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2015 - Anul European al Dezvoltării
Din perspectiva dezvoltării, anul 2015 își propune să aducă în prim-plan, în fiecare lună, o tematică, prin
intermediul căreia să se marcheze unul dintre elementele esențiale scopului de a construi o lume mai bună.
Înscriindu-se în acest tipar, luna iulie are ca temă copiii și tinerii. Astfel, se pune accentul pe importanța
existenței unor urmași educați, sănătoși și crescuți într-un mediu ce promovează egalitatea de șanse, a unor
copii cărora mediul în care trăiesc să le garanteze dreptul la viață și, în același timp, să le creeze și să le ofere
șansa de a trăi o viață decentă.
Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru copii și tineri și asigurarea oportunităților pentru o viață împlinită
este unul dintre obiectivele esențiale ale dezvoltării globale. În mâinile tinerilor este viitorul societăților în
care aceștia trăiesc. Cu toate acestea, 47% din totalul persoanelor care suferă consecințele sărăciei extreme
sunt tineri și copii. Aceștia sunt, adesea, victimele excluziunii sociale, ale violenței și ale abuzurilor (care
afectează în mod special persoanele de gen feminin).
Pornind de la această temă, în lunile precedente s-a derulat o serie de seminarii și programe de educație
pentru sănătate, cu accentul pe educația sexuală și reproducere, la care au participat tineri din Europa și
Asia Centrală. În cadrul acestor întâlniri de grup, tinerii au putut conștientiza importanța egalității de gen
din perspectiva sexualității.
Inițiativa pentru derularea seminariilor a pornit de la Concluziile CES, adoptate în data de 26 mai a.c.,
prin care este subliniată necesitatea accesului universal la informații calitative, complete și accesibile, în
domeniul educației pentru sănătate și reproducere și al serviciilor de sănătate.
În același context, al AED2015, au mai avut loc seminarii pentru tineri pe alte subiecte stringente, cum sunt
sustenabilitatea mediului și implicarea acestora în procesul de decizie.
În acest sens, ”AUR” - Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane desfășoară trei proiecte la nivel
internațional, care se subscriu topicului lunii Anului European pentru Dezvoltare. Unul dintre aceste proiecte
este “Multiplying Decent Work- Decent Life!”, finanţat de Comisia Europeană prin Programul de educaţie
pentru dezvoltare EuropeAid/131141/C/ACT/Multi, număr de referinţă DCI-NSA-ED/2012/279-811.
Proiectul „Muncă decentă pentru o viaţă decentă” oferă numeroase posibilităţi de informare cu privire la
acţiunile sindicatelor şi la realităţile globale: cursuri de pregătire, care se vor desfăşura pe parcursul unui an,
seminare, evenimente publice, expoziţie foto mobilă.

Concurs de fotografie - FairSuperBrands!
Începând cu luna iunie, a fost lansată varianta în limba română a site-ului
oficial al proiectului Supply Cha!nge. Totodată, lansarea este însoțită de
posibilitatea înscrierii la concursul de fototgrafie FOOD VISION.
Modalitatea în care majoritatea alimentelor sunt cultivate sau produse
afectează mediul înconjurător. A venit timpul să transformăm producerea
alimentelor într-un proces sustenabil!
Înscrie-te la concursul de fotografie FOOD VISION și câștigă multe premii!
Exprimă-ți viziunea asupra alimentelor echitabile și ecologice. Revendică
o industrie alimentară sustenabilă!

Spre exemplu, poți să:
Rearanjezi mâncarea într-un mod cât mai creativ!

Trimite fotografia ta până în 31 august către site-ul www.supplychainge.org. Până la data de 15 septembrie poți susține online
fotografiile preferate, precum și să-ți rogi prietenii să-și arate susținerea către contribuția ta. De asemenea, vor exista premii la
nivel național pentru fotografia cu cea mai mare susținere online, din partea fiecărei țări participante.
La sfârșitul lunii august, un juriu internațional va alege imaginea câștigătoare dintre finaliste – cele 10 fotografii cu cea mai mare
susținere online.
Primul premiu internațional va consta într-o călătorie de weekend, pentru două persoane, la Expoziția de la Milano ( în
weekendul din 24 octombrie). Mai mult, vor fi acordate premii la nivel internațional. De asemenea, cele mai reușite fotografii vor
fi expuse într-o expoziție mobilă pe teritoriul Europei, dar vor fi cuprinse și într-un catalog.
Mai multe informații privind termenii și condițiile de înscriere si participare la concurs, accesați www.supplychainge.org

Școala Română de Dezvoltare VIII
8-10 iulie, București

Ediția cu numărul opt a Școlii Române de Dezvoltare, eveniment organizat de FOND, s-a
desfășurat în București, în intervalul 8-10 iulie a.c., iar temele de discuție abordate s-au înscris
în tematica EYD2015.
În cadrul discuțiilor au luat cuvântul invitați de seamă, persoane care activează în domeniul
dezvoltării internaționale sau în domenii conexe, atât din țară cât și din străinătate. Printre
vorbitori se numără doamna Carmen Burlacu, Ministerul Afacerilor Externe al României, Anca
Stoica, UNDP – Centru Regional pentru Europa și Asia Centrală, Geert Laporte, European
Centre for Development Policy Management, Deidre de Burca, World Vision Brussels,
Francesca Romana Minniti şi Blandine Bouniol, CONCORD, Amalia Garcia-Tharn, DG
DEVCO – EuropeAid etc.
Invitați speciali în cadrul evenimentului au fost Simon Maxwell, de la Overseas Development
Institute, și Simon Lightfoot, de la Leeds University.
Tema de anul acesta a fost cooperarea pentru dezvoltare, iar discuțiile s-au concentrat
pe modalitățile de promovare și abordare coerentă a agendei globale, post 2015, atât la
nivel național, cât și european. Obiectivele de dezvoltare sustenabilă au reprezentat tema
centrală a discuțiilor, iar pe plan secundar s-a discutat despre rolul României, ca stat donator,
în implementarea cu succes a noii agende.
O atenție deosebită a fost acordată schimbărilor climatice și măsurilor ce trebuie luate pentru
a împiedica transformarea climatică la nivel global. Un accent deosebit pe această temă a fost
pus de Simon Maxwell, care a subliniat importanța transformării climatice din perspectiva
dezvoltării, afirmând că acest fenomen ar afecta grav statele în curs de dezvoltare, care au
avantajul de a cultiva exclusivist anumite produse, datorită climei favorabile, dar care ar pierde
această nișă dacă produsele respective ar putea fi cultivate și în alte locuri de pe planetă, în
statele europene, de exemplu.

O altă temă, ce s-a dovedit extrem de apreciată
de participanți, a fost problematica migrației,
precum și posibilele moduri de abordare a
acesteia. Din discuții a reieșit faptul că România
nu se confruntă cu problema migrației la același
nivel cu restul statelor europene, fiind o țară de
tranziție pe harta migrației, nu destinație.
În concluzia evenimentului a reieșit faptul că
Europa trebuie să abordeze problema dezvoltării
pe mai multe planuri, luând aminte la greșelile
din trecut și să se concentreze pe problemele
globale ca întreg, iar fiecare stat trebuie să
abordeze cele 17 obiective de dezvoltare
sustenabilă, concentrându-și atenția pe cele care
îi descriu mai bine situația.
Totodată, se impune o colaborare mai bună
și o comunicare eficientă, atât între guverne
și agențiile internaționale, cât și în interiorul
agențiilor, dar și construirea unui parteneriat
real între statele dezvoltate și cele în curs de
dezvoltare, astfel încât să fie descurajată corupția
și să fie încurajată dezvoltarea sustenabilă.
În ceea ce privește țara noastră, a reieșit că unul
dintre cele mai importante lucruri pe care le
poate face România, pentru a-și crește puterea
în domeniul dezvoltării internaționale, este
utilizarea resursei umane, întrucât avem un
număr impresionant de experți în domeniu care,
din păcate, nu sunt valorificați.
Informații suplimentare despre Școala Română
de Dezvoltare pe site-ul oficial FOND:
http://www.fondromania.org/

Project Fair: Development Cooperation Initiatives and Projects
10 iulie, București

În data de 10 iulie, ”AUR” - Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane a participat la Târgul de Proiecte
din cadrul Școlii Române de Dezvoltare, eveniment organizat de FOND - Federația ONG pentru Dezvoltare.
Cu această ocazie, Ana Averescu (coordonator activități proiect) și Ionela Vlad (coordonator planificare
evenimente) au prezentat proiectele internaționale ”AUR”-A.N.S.R.U. ce se subscriu Inițiativei de Cooperare
pentru Dezvoltare:
„Multiplying Decent Work – Decent Life!” DCI-NSA-ED/2012/279-811.
“Fit for Fair - Global Learning for Decent Work in the Sportwear Industry” DCI-NSA-ED/2012/279-938
”Make Chocolate Fair!” DCI-NSA-ED/2012/287-834

MAKE CHOCOLATE FAIR !

Un mesaj puternic: 100.000 de europeni sunt sătui de
ciocolată inechitabilă!
100.000 de iubitori de ciocolată, de pe tot teritoriul Europei, au trimis un mesaj clar industriei
producătoare: suntem sătui de ciocolata care conține foamete, sărăcie și exploatează forța de muncă
a copiilor. Împreună cerem industriei producătoare de ciocolată să ia măsuri de îmbunătățire a
condițiilor de trai a fermierilor care lucrează pe plantațiile de cacao.
Împreună suntem puternici!
100.000 de semnături colectate reprezintă un succes care nu ar fi fost posibil fără susținerea multora
dintre activiști, multiplicatori și a celor peste 100 de organizații partenere din 16 țări Europene. Cu
un devotament puternic, ei au dat viață campaniei Make Chocolate Fair!. La numeroase evenimente,
activități, expoziții și datorită turului Chochomobile prin Europa, ei au reușit să sensibilizeze publicul
general în ceea ce priveşte nedreptățile petrecute în cadrul cultivării cacauei. Au convins oamenii
să susțină cererile campaniei Make Chocolate Fair! prin colectarea de semnături.
Colectarea de semnături continuă: Vom reuși să strângem 120.000 de semnături până în
decembrie?
La începutul lunii decembrie, împreună cu reprezentanții organizațiilor ciocolatei din Coasta de
Fildeș, vor înainta semnăturile către Association of Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries
din Europa (COABISCO).
Susține colectarea semnăturilor pentru o ciocolată echitabilă între timp! Cu cât suntem mai mulți
semnatari ai petiției, cu atât mai dificil devine pentru industria producătoare de produse din
ciocolată să ignore revendicările noastre.

Pentru mai multe detalii despre campania MCF! și a revendicărilor din cadrul acesteia, accesați
pagina oficială a campaniei, disponibilă și în limba română, la adresa: http://makechocolatefair.org/

O viață fără ciocolată? Pentru mulți dintre noi e de neconceput! Chiar face ciocolata pe toată lumea
fericită? În prezent, milioane de fermieri de pe plantațiile de cacao de scară mică își distrug sănătatea
lucrând în condiții inumane, doar pentru ca noi să ne bucurăm de ciocolată. Între timp, companiile
colectează profiturile din produsele lor de ciocolată. Această nedreptate trebuie oprită!
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Exploziția roll-up ”Muncă Decentă pentru o
Viață Decentă”

FIT for FAIR
Materiale de campanie

FIT for FAIR

Maquilas – Realitățile fabricilor de textile din El Salvador

Luni, 29 iunie 2015, în incinta sediului „AUR”-Asociația
Națională a Specialiștilor în Rersurse Umane, pe Ion
Câmpineanu nr. 3A, Sector 1, București s-a desfăşurat, între
orele 17:30 – 20:30, atelierul dedicat studenților „Maquilas –
Realitățile fabricilor de textile din El Salvador”.
Evenimentul s-a bucurat de prezența invitatului special din
El Salvador, Sergio Chávez. Acesta militează de foarte mulţi
ani pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă din așanumitele „maquilas” – fabricile de textile din El Salvador.
Invitatul are o amplă experiență în dreptul muncii din
industria producătoare de articole de îmbrăcăminte. Este
inițiatorul organizației „Equipo de Investigación Laboral”,
care întreprinde cercetări și investigații în fabrici, pentru a
scoate la suprafață încălcări concrete ale legislației muncii și
ale drepturilor omului. Pentru a afla condițiile reale de muncă,
investigaţiile se realizează cu ajutorul unor lucrătoare, care
merg în maquilas sub acoperire.
Scopul atelierului a fost acela al ridicării gradului de
conștientizare asupra condițiilor de muncă din fabricile de
textile din El Salvador, înglobând problematici ce vizează
egalitatea de gen, munca decentă, drepturile omului și
solidaritatea internațională.
Atelierul a fost urmat, marți, 30 iunie 2015, de conferința de
presă „Sclavia Modernă. Dramele femeilor care muncesc
în fabricile de textile din El Salvador”, în incinta GODOT
Cafe-Teatru, Strada Blănari nr. 14, sector 3, Bucureşti. Acest
eveniment public a urmărit aceeași tematică și a fost adresat
rețelei de multiplicatori create în cadrul proiectului „Fit For
Fair – Global Learning in the Sportswear Industry”, membri
a diferite sindicate, organizații neguvernamentale, studenți
și a altor actori cointeresați.
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Aflați mai multe despre toate aceste nedreptăți
și despre cum vă puteți implica pentru a produce
o schimbare, vizitând pagina web a proiectului:
http://fitforfair.muncadecenta.ro/

FIT for FAIR
European Speakers Tour - 2015

„AUR” – Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse
Umane (A.N.S.R.U.) a organizat în data de 30 iunie 2015,
în incinta GODOT Cafe-Teatru (Strada Blănari nr. 14, sector
3, Bucureşti) conferința de presă „Fit for Fair European
Speakers Tour 2015”, cu tema „Sclavia Modernă.
Dramele femeilor care muncesc în fabricile de textile
din El Salvador” și seminarul „Maquilas – Realitățile
fabricilor de textile din El Salvador”.
Conferința de presă a fost organizată cu ocazia „Fit for
Fair European Speakers Tour 2015”, eveniment care
se bucură de prezența lui Sergio Chávez, invitat din El
Salvador, care militează de mulţi ani pentru îmbunătățirea
condițiilor de muncă din așa-numitele „maquilas”. Invitatul
are o amplă experiență în dreptul muncii din industria
producătoare de articole de îmbrăcăminte şi este
inițiatorul organizației „Equipo de Investigación Laboral”,
care întreprinde cercetări și investigații în fabrici, pentru a
scoate la suprafață încălcări concrete ale legislației muncii
și ale drepturilor omului. Pentru a afla condițiile reale de
muncă se recurge la trimiterea unor lucrătoare în fabricile
investigate, unde acestea vor lucra sub acoperire.
Cu această ocazie dorim să le mulțumim pentru intervențiile
lor Adrianei Zaharia, coordonator Policy Advocacy FOND
(Federația Organizaţiilor Neguvernamentale pentru
Dezvoltare din România), lui Horia Nițu (Sindicatul U.P.A
România), Alexandrei Tomescu ( A.R.T. Fusion), precum și
facilitatorului Dr. Conf. Univ. Dona Tudor.
Totodată, s-a incheiat oficial al doilea curs de formare din
cadrul proiectului “Multiplying Decent Work - Decent Life”
proiect finanţat de Comisia Europeană prin Programul de
educaţie pentru dezvoltare EuropeAid/131141/C/ACT/
Multi cu numărul de referinţă DCI-NSA-ED/2012/279-811,
înmânându-se cursanţilor dimplomele de participare.

Congresul Strategic și Adunarea Generală EAPN 2015

Liderii EU par a ignora crizele politice, economice și umanitare: Votul Greciei este un semnal de alarmă!
Congresul Strategic și Adunarea Generală EAPN 2015 au luat o poziție fermă impotriva politicilor UE asupra crizelor
sociale, migrației și problematica Greciei
Bruxelles, 7 iulie 2015 – Peste 150 de delegați ai Rețelei Europene Anti-Sărăcie (EAPN), reprezentanți ai celor 31 de rețele
naționale și 17 organizații europene, au profitat de oportunitatea oferită de Congresul Strategic și Adunarea Generală EAPN
pentru a înainta o declarație finală către liderii guvernelor statelor membre.
Reprezentanții EAPN au criticat aspru Uniunea Europeană și FMI, cu o zi înainte de referendumul Greciei. Criticile aduse fac
referire la eșecul acestor instituții de a determina creștere și prosperitate în Europa.
La evenimentul EAPN au participat liderii regionali și locali, inclusiv primarul orașului Bilbao, Juan Maria Aburto, care a afirmat că
”sărăcia este printre problemele cele mai serioase cu care ne confruntăm. Sărăcia este nesustenabilă și intolerabilă.”
În Declarația Finală 2015, delegații au făcut referire la problematica sărăciei ca fiind un flagel major, exprimându-și totodată
solidaritatea cu populația Greciei și în special cu țările afectate de programele de austeritate impuse de așa-zisa Troika.
”Întrucât politicile de austeritate împing din ce în ce mai multe persoane în sărăcie, acțiunile Uniunii Europene și ale FMI pun în pericol
viețile oamenilor din Grecia - avem nevoie să re-afirmăm rolul democratic și social al Uniunii Europene .”
Delegații au condamnat politicile UE, susținute de creditorii internaționali, care prioritizează acele interese financiare din care
beneficiază doar o elită, în locul celor care acționează în interesul oamenilor și bunăstării lor. Concret, ei au făcut apel pentru
eliberarea fondurilor care susțin serviciile și veniturile esențiale care propulsează rata de implicare în câmpul muncii din Grecia,
cerând recunoașterea imediată a nevoii de reducere substanțială a datoriilor, sau chiar a stergerii datoriei.
Politica migrației în UE trebuie să își aibă bazele în Declarația Universală a Drepturilor Omului!
În Declarația Finală, delegații și-au exprimat îngrijorările legate de criza umanitară cu care se confruntă involuntar migranții și
cei care caută azil la granițele Europei. ” Întrucât aproximativ 22.000 de migranți au murit în spațiul Mediteranean în perioada
2000-2014 în călătoria lor fatală spre Europa”, membrii EAPN au cerut Uniunii Europene să răspundă cât mai rapid și adecvat
crizei umanitare ce ține de migrația involuntară.
Delegații EAPN s-au simțit încurajați de suportul și solidaritatea oferită de către populația locală față de cei care caută azil și
migranții involuntari atunci când aceștia ajung în Europa. ”Aceștia practică o acțiune umanitară model pentru noi toți” a subliniat
Dl. Aires, continuând ”Locuitorii din Lampedusa, precum cei din multe alte comunități din zona Mării Mediterane, au ajutat și susținut
oamenii care abia au supraviețuit călătoriei. Sunt mulțumit să observ că această idee a prins aici, iar acest gest uman merită nu mai
puțin decât Premiul Nobel pentru Pace.”
Evenimentul a repezentat un moment marcant pentru membrii EAPN, pentru rețelele naționale EAPN și organizațiile europene
membre EAPN, care a avut scopul de a elabora împreună noul Plan Strategic EAPN și de a-și alege noul consiliu.
Poziția României a fost reprezentată de către Raluca Mănăilă (Președinte RENASIS, membru EXCO EAPN) și Loredana Giuglea
(World Vision România, Coordonator PEP România).
• Declarația Finală EAPN poate fi accesată online la adresa: http://www.eapn.eu/images/stories/docs/GA/2015-GA/EAPN-GA-2015final-declaration.pdf?utm_source=European+Anti-Poverty+Network+notifications&utm_campaign=ffa3748748-GA_PR_and_
final_declaration7_8_2015&utm_medium=email&utm_term=0_162ed999ac-ffa3748748-177076593
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