
 
 
 

 
Tisková zpráva  

 

Evropské nevládní organizace varují: EU musí najít řešení z finanční krize 
nejen pro sebe, ale i pro rozvojové země 

 
Praha, 30. ledna 2009 – Neformální schůzka ministrů pro rozvojovou spolupráci států EU, která 
se uskutečnila v Praze ve dnech 29. – 30. ledna 2009, poskytla Evropské unii jedinečnou 
příležitost postavit se čelem ke své části odpovědnosti za rozvojové země v době finanční 
krize. Nevládní neziskové organizace apelovaly na ministry EU 27 se žádostí o systematickou 
podporu rozvojových zemí při vyrovnávání se s obrovskými obtížemi, kterým v době finanční 
krize musí čelit. 
 
Předseda FoRS a ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek dnes vystoupil na zasedání ministrů 
s příspěvkem o „Dopadech finanční krize na rozvojově země“ a tlumočil jim společnou výzvu evropské 
konfederace nevládních neziskových organizací CONCORD a Českého fóra pro rozvojovou 
spolupráci FoRS. V době globální finanční a ekonomické krize, kdy bohaté země  
 
CONCORD, evropská rozvojová konfederace nevládních neziskových organizací (NNO) v rozvojové 
spolupráci, a FoRS, česká platforma rozvojových NNO, alarmují před zvětšující se hrozbou nesplnění 
letošních rozvojových závazků a snižujícího se objemu rozvojové pomoci. Dopady finanční krize na 
rozvojové země budou o to citelnější. Proto CONCORD a FoRS naléhají na splnění existujících 
závazků financování rozvojové spolupráce, konkrétně 0,56 % HNP do roku 2010 a 0,70 % HNP 
do roku 2015.  
 
Evropské nevládní organizace, reprezentované na pražské schůzce Šimonem Pánkem, oslovily 
ministry, aby jim znovu připomněly potřebu reformy stávající mezinárodní finanční architektury 
a Bretton Woodskych institucí v zájmu chudých zemí a zdůraznily důležitost zlepšení v zastupování 
a demokratické participaci nejméně rozvinutých států na vyjednávacích procesech. Členské státy EU 
byly na základě dohody z Dóha vyzvány k uspořádání konference OSN nejvyšší úrovně věnované 
světové finanční a hospodářské krizi a jejímu dopadu na rozvojové státy.   
 
Ministři pro rozvojovou spolupráci byli mimo jiné požádáni o zpřísnění boje proti daňovým rájům 
a mezinárodním daňovým únikům, o podporu implementace mechanismů dluhové výpomoci 
a o zabezpečení dalšího zdroje financování boje s klimatickými změnami v rámci příprav EU na 
COP15, Strukturní shromáždění OSN věnované klimatickým změnám, které proběhne tento rok 
v Kodani.  
 
FoRS a CONCORD vyzývá členské státy EU, aby vyslaly jasný signál, že berou své závazky přijaté 
v rozvojové oblasti vážně a že si uvědomují nezbytnost zavedení rovných pravidel, které vytvoří  
efektivní infrastrukturu pro ekonomický a sociální rozvoj.  
 
Více informací poskytnou: 
• Šimon Pánek, Člověk v tísni 

Tel: +420 777 787 913, e-mail: simon.panek@peopleinneed.cz 

• Jana Krczmářová, FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci 
Tel: +420 777 756 700, e-mail: sekretariat@fors.cz 

 

Důležité poznámky 
• FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci je zájmové sdružení právnických osob – českých nestátních 

neziskových organizací zabývajících se rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Sdružuje 28 členských a 13 
pozorovatelských organizací. Předsedou sdružení je Šimon Pánek ze společnosti Člověk v tísni. FoRS je 
zakládajícím členem evropské konfederace CONCORD. www.fors.cz 
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mailto:sekretariat@fors.cz
http://www.fors.cz/


• CONCORD je evropská nevládní konfederace sdružující organizace zabývající se humanitární pomocí a rozvojovou 
spoluprací. Členy jsou národní platformy a mezinárodní sítě reprezentující přes 1 600 nevládních organizací, jež 
jsou podporovány miliony občanů v celé Evropě. CONCORD se snaží prostřednictvím reflexe a akcí ovlivňovat 
evropské politiky a pravidelně se angažuje v dialogu s evropskými institucemi a dalšími organizacemi občanské 
společnosti. CONCORD je součástí GCAP. www.concordeurope.org 
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