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Segélyhatékonysági kezdeményezések

OECD

 2003: Róma – még csak a donor államok vannak jelen

 2005: Párizs – már néhány recipiens ország is

Elfogadják a Párizsi Nyilatkozatot:

konkrét, számszerűsített indikátorok a segélyhatékonyság

növelése érdekében:

donorok közötti koordináció javítása,

segélykötöttség csökkentése,

transzparencia növelése,

elszámolási és bürokratikus szabályok egyszerűsítése és

összehangolása stb.



Segélyhatékonysági kezdeményezések

 2008 Accra: párizsi célok melletti kiállás, és egy akcióterv

kidolgozása a Nyilatkozatban foglaltak megvalósítása

érdekében

 2011 Busan: OECD jelentést készít a Párizsi Nyilatkozat

teljesüléséről – lehangoló eredmények 

 a busani záródokumentum újra hitet tesz a 

segélyhatékonyság mellett, és megerősíti a Párizsi

Nyilatkozatot

 új elem: a demokratikus elszámoltathatóság javítása (pl. a 

parlamentek és civil szervezetek szerepének erősítése a 

fejlesztési folyamatban)

 +: szélesebbre nyitlja a donori konzultációt



Amikor a fejlesztés félrecsúszik

Turkana tavi erőműfejlesztés (1971)

Donor: NORAD (152 millió USD)

Cél: továbbképzés és munkahelyteremtés a Turkana 
népcsoportnak: halfeldolgozó gyár építése – a turkanak
kifogják és feldolgozzák a halat

 Probléma: a Turkana emberek nem esznek halat, és nem
szoktak halászni

 A gyár néhány nap után

bezárt, és azóta sem működik

Fotó: projectturkana.org



Amikor a fejlesztés félrecsúszik

Waslala Water System Project

Cél: vízhozzáférés javítása, megfelelő
infrastruktúra kialakítása

Külső szakértő megbízása a projekt
előkészítéséhez, a tervek kidolgozásához és a 
beruházás megvalósításához

Probléma: “esős évszakban jól működik”

Fotó: waterforwaslala.org



Amikor a fejlesztés félrecsúszik

Lesotho fennsík vízfejlesztési projektje (1986)

Donorok: EIB, ADB, Világbank (3.5 milliárd USD)

Cél: elterelni a folyók vizét, hogy ellássák a Dél-afrikai

Köztársaság ipari, kereskedelmi és politikai központjainak

víz-és áramigényét

 Lesotho: közúti infrastruktúra kiépítése, jelentős

exportjövedelem a víz eladásából és olcsó elektromos

energia

 Probléma: ökológiai problémák,

a helyi lakosoknak nem volt pénze

áramra, korrupció

Fotó:rainharvest.co.za



Amikor a fejlesztés félrecsúszik

A Csád-Kameruni olajvezeték építése (2003)

Donor: Világbank (4.2 milliárd USD)

Cél: olajvezeték építése az Atlanti Óceánig, azzal, hogy a 

bevételből származó pénzt Csád fejlesztésre fordítja

 Probléma: Idriss Déby fegyvereket vett fejlesztés helyett, 

és megfenyegette az olajcégeket, hogy

kitiltja őket az országból

Fotó: bbc.co.uk



Amikor a fejlesztés félrecsúszik…

 az alapvető emberi jogok és az önrendelkezés figyelmen

kívül hagyása

 a helyi gazdasági, kulturális, szociális viszonyok

félreértése/ignorálása

 a környezetvédelmi hatástanulmányok hiánya, semmibe

vétele

 a helyi politikai viszonyoknak nem megfelelő projekt, 

implementáció

 a helyi kisközösségek kihagyása a tervezésből

 nem holisztikus megközelítés, egydimenziós programdizájn

 a megfelelő humánerőforrás megteremtésének elmulasztása

 koherencia hiánya az egyes szakpolitikák között (PCD)



Hogyan lehet megakadályozni a 

kudarcokat?
a hatékony fejlesztési együttműködéshez többre van szükség, 
mint pusztán pénzre és jó szándékra

 átfogó igényfelmérések készítése

 a helyi közösség bevonása – „ownership‟

 a helyi társadalmi, gazdasági és környezeti viszonyok figyelembe
vétele

 megfelelő módszer, technológia alkalmazása

 holisztikus megközelítés – 3Ps: people, profit, planet

 helyi partnerekkel történő együttműködés

 koordinált donorpolitika

 utókövetés

 tanulságok levonása

 projektek nyilvánossága



Köszönöm a figyelmet! 

Bördős Éva

Elnökségi tag, HAND Szövetség

eva.bordos@hand.org.hu

www.hand.org.hu

10

mailto:eva.bordos@hand.org.hu
mailto:eva.bordos@hand.org.hu
http://www.hand.org.hu

