii Europene pentru dezvoltare 
Când liderii mondiali au semnat Convenția privind drepturile copi‑

lului în urmă cu 25 de ani, au promis că vor garanta fiecărui copil dreptul 
la viață, la sănătate și educație, precum și dreptul de a fi tratat în mod 
echitabil și de a fi ascultat. Și‑a ținut lumea aceste promisiuni? După cum 
spunea Nelson Mandela, „nimic nu spune mai mult despre sufletul unei 
societăți decât felul în care își tratează copiii.” Pot copiii de astăzi să spere 
la un viitor mai bun? Și ce se va întâmpla cu copiii de mâine?

În următoarele rânduri, vă prezint lucruri mai puțin cunoscute despre 
cooperarea Uniunii Europene privind anul 2015:

– Ajutorul Uniunii Europene vizează în mod special țările care nece‑
sită o mai mare nevoie;

– Uniunea Europeană ajută milioane de oameni să beneficieze de o 
viață mai bună;

– Ajutorul acordat de Uniunea Europeană este transparent și se poate 
afla cu ușurință unde ajung banii;

– Pentru a preveni eventuale neplăceri cauzate de fraudă și corupție, 
ajutorul Uniunii Europene este audiat și controlat periodic;

– Uniunea Europeană și statele sale membre sunt cei mai generoși 
donatori de ajutor oficial de dezvoltare în lume;

– Țările în curs de dezvoltare au un cuvânt important de spus în ceea ce 
privește modul de utilizare, scopul și destinația ajutoarelor Uniunii Europene;

– În implementarea la fața locului a proiectelor sale de dezvoltare, 
Uniunea Europeană se bazează pe organizații cu experiență;

– Uniunea Europeană are 139 de delegații și birouri în numeroase țări 
din lume, mai multe decât oricare dintre statele sale membre. În acelasi 
timp, ajutorul extern furnizat de Uniunea Europeană este egal cu aproape 
o zecime din bugetul său;

– În multe țări, Uniunea Europeană și statele membre își combină 
eforturile de dezvoltare pentru a garanta o mai bună colaborare și pentru 
a evita ca același lucru să fie făcut de două ori;

– Uniunea Euroapeană depune eforturi pentru a se asigura că activi‑
tatea sa în domenii precum comerțul și finanțele, agricultura, securitatea, 
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schimbările climatice și migrația contribuie la eradicarea sărăciei în țările 
în curs de dezvoltare;

– Ajutorul umanitar și cooperarea pentru dezvoltare sunt domenii 
diferite, dar se completează reciproc; 

– La nivel global, numărul persoanelor care trăiesc în condiții de sără‑
cie extremă s‑a redus cu mai mult de jumătate în raport cu anul 1990;

– Europenii cred că avem responsabilitatea de a ajuta persoanele din 
țările sărace și mulți sunt pregătiți să își asume un rol în acest sens.

În concluzie, voluntariatul reprezintă o expresie activă a participării 
civice care consolidează anumite valori europene comune, cum ar fi solida‑
ritatea și coeziunea socială. Voluntariatul oferă și posibilități semnificative 
de învățare, căci implicarea în activități de voluntariat poate contribui la 
dobândirea de noi aptitudini și competențe, iar voluntarii își pot chiar spori 
capacitatea de inserție profesională. Totodată, aș putea sublinia faptul că 
este important ca în activitățile de voluntariat să se implice persoane mai 
în vârstă, contribuind astfel la reducerea decalajului între generații și... 
la promovarea transmiterii cunoștințelor. În plus, majoritatea activităților 
de voluntariat ale tinerilor se derulează la nivel local, precum și în cadrul 
organizațiilor neguvernamentale, și ar trebui să fie sprijinite la nivel politic. 

Se întâmplă, ca de cele mai multe ori, să învățăm mai mult printr‑un 
exemplu propriu, decât prin înșiruirea de cuvinte; de aceea, deși situația 
romilor variază de la un stat membru la altul, am înțeles că a existat un 
acord general cu privire la faptul că majoritatea populației rome care 
locuiește în UE suferă de pe urma excluziunii sociale, a discriminării, a 
segregării și a sărăciei extreme, iar mulți dintre ei trăiesc într‑o stare de 
sărăcie extremă și în teritorii cu acces limitat la servicii de calitate, inclusiv 
în domeniul educației, de altfel, elevii/tinerii sunt considerați cei mai buni 
critici în astfel de situații, pentru că observă nepotrivirea în cazul în care 
vorbele spuse de aceștia, nu coincid cu faptele.
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