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A jelen tanulmány a Visegrádi csoport (V4-országok) nemzetközi fejlesztési (NEFE-) 
politikájának összehangolására, együttműködésére tett eddigi erőfeszítések elemzé-
se, különös tekintettel a nem kormányzati, azaz civil szervezetek (Non-Governmental 
Organization, NGO) szerepére és a jövőbeni lehetőségekre. Az esettanulmány fóku-óku-
szában Csehország áll, a célországok közül pedig Etiópia.

A vonatkozó irodalom rövid áttekintése után bemutatom a NEFE-politikák ösz-áttekintése után bemutatom a NEFE-politikák ösz- után bemutatom a NEFE-politikák ösz-
szehangolásának jelenlegi státuszát, a folyamat állását, a korábbi közös munka 
tanulságait. Utána a konkrét együttműködés lehetőségeit és előnyeit, valamint az 
akadályozó tényezőket vizsgálom, külön kitérve a civil szervezetek szerepére. Végül 
a jövőre vonatkozó javaslataimat osztom meg az olvasókkal.

Alaphipotézisem, hogy mind mennyiségi, mind minőségi szempontból 
előnyös és egyre sürgetőbb lenne jóval szorosabban összehangolni a V4-ek NEFE-
tevékenységét. Ez politikai akaratot és döntést igényel, az implementálásban viszont 
már a kulcsszerepet az NGO-k játsszák. A tanulmány bemutatja, hogy viszonylag 
gyors és egyszerű lépésekkel jelentős haladást lehet elérni ezen a téren, és felhívja 
a figyelmet arra, hogy az egyre feszültebb migrációs krízisben ezeket a lépéseket 
mielőbb meg kell tenni.

Bevezető

A Visegrádi csoport nemzetközi fejlesztési politikája az elmúlt 25 évben – amely 
során recipiens országból maguk is donorországgá váltak – értelemszerűen 
jelentős változáson ment keresztül. Bár valamennyien végigmentek a nem-

zetközi fejlesztés iskolájának a különböző fázisain (a jogi keretek megteremtésén, 
a policy-koncepciók kidolgozásán és a donorrá válás – nem egyszerű – gyakorlati 
folyamatán), a fejlődési ívük rendkívül eltérő. Az egymás közötti együttműködést 
ennek ellenére – vagy éppen ezért – minden fél egyértelműen kívánatosnak tartaná.

Tanulmányom kiindulópontja az volt, hogy Magyarország számára a déli nyi-
tás kapcsán (is) szükséges és időszerű, hogy az elmúlt évtizedeknek a nemzetközi 
fejlesztés visegrádi tapasztalataiból eredő tanulságait megvizsgálja. Az írás idején 
tapasztalt, egyre fokozódó migrációs válság még inkább alátámasztotta azt a vé-
leményemet, hogy nem halasztható a NEFE-politikák átgondolása: azok ugyanis 
jobban hozzájárulhatnak a hosszú távú megoldáshoz, mint a jelenlegi, tűzoltás 
jellegű tevékenységek. A V4 2015. szeptember 4-ei közös nyilatkozata pedig konk-
rétan rámutatott: a probléma gyökerét célzó (köztük nemzetközi fejlesztési) lépések 
nélkül nem lesz kezelhető a folyamat.1

A kutatásom során az alábbi két kulcskérdésben is fontos konszenzus volt ta-
pasztalható a válaszadók részéről.

1. Az interjúk során minden egyes megkérdezett illetékes úgy vélte, hogy a 
V4-ek NEFE-együttműködése kívánatos és továbbra is fenntartandó cél. 

1 Visegrad Group, 2015.
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A legtöbbjük azt is megerősítette, hogy a demokratikus átmenet tapaszta-
lataira alapozó (democracy assistance, DA; Visegrádra alkalmazva: V4DA) 
közös programok kiemelten értékesek lehetnek a nefe piacán.

2. A másik konszenzusos kutatási eredmény az a tény, amit közkeletűen a 
„no trade without aid” kifejezéssel szoktak leírni: vagyis ha a kereskedelmi 
cél hangsúlyozottan előtérbe kerül a legszegényebb országok, így pl. az 
afrikai államok esetében, akkor ott az előzetes, donorként szerzett NEFE-
tapasztalatokra elengedhetetlenül szükség van.

A tanulmánynak az elmúlt évtizedek tapasztalatai és az elméleti irodalom által 
is alátámasztott következtetései is megerősítik ezt a két konszenzusos vélekedést.

A kutatás módszertana szerint a szakirodalom és a vonatkozó dokumentu-
mok áttekintése mellett elsősorban közvetlen információkra támaszkodtam. 
2012 novemberében, a V4AID projekt keretében egy tanulmányúton vettem részt 
Etiópiában, amely bemutatta az országban működő V4-es projekteket és a V4-
es NEFE-együttműködés szélesebb gyakorlatát, majd 2013 májusában a V4-nek 
a NEFE továbbfejlesztését célzó konferenciáján adtam elő Pozsonyban. 2014-ben 
pedig részt vettem a projekt EU-s értékelésében.

2015 júniusában, az Institute of International Relations vendégeként 10 napos 
tanulmányúton jártam Prágában, ahol interjúkat készítettem és a szakirodalmat ol-
vastam. 2015 szeptemberében két, a V4-es NEFE-tevékenységeket, azon belül is a 
demokráciafejlesztő célúakat elemző workshopon vettem részt, szintén Prágában. 
Az ICDT stratégiai tanácsadójaként az intézet demokráciafejlesztő munkájában is 
részt veszek, rendszeresen tartok képzéseket, elsősorban az Eastern Partnership 
régiós résztvevőinek.

A témában eddig készült kutatási eredmények közül egyaránt támaszkodtam a 
magyar és a nemzetközi kutatók munkáira, elsősorban Ondřej Horký-Hlucháň és 
Simon Lightfoot legújabb könyvére, amely az új tagállamok NEFE-tevékenységének 
a legátfogóbb kritikai megközelítése, és megtalálható benne Szent-Iványi Balázsnak 
a magyar „koraszülött donor” pozíció tanulságairól szóló tanulmánya is.2

A kötet szerzői arra figyelmeztetnek, hogy a bekövetkezett örvendetes intézmé-
nyi változások, az EU-aquis átvétele és az azzal együtt megszületett kormányzati 
retorika a „sekély európaizálódás” jegyeit viselik, és az „átmenetben elveszettnek” 
kell tekinteni azokat az előzetes tudásokat és tapasztalatokat, amelyeket ezen orszá-
gok a rendszerváltás előtt felhalmoztak. Ilyen módon nem tudtak mély, átgondolt és 
hatékonyan implementálható NEFE-politikák születni: azok megmaradtak az EU által 
elvárt normák és beszédmódok mechanikus ismétlésénél, anélkül hogy e normákat 
– hogy csak a legalapvetőbbet, a szegénység csökkentését említsük – szervesen 
átültették volna a fejekbe és a közpolitikába. Az a törekvésük sem sikerült, hogy a 
saját tapasztalataik alapján felajánlható, a demokratikus átmenetben adható segít-
ségre vonatkozó programjaikat (V4DA) a segítségnyújtás új típusaként bevigyék az 
EU gondolkodásába. Más kérdés, hogy annak még mindig nincs igazán kitalált és 
2 Horký-Hlucháň és Lightfoot, 2015.
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kidolgozott formája – ki nyújtsa, miből és hogyan –, de ez nyilván összefügg azzal, 
hogy nem lett elfogadott, bevett új programterület.

Számtalan munka született a szorosan vett témában; közülük a leginkább re- közülük a leginkább re- a leginkább re-
levánsak azok, amelyek az átmenet demokratikus tapasztalatainak átadását célzó 
programokat elemzik. Az egyik ilyen Jan Hornat tanulmánya, amely többek között 
arra hívja fel a figyelmet, hogy fontos a hazai közvéleménnyel megértetni, hogy 
ezek a programok hosszú távon gazdasági megerősödést és stabilitást eredmé-
nyeznek a támogatott országokban.3 Hornat másik fontos javaslata, hogy ideje 
több érintett partner bevonásával végezni ezeket a programokat: a civil partnerek 
mellett üzleti szervezeteket is a donorok közé vonzani, mert azok másfajta jövőbeli 
együttműködések lehetőségét is megteremthetik.

A jelen tanulmány a mellett is érvel – és az elmúlt évtizedek nyugati gyakorlata 
is megerősíti –, hogy az értékalapú NEFE-tevékenységet, vagyis pl. a partneror-i –, hogy az értékalapú NEFE-tevékenységet, vagyis pl. a partneror-
szágban a társadalmi tőkébe való befektetés és a későbbi konkrét (kereskedelmi, 
pénzügyi), érdekalapú befektetések közötti összefüggést a kölcsönös előnyök elvé-é-
nek tudatosításával, őszintén világossá kell tenni a NEFE tervezésénél.

A tanulmány áttekinti a négy visegrádi ország jelenlegi státuszát és eddigi 
NEFE-történetét, a kormányzati segély (Official Development Aid, ODA) költésének 
arányát, a V4-es együttműködés potenciális előnyeit és jelenlegi akadályait, kitér 
az NGO-k szerepére, és az etióp példán keresztül történő összehasonlítás után ja-
vaslatokat fogalmaz meg mind a magyar stratégia, mind a V4-es együttműködés 
tekintetében. Kiemelt fókuszai a cseh NEFE-tevékenység, a 2012-es V4AID projekt 
és a 2015-ös interjúk során megismert jó gyakorlatok.

StátuSz: a jelenlegi helyzet áttekintéSe

Ahhoz, hogy megértsük a V4-es országok jelenlegi státuszát, röviden érdemes 
áttekinteni, mit tettek a NEFE területén.

Természetesen a NEFE-tevékenység igen szerteágazó, mind szektorális, 
mind regionális értelemben, és a célországok is változnak. A V4-ek célországai 
közül vannak, amelyek egybeesnek: hiszen mind a Keleti Partnerséghez tartozó 
államok, mind a Nyugat-Balkán fontos régió az európai integráció és/vagy a bé-
kés szomszédság szempontjából, valamint az afganisztáni misszió is megköveteli 
a négy ország figyelmét. A kutatás időszakában közös célország volt Afganisztán 
és Moldova, valamint Georgia, és a közelmúltban azzá vált Ukrajna. A szubszaharai 
térségben közös célország Kenya és Etiópia. Ha csak ezekben az államokban 
megvalósul a V4-es koordináció, esetleg szektorális vagy egy-egy régión belüli mun-
kamegosztás jönne létre, már ki lehetne kísérletezni pilot szinten az együttműködés 
legjobb formáit. A Keleti Partnerség országai egy külön csoportot képeznek, és ott 
működnek is ilyen közös programok. Ezek jó gyakorlatát mindenképpen szükséges 
3 Hornat, 2015.
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tanulmányozni a továbblépéshez, különösen akkor, ha a migrációs válság kapcsán 
egy más régióban is aktivizálódunk.

Fontos itt megjegyezni, hogy a NEFE-tevékenységben való egyre nagyobb jár-
tasság és a mind több konkrét tapasztalat immár szükségessé teszi meghatározni 
azt is, hogy mi nem része a nemzetközi fejlesztésnek. A fejlesztő munka nem tévesz-
tendő össze a konfliktuszónákban végzett közvetlen veszélyelhárító vagy mentési 
tevékenységgel és a humanitárius segélyezéssel. Ezek elkülönítésére az EU-ban is 
fontos definíciókat dolgoztak ki, amelyeket ún. konszenzusos dokumentumokban 
rögzítettek. A NEFE-munka a humanitárius, vészhelyzetekben nyújtott segélyezési 
szakasz után indulhat – bár az elmúlt évtizedekben ezek a szakaszok egyre közelebb 
kerültek egymáshoz: gyakran már fejlesztés is folyik egy-egy békés régióban, míg 
az adott célország más területein még javában dúl a háború vagy az etnikai konflik-
tus. Mindazonáltal az ilyen munka nem tartozik a klasszikus NEFE-tevékenységbe. 
Új kihívást jelent ezen a téren az, hogy a hatalmas migrációs nyomás e szakaszokat 
még közelebb tolhatja egymáshoz. Emellett annak a veszélye is felmerül, hogy 
nemcsak hogy a hosszú távú fejlesztés helyett vészhelyzetekben kell a köz-
vetlen túléléshez szükséges segítséget nyújtani, de ezt olyan régiókban kell tenni, 
amelyekre az állam összeomlása jellemző, és az alapvető funkciói ellátása szüne-
tel – ad absurdum egy magát államnak tekintő alakulat kezdi ezeket a funkciókat 
ellátni. Mindennek beláthatatlan következményei lehetnek a segélyezés eddigi nem-
zetközi gyakorlatára és messze azon túl is.4

Szintén nem tanácsos a határon túli kisebbségek segítését keverni a NEFE-
tevékenységgel, hiszen az előbbi nemzeti kötelesség és érdek, míg a NEFE 
elsősorban a nemzetközi kötelezettségeink része, valamint a korábbi recipiens or-
szágból donorrá válásunk természetes velejárója. A határon túli magyarok esetében 
például a kulturális és értékközösségünk alapján is káros lenne, ha a közösségeikkel 
azt éreztetnénk, a velük való együttműködés hasonló kategóriába esik egy távoli 
afrikai országban végzett munkánkkal. Helyes és továbbra is fenntartandó, hogy a 
nemzetpolitika részeként külön hivatal foglalkozik ezzel a területtel. A két cél között 
semmiféle ellentét vagy ellenérdek nincs, azok együtt adják egy békés világ alapjait, 
közel és távol hazánktól.

az elmúlt Bő évtized

A NEFE-tevékenységük jogi alapját csak lassan, fokozatosan teremtet-ük jogi alapját csak lassan, fokozatosan teremtet- jogi alapját csak lassan, fokozatosan teremtet-
ték meg a V4-es országok. Bár az EU-csatlakozás idejére készen álltak 
az elvi, kinyilatkoztatásszintű policy keretek, a következő években pedig a 

megvalósításra a négyből három ország külön fejlesztési ügynökséget is hozott 
létre, de a konkrét jogi struktúra kialakítása csak sokkal később történt meg. Cseh-a konkrét jogi struktúra kialakítása csak sokkal később történt meg. Cseh-
ország és Szlovákia 2008-ban, de Lengyelország csak 2012-ben, Magyarország 
pedig 2014-ben alkotott törvényt a NEFE-tevékenységről, miután előző évben 
4 Szent-Iványi, 2007.
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NEFE-stratégiát fogadott el. Sajnálatos irónia, hogy mire hazánkban is immár adottak 
lettek a stratégiai és jogi keretek – egyúttal a minőség javítására is lehetőséget adva –, 
a bilaterális magyar ODA-ráfordítás mértéke példátlanul alacsony összegre zuhant.

Természetesen az említett keretek nélkül is folyt NEFE-tevékenység, hiszen 
a hivatalos segélyezés újraindulása az OECD- és EU-tagságtól számítható. Az 
„újraindulás” fogalom azért használható, mert a rendszerváltás előtt létezett a 
„baráti” országokba való technikai segítségnyújtás, és annak formái – s részben a 
célországok is – többnyire meg is maradtak. Kétségtelen, hogy – ahogyan Szent-
Iványi fogalmaz –5 a „koraszülött donor” szerep valóban okozott és okoz a mai napig 
is gondokat, mind a tisztázatlan és szerteágazó célok, mind a politikai-társadalmi 
támogatottságnak az azokkal szorosan összefüggő hiánya miatt.

Ez a pesszimista összegzés annyiban indokolt, hogy a kormányzati retorikák az 
elmúlt évtizedben egyre kevésbé segítették a társadalmi elfogadottság növelését. 
Éppen ezért fontos, hogy a hipotézisben előrevetített kitörési pontokat azonosítva, 
az elfogadott NEFE-stratégia alapján a következő években új szakaszba tudjon lépni 
a magyar NEFE-politika. Mivel pedig a kereskedelmi célokkal való összefüggése 
sem elhanyagolható, talán már eljött az ideje, hogy a nemzetközi elkötelezettsé-
geket ne a magyar érdekkel szembenállónak tartsuk. A migránskrízis valódi esélyt 
jelent arra, hogy felismerjük: a problémák gyökerét a kibocsájtó országokban kell 
kezelni, és ebben egy jól működtetett és emelt szintű NEFE-tevékenységnek óriási 
szerepe lehet.

Az elmúlt negyed század folyamatainak a végén megállapítható, hogy bár nem 
volt zökkenőmentes a mögöttünk álló út, mire elérkezett a 2015-ös év, melyet az 
EU a nemzetközi fejlesztés évének nyilvánított, a Visegrádi csoport mind a négy 
tagja felkészülten és már tapasztalatokkal is felvértezve állt. Valamennyien képes-állt. Valamennyien képes-t. Valamennyien képes-
sé váltak arra, hogy a nemzetközi fejlesztési tevékenységüket új szintre emeljék, 
akár mennyiségben, akár minőségben. Erre pedig kitűnő lehetőséget adna a V4-es 
együttműködés: hiszen mind a területi, mind az egyéb feltételek adottak. Számta-
lan tanulmány és szakértői javaslat szorgalmazza az előrelépést ezen a területen. 
Lássuk tehát, miért érdemes erőltetni e cél megvalósítását, és ha az elvi egyetértés 
megvan, akkor milyen gyakorlati akadályokat kell leküzdeni.

v4: a kormányzati Segélyek aránya
éS a civilek Szerepe

A négy visegrádi ország tevékenysége nemcsak mennyiségben, de minőség-
ben és fejlődési irányát, ütemét tekintve is rendkívül eltérő.

A fejlődésüket tekintve többféle utat jártak be. Néhány esetben például 
az 1980-as években hatékony partnerként már bizonyított NGO-k felkérést kap-
tak a korábbi donoroktól, hogy működjenek együtt velük az egyes országokban 
5 Horký-Hlucháň és Lightfoot, 2015.
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megvalósítóként – így kerültek be elsőként a civilek a NEFE nemzetközi vérkeringé-
sébe. Szakmailag a mai napig is a kormányok előtt járnak, de ez nincs másképp a 
világ többi táján sem. Hasonló az egyházi szervezetek helyzete: azokat a nemzetközi 
partnerek vonták be fokozatosan, és a mai napig jelentős, adott esetben speciali-ák be fokozatosan, és a mai napig jelentős, adott esetben speciali-k be fokozatosan, és a mai napig jelentős, adott esetben speciali-
zálódott tevékenységgel járulnak hozzá az ODA legjobb megvalósításához. Máskor 
egy közeli térség válsághelyzete (pl. a délszláv háborúk) okozta a kormányok invol-
válódását. Különösen igaz ez Magyarországra, amely a szomszédos terület és a 
magyar kisebbségek révén is érintett volt. Nem elhanyagolható a nemzetközi szer-
vezetek helyi képviseleteinek a szerepe, amelyek fokozatosan „kifelé” fordultak, és 
ma már a többjük nem is költ helyben, hanem kizárólag harmadik országba küldi 
a térségben gyűjtött adományokat. Végül, de nem utolsósorban, a külképviseletek 
„small grant” programjai is gyakorlóterepet nyújtottak a diplomáciai szolgálatban 
dolgozóknak a kisléptékű projektek megvalósítására.

Ezek az eltérő fejlődési utak nem feltétlenül országspecifikusak: minden ország-
ban előfordul mindegyikre példa.

A legsúlyosabb a szakadék az egyes országok között kétségkívül a nemzetközi 
fejlesztésre fordított költségvetési összegek terén van. Mint cseppben a tenger, úgy 
mutatja meg magát a kiemelt példánk tekintetében is ez a hatalmas különbség az 
első ábrán, mely az Etiópiába irányuló fejlesztési összegek arányát és változását 
mutatja. (Az ábra a NEFE-területen szokásos módon, amerikai dollárban adja meg 
az összegeket, de nem is elsősorban az abszolút összegek, hanem az arányok az 
érdekesek.)

A táblázat a V4AID projekt dokumentációjából származik, és nem tartalmazza a más 
időszakban, pl. a Kobo-Girana-völgyben megvalósított, jelentős magyar vízügyi projektet.

ODA of V4 Countries to Ethiopia in 2009–2010
(million of USD)

Forrás: OECD, 2014.
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Első pillantásra látható, hogy Csehország messze kiemelkedik a V4-ek közül. 
A projektek (mind a helyszínen, mind a dokumentumokból történő) tanulmányozá- történő) tanulmányozá-) tanulmányozá-
sa alapján az is bátran kijelenthető, hogy azok minősége is gyakorta sokkal jobb, 
mint a többi országé. Nem véletlenül alakult ez így.

Ha a mai helyzetre és a teljes ODA-költésre tekintünk, a költségvetési ráfordí-
tások hasonló arányokat mutatnak. Ha csak a két szélső értéket tekintjük, látható: 
Csehország 854 millió korona, azaz 9823 millió (közel 1 milliárd) forintos bilaterális 
ODA-költésre kötelezi el magát évente,6 míg Magyarországon ez az összeg 2015-
re (az elmúlt évekbeli 150 millió forintról)7 23 millió forintra csökkent. Ez tehát a 
teljes bilaterális büdzsé: az Afganisztántól a Keleti Partnerség országain és Afrikán 
át a Nyugat-Balkánig megvalósuló projektek valamennyi célországát és tevékeny-át és tevékeny-t és tevékeny-
ségét magában foglaló ráfordítás. A magyar viszonyok között ez korábban egy 
igényesebb budai villa, ma már csak egy közepes minőségű külvárosi lakás árát je-
lenti. Ez a csökkenés azért is szomorú, mert a nemzetközi kutatásokban korábban 
Magyarország dicséretet kapott, amiért – a V4-ek közül egyedüliként – kötelezett- közül egyedüliként – kötelezett-iként – kötelezett-
ségként fogalmazta meg (és fektette le írásban is) a növekedést és az elváráshoz 
való közelítést. Bár szerény, 100 milliós emelést ígért csak be, de a valójában több 
mint 100 milliós csökkentés nagyon rossz üzenet.

A magyar ODA/GNI-arány évek óta 0,1 százalék, a multilaterális támogatások 
aránya pedig 73,5 százalék.8

Ha figyelembe vesszük, hogy még a cseh ODA összege is alatta marad az EU által 
elvileg elvárt, fokozatosan elérendő, a GNI-hez viszonyított 0,7 százalékos aránynak, 
akkor még szembeszökőbb a különbség és sürgetőbb a változtatás. Különösen, ha a 
kereskedelmi élénkítés is a céljai között szerepel ezen országoknak – márpedig kisebb-
nagyobb jelekből egyértelműen kitűnik ez, hiszen több ország terveiben is szerepel 
a gazdasági célú „déli nyitás”.

A számokat tekintve a cseh és a magyar ODA jelenti a skála két végpontját, kö-
zöttük helyezkedik el a lengyel és a szlovák NEFE-tevékenység, bár inkább a skála 
alsó felében. De az országok mérete alapján nyilvánvalóan Lengyelország esetében 
feltűnő az alacsony arány és a romló tendencia, és nincs jele annak, hogy a lengyelek 
ezen a téren az országuk súlyának megfelelő növekedést terveznének. Elmondható, 
hogy csehekéhez sokban hasonló hagyományokon alapuló lengyel NEFE, akárcsak 
a szlovák, csak messziről követő magatartást tanúsít ezen a területen. Ez a mintá-
zat – hogy Csehország vezet, és a másik három ország messze lemaradva követ – a 
NEFE minden terén igaz: a külügyi politikai irányításban, a struktúra és a keretek 
minőségében, ebből fakadóan pedig a megvalósítás minőségében és természe-
tesen az ODA mennyiségében is. Még az NGO-k tevékenysége is a kormányzati 
arányokat kénytelen leképezni, hiszen azok elsősorban a szűk kormányzati forrá-
sokra történő pályázás révén tudnak csak fejlesztő tevékenységet végezni, és mivel 

6 Prague Daily Monitor, 2015.
7 Külgazdasági és Külügyminisztérium, 2014.
8 Az ODA-költést a GNI (bruttó nemzeti jövedelem) arányában határozzák meg. A cél: a GNI 0,7 

százaléka.
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az olyan irányú tapasztalataik korlátozottabbak, kevés eséllyel pályáznak a nagyobb 
európai vagy más külföldi támogatásokra.

miért alakult ez így?

Kutatók szerint a 10 milliós Csehországnak a nemzetközi fejlesztésben való, 
viszonylag nagy súlyú jelenléte két identitásalapú hagyománynak tulajdonít-
ható. Az egyik a két háború közötti demokratikus Csehszlovákia és annak a 

magas fejlettsége iránti töretlen nosztalgia, illetve a vele való azonosulás. Az elit 
a masaryki Csehszlovákia örökösének tartja a mai Cseh Köztársaságot, amely vi-
szont az Osztrák–Magyar Monarchia utódjának tekintette magát.9

A másik, szintén erős identitásképző tradíció a haveli örökség. A cseh kormány 
Václav Havel megkérdőjelezhetetlen emberi jogi hagyományának és néhány, a 
„bársonyos forradalomban” kulcsszerepet játszó – és ma a NEFE területén dolgozó – 
személyiségnek köszönhetően igen hamar letette a garast a nemzetközi fejlesztés 
ügye mellett. A cseh külügyi hagyományok, melyeket a mai napig „brandformálóként” 
jellemeznek a szakértők, erősen építenek az emberi jogok védelmére. Természete-észete-
sen sok a vita e körül is, hiszen Havel örökségének a támadása mindig jó alkalom a 
különböző politikai erőknek arra, hogy megmutassák magukat. Az elmúlt hónapok-
ban is zajlott egy vita, miután a külügyminiszter helyettese felvetette, hogy ezentúl 
kevésbé teszik hangsúlyossá az emberi jogi kérdést. A kijelentést nagy felháboro-
dás követte; sokan azt hangoztatták, hogy kár lenne ezt a cseh külpolitika védjegy 
értékű felhalmozott erkölcsi tőkéjét sutba vágni. Végül a miniszterelnöknek kellett 
egyértelműen kiállnia, hogy megerősítse: Csehország a külpolitikában továbbra is 
kulcskérdésként tekint az emberi jogi hagyományra.

Szorosan idekapcsolódik az az elkötelezettség, amelyet a mindenkori cseh 
kormány a nemzetközi fejlesztésben felmutat. Ezt a törekvésüket az OECD-tagság 
visszaigazolta, hiszen csak a fejlett, gazdag államok tekintenek donorként maguk-
ra, és a csehek valóban így tesznek. Ez az attitűd jelentős mértékben eltér a többi 
ország elitjének a hozzáállásától: sem a szlovák, sem a magyar, de még a lengyel 
közvélemény sem osztozik ebben. Bár Lengyelország az utóbbi évtizedben igye-
kezett a súlyának és méretének megfelelő politikai tekintélyt kivívni az EU-ban, a 
világ többi részére nem így tekint. Ennek megfelelően a lengyel fejlesztési projektek 
elvétve jutnak tovább a közvetlen szomszédságnál – ez visszaigazolja azt, hogy a 
lengyelek számára Ukrajna és a többi volt szovjet köztársaság az elsődleges fon-
tosságú. Ez különösen igaz az Ukrajna elleni orosz agresszió megkezdése óta tartó 
időszakra.

Csehországban tehát a politikai szándék mindvégig megvolt, és – a V4-ek közül 
egyedülállóan – már 1992-ben létrejött az első civil megvalósító partner, a Člověk v 
tísni, (People in Need, PiN) nevű szervezet is, amely az elmúlt évtizedekben Közép-
Európa legnagyobb NEFE-szervezetévé vált.10

9 Horký-Hlucháň és Lightfoot, 2015.
10 People in Need. Czech Republic.
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Még a magas szintű cseh NEFE-tevékenységen belül is kivételes a PiN szerepe, 
más szervezetek meg sem közelítik a fejlettségét. A PiN 23 éve működik: 20 or-
szágban, 600 munkatárssal és ezer önkéntessel dolgozik, 44 helyi irodája és közel 
250 helyi partnerszervezete van. A segítsége évente több százezer embert ér el, s a 
2013-as éves jelentésük szerint 14,7 millió eurót fordítottak erre a célra.

A PiN egyedülálló szakmai tapasztalattal áll a mindenkori cseh kormány rendel-
kezésére, hogy annak NEFE-politikáját – és természetesen más donorok, köztük a 
cseh polgárok által adott támogatást – valóságos projektekre fordítsa. De a stra-által adott támogatást – valóságos projektekre fordítsa. De a stra-támogatást – valóságos projektekre fordítsa. De a stra-
tégiaformáló szerepe is nélkülözhetetlen volt abban, hogy ma a cseh ODA-költés 
messze kiemelkedik a többi V4-é közül. Ugyanakkor az elmúlt évtizedek során 
felhalmozott szakmai tapasztalat a minőséget is garantálja. Az évtizedes, terepen 
végzett munka, tanulási folyamat, az idegen közegben érzékeny, sérülékeny cso-munka, tanulási folyamat, az idegen közegben érzékeny, sérülékeny cso-
portokkal való együttműködés akkora tapasztalatot halmozott fel a cseh NEFE 
számára, ami lényegében behozhatatlan előnyt jelent.

Az egyik leginkább meghatározó tényező ezen a helyzeti előnyön belül a he-
lyi jelenlét. A többi V4-es ország nem tart fenn helyi irodát Etiópiában, míg a PiN 
központi irodát működtet Addisz-Abebában, valamint helyi irodát a főbb projektek 
helyszínén, az Awassa régióban, és más helyszíneken is jelen vannak, a helyi szer-
vezetekkel szövetkezve. A PiN munkatársai terepjárókkal, technikai eszközökkel és 
helyi stábtagokkal dolgoznak, akik mind program-, mind technikai szinten meg-
felelő támogatást tudnak nyújtani a cseheknek. Nyilvánvaló, hogy a többi ország 
projektjei – amelyek pénztámogatás formájában érkeznek, és a helyiekkel való 
kapcsolataik kimerülnek néhány napos látogatásokban és az átadásokon mondott 
beszédekben – összemérhetetlenek a helyi irodákban dolgozó, a helyi emberekkel 
jóban-rosszban osztozó stábtagok kapcsolati és bizalmi tőkéjével. Ezt a tényezőt 
nemcsak a fejlesztés kapcsán, hanem a kereskedelmi kapcsolatok tekintetében is 
figyelembe kell venni. Tulajdonképpen az a meglepő, hogy a csehek e szoros kap-
csolatokat nem használják ki kereskedelmi célra: ahogy a kutatás során kiderült, 
az épp készülő új külügyi stratégiájukban egyetlen kiemelt formában sem szerepel, 
hogy kereskedelmi céllal kívánnának Afrika felé fordulni.

Lényegében – bár ezt a kormány külügyi szakemberei nem szokták hangoztat-
ni – a csehek esetében egyetlen, de rendkívül fejlett, vezető európai NGO, a People 
in Need befolyása igen jelentős a cseh nefe-politikára. Nélküle valószínűleg a cseh 
nefe is hasonló szinten mozogna, mint a többi V4-es országé. A PiN végzi a meg-é. A PiN végzi a meg-. A PiN végzi a meg-
valósítói munkát a terepen, majd a szerzett tapasztalatokat felkínálja a kormány 
és mások javára, ilyen módon a stratégiát szakmailag policy szinten is tudja be-
folyásolni. Mivel ez az adottság máshol hiányzik, érdemes a csehek által kiemelt 
tapasztalatokat figyelembe vennie a többi V4-es országnak is.

Ahogy az egyik interjúban fogalmazott egy NEFE-szakértő, a kormány fejleszté-
si ügynökségének a munkatársa: „Mindent elmond, hogy a V4 Aid projektet is a PiN 
kezdeményezte és vezérelte”.
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FókuSzBan aFrika

A jelen tanulmány elsősorban a déli nyitás politikájával kapcsolatosan felhasz-éli nyitás politikájával kapcsolatosan felhasz-nyitás politikájával kapcsolatosan felhasz-
nálható tapasztalatokra irányul, ezért az Afrikában, azon belül Etiópiában 
folyó NEFE-tevékenységet vizsgáljuk tüzetesebben. Mindazonáltal tisztában 

kell lennünk azzal, hogy a V4-es együttműködés a gyakorlatban valószínűleg előbb 
fog – legalábbis projektszinten – a közelebbi régiókban megvalósulni (sőt, már tör-
ténik is, pl. Ukrajna esetében), mint Afrikában.11

Ebben a Nemzetközi Visegrád Alapnak (IVF) és a térség civil szervezeteinek döntő 
szerepük van. E tanulmány elsősorban a kormányzati oldal szándékait, tevékenysé- van. E tanulmány elsősorban a kormányzati oldal szándékait, tevékenysé-
gét és céljait vizsgálja, hiszen ott van elmaradásunk. Fontos kiemelni ugyanakkor, 
hogy a civil oldalon – az IVF támogatásával – számtalan módon, konstrukcióban 
és témában zajlanak a rendkívül színes, kitűnő projektek. Bármelyik, nemzetközi 
fejlesztéssel foglalkozó NGO honlapjára is kattintunk a visegrádi térségben, lép-
ten-nyomon a V4-es összefogásban megvalósuló projektek tucatjaiba ütközünk: a 
civil társadalom fejlesztése a Kaukázusban, politikai vezetők képzése Ukrajnában, 
médiával kapcsolatos tanácsadás a Balkánon, női szervezetek kapacitásépítése 
Törökországban, és még sorolhatnánk. Nem a civilek spontán, dinamikus és ru-
galmas programjaiból van hiány, különösen nem a környező térségekben, a Keleti 
Partnerség, a Balkán, a Kaukázus és a további, viszonylag „közel” eső területeken. 
Érthető módon, ezek esetében mind logisztikailag, mind a költség szempontjából 
jóval egyszerűbben megvalósítható programokról van szó, amelyeket az IVF magas 
minőségben és érzékelhetően örömmel támogat. De másra is szükség van.

Hiányoznak ugyanis a NEFE színes palettájáról a nagyobb lélegzetű és nagyobb 
költségigényű, kormányzati kezdeményezésű és elsősorban a legszegényebb, 
legelmaradottabb országokba (Least developed country, LDC), illetve a globális 
szegénység csökkentésére irányuló – a Millenniumi Fejlesztési Célok (Millennium 
Development Goals, MDG) illetve az új, a Fenntartható Fejlesztési Célok (Sustainable 
Development Goals, SDG) területein zajló –, tudatos, tervezett V4-es összefogással 
megvalósuló hosszú távú projektek.

A NEFE területén kialakult szakmai konszenzus szerint ezekre a célokra kell kon-én kialakult szakmai konszenzus szerint ezekre a célokra kell kon-n kialakult szakmai konszenzus szerint ezekre a célokra kell kon-
centrálni ahhoz, hogy évtizedes távlatban radikálisan csökkenjenek a problémák, és 
elinduljon a fejlődés.

Éppen ezért az afrikai példa rendkívül fontos tapasztalatokkal szolgálhat, és 
legalább kísérleti szinten érdemes átültetni a gyakorlatba az ebben és más tanul-
mányokban javasoltakat.

Annál is inkább, mivel Afrikán belül Etiópiában van jelen mind a négy V4-es tag-án belül Etiópiában van jelen mind a négy V4-es tag- Etiópiában van jelen mind a négy V4-es tag-
állam, és az ország az egész NEFE-szakmában egyfajta „laboratóriumnak” számít, 
ahol megfigyelhető mindaz, ami más régiókban is alkalmazott – jó vagy rossz – 
gyakorlat a NEFE-projektekben.

11 MNO, 2014.
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etiópia aFrika v4-eS „laBorja” lehet

Etiópa LDC-ként kategorizált ország, de jelenleg a világ egyik leggyorsabban 
fejlődő állama, ahol a GDP-növekedés az elmúlt 3 évben sem volt alacso-állama, ahol a GDP-növekedés az elmúlt 3 évben sem volt alacso-, ahol a GDP-növekedés az elmúlt 3 évben sem volt alacso-
nyabb, mint évi 8,5 százalék, azt megelőzően pedig évtizedes átlagban 10 

százalék körül alakult. Természetesen ez a növekedés igen alacsony bázisról indult, 
és az ország továbbra is súlyosan elmaradott, de a helyszínen szerzett 2012-es 
tapasztalatok szerint rohamos az átalakulás, amelyben a világ vezető gazdaságai 
– elsősorban Kína – már meghatározó szerepet játszanak, és ebbe Magyarország- már meghatározó szerepet játszanak, és ebbe Magyarország-, és ebbe Magyarország-
nak is késlekedés nélkül be kell kapcsolódnia.

Az az Afrikáról megszerzett tudás, amivel elsősorban azok rendelkeznek, akik 
fejlesztőként – adott esetben évtizedek óta – jelen vannak, nélkülözhetetlen lesz 
a következő években. Bár az utóbbi évtizedekben időről időre felhangzik az „Irány 
Afrika!” jelszó a világ vezető gazdaságaiban, a térség instabilitása, illetve a térségen 
belül a stabil és instabil zónák változása továbbra is akadályt jelent. Mindazonáltal 
érzékelhető, hogy a biztonság kérdése az üzleti kockázat egyik tényezőjévé válik: 
a válság utáni állapotban, az új piacok keresése során a „kezelendő rizikó” kategó-
riájába került.

A V4-es együttműködés potenciálja Etiópia példáján keresztül jól tanulmányoz-
ható, ott ugyanis mind a négy visegrádi ország jelen van NEFE-projektekkel, és 
hamarosan magyar követség is létesül – egyedül ez hiányzott a V4-ek eddigi kül-
képviseleti szintű jelenlétéből. Az Etiópiában megvalósult projektek azt bizonyítják, 
hogy komoly előnyökkel jár a V4-es együttműködés, ha annak a feltételei megte-
remtődnek, és az akadályok elhárulnak.

E tanulmány szerzőjének lehetősége volt – évtizedes NEFE-tapasztalattal a 
háta mögött – a már említett cseh szervezet, a People in Need meghívására, egy 
etiópiai tanulmányút résztvevőjeként a helyszínen is tanulmányozni a projekteket, 
így a kutatás kulcskérdéseire közvetlen bizonyítékot szerezni.

A terjedelmi korlátok miatt nincs lehetőség az egyes projektek leírására (de nem 
is az a cél, hiszen a projekt jelentéseiben mind elolvasható),12 jelen esetben a tanul-
ságok levonása a fontos.

Minden személyesen meglátogatott projekt pontosan megmutatta, hogy amíg 
elkülönülten (és így nehezen érzékelhetően) működnek a V4-es országok egyes 
projektjei, addig volumenük és szervezettségük (emiatt a hatásuk is) alacsony; 
viszont ugyanazok a programok összefogással sokszoros eredményt érnének el. 
Ezt a helyszínen dolgozók is megerősítették.

A másik hipotézist is volt alkalmam tesztelni: a helyszíni tapasztalatok a gya- másik hipotézist is volt alkalmam tesztelni: a helyszíni tapasztalatok a gya-is volt alkalmam tesztelni: a helyszíni tapasztalatok a gya-
korlatban, a szemünk láttára bizonyították, hogy a köznyelvi megfogalmazású „no 
trade without aid” igazsága a külgazdasági célú élénkítésben nem hagyható fi-
gyelmen kívül. Más szóval: a bizalmat kiépítő NEFE-kapcsolatokkal megalapozott 

12 Štefan, 2013; DemNet, 2014.
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módon – pl. együttműködésben és a hozzáadott értékre fókuszálva – jelentős 
eredmények érhetőek el, a hiányukban viszont komoly hátrányt kell ledolgoznia 
annak, aki üzleti céllal érkezik a térségbe. Egy kis faluban megvalósuló mezőgazda-
sági projekt abban a faluban és a szóbeszéd révén az egész környéken évtizedekre 
biztosítja az adott donorország számára a megelőlegezett bizalmat. Kis túlzással: 
szinte piros szőnyeg várja az onnan legközelebb már kereskedelmi céllal érkezőket, 
hiszen országa már „bizonyított” a korábbi segélyprogrammal.

v4-eS együttműködéS: miért éS miért nem?

A mennyiség mellett a fentiekben említett minőség is kulcskérdés, hiszen a V4 
Aid kezdeményezés lényege éppen az volt, hogy mivel nem valószínű, hogy a 
másik három ország belátható időn belül eléri a cseh NEFE nagyságrendjét, 

akkor legalább a minőséget lehetne javítani, és ily módon alakítani a kedvezőtlen 
képen. Ezért is érdekes és pozitív, hogy éppen a csehek kezdeményezik és szorgal-éppen a csehek kezdeményezik és szorgal-a csehek kezdeményezik és szorgal-
mazzák a V4-es együttműködést, akik – úgymond – „ülhetnének a babérjaikon”, 
hiszen semmi sem veszélyezteti a mennyiségi és minőségi elsőségüket. Mégis ők 
azok, akik igyekeznek bebizonyítani a leszakadt országok számára, hogy érdemes 
lenne V4-es projektekben gondolkodniuk.

Bármely szakembert kérdezzük is – akár a külügyminisztériumokban, az 
ügynökségeken vagy az NGO-knál –, mind egyértelművé teszi: kizárólag előnyei 
vannak (illetve lennének) a V4-es összefogással megtervezett és lebonyolított 
NEFE-projekteknek. Nem tudtak említeni egyetlen olyan tényezőt sem, ami hátrányt 
jelentene. Amikor a láthatóságra külön rákérdezett a kutatás végzője, elmondták: 
annak a jelentősége nem döntő, és az egyes országok „márkájának” a megjeleníté-
se nem okoz semmiféle külön nehézséget.

Három fő előnyt említenek az elemzők és szakértők: mennyiség, minőség és 
egyediség tekintetében a V4-es NEFE-együttműködésnek nincs valódi alternatívája.

Mennyiség

A mennyiség tekintetében még a feltűnő aránytalanság ellenére is nyilvánva-
ló, hogy az országonkénti kevés pénz közös felhasználásával akár minőségi 
ugrást is végre lehet hajtani egy-egy területen. Ha belegondolunk, valameny-

nyi közösen finanszírozott projekt többszörös hatékonyságot jelent. Az elaprózott, 
hatásukban elenyésző – és még a láthatóság, tehát az országimázs tekintetében 
is elhanyagolható hatású – projektek helyett nagyságrendileg jobb hatású lehet az 
együttes fellépés. Az etióp példát véve: legyen szó akár az öntözésről, a farmerek 
betanításáról vagy a gyerekek iskolai esélyeinek a növeléséről, nem kérdéses, hogy 
a közös finanszírozás messzebb jut, nagyobb hatást ér el, mint a földrajzilag és 
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szektorálisan is szétszórt kis projektek. Természetesen nem hagyható figyelmen 
kívül az abszolút értelemben vett mennyiség sem, hiszen az OECD által használt 
mérőszám szerint a cseh ODA/GNI-arány messze a legmagasabb, és erre tekintettel 
kell lenni: törekedni kell az ezen arányhoz, valamint az EU által elvárt ODA-költéshez 
(a GDP 0,7 százaléka) való szakaszos közeledésre.

Minőség

Bár a fentiek alapján elmondható, hogy a minőséget már a mennyiségek 
összeadása is javíthatja, a közös fellépés nem csak ezért fontos kérdés. Éppen 
az eltérő mértékű elkötelezettség és a másik három országnak a csehekéhez 

képest drámaian alacsony ráfordítása indokolhatja, hogy az – adott esetben kevés – 
pénznek a nagyobb hatása érdekében a projektjeiket összekössék, harmonizálják. 
A programok értékelését végző különböző szervezetek egyetértenek abban, hogy 
szerény keretek esetén az elaprózottság még inkább rontja a hatásfokot.

A hatás tehát nagyban függ a minőségtől, amely összehangolt tevékenységgel 
érhető el. A minőséget és a hatást, illetve a hatékonyságot elsősorban a fejlesztési 
célok tekintetében kell vizsgálni. De mint láttuk, fűződik egy másik, a donorország 
szempontjából keményebb érdek is ahhoz, hogy ne aprózzák el a támogatásokat. 
Ha bármely országban sikerül elérni azt, hogy a jobb koordináció (adott esetben 
a V4-es együttműködés) révén az amúgy túlságosan kis méretű projektnek nem 
enyészik el a hatása – más szóval: nem tűnik feneketlen hordóba öntött pénznek –, 
hanem egy kis területen fenntartható és érzékelhető eredményt ér el, akkor ott a 
helyi lakossággal való más, pl. kereskedelmi célú közeledés is nagyobb sikerrel jár.

Mit jelent egy segélyprogram?
Hogy érzékeljük, mit jelent a minőségi ugrás egy-egy fejlesztési projekt eseté-

ben, érdemes megismerni egy európai fejjel nehezen érzékelhető, de a helyszínen 
egyértelmű etiópiai tapasztalatot. Ahogy arról már szó volt, egy vidéki faluban 
egyetlen kisebb, de tartósan működő, fenntartható projekt évtizedekre megalapoz-
za a környék lakosságában a donorország iránti bizalmat. Ennek konkrét példája az 
egyik olasz projekt. Ennek keretében egy addig szétszórtan földet művelő, az ún. 
subsistence farming szintjén vegetáló kis falu közössége számára egy feldolgozó 
gépet vásároltak, és az alapvető mezőgazdasági és szövetkezési, piacgazdasági 
ismeretekhez szükséges képzést is biztosították. Mindez olyan drámai javulást ho-
zott a termelékenységben, amely gyökeresen megváltoztatta a helyi lakosok életét. 
Azóta ha abba a faluba betéved egy olasz kereskedő, azt széles körű bizalom övezi, 
kereskedjen akármivel. De ezzel a bizalommal vissza is lehet élni. Ezért érdemes 
a trade célú törekvéseket az aid típusú programokkal összekötve megismertetni a 
helyiekkel.

Természetes, hogy az egyes országoknak eltérőek a prioritásai, amelyeket tisz-
teletben kell tartani. De a modern NEFE-programtervezés a megfelelő minőséghez 
mindenképpen megköveteli a sokoldalúságot. Így akár egy közös projektben is lehet 
érvényesíteni a különböző prioritásokat.
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A vízgazdálkodási projektek szerepét szükséges kiemeltem megemlítenünk. 
Sokszor halljuk, hogy a vízgazdálkodás terén a magyar szakértelem kiemelkedő, és 
ezt érdemes a NEFE-tevékenységben is érvényre juttatni. Ennek a legjobb tere lehet 
egy olyan, közös V4-es projekt, amely – a mai követelményeknek megfelelően – egy 
közösség átfogó fenntarthatósági igényeit is célozza: nem áll meg az öntözésnél, 
hanem kiegészíti azt képzéssel, a megfelelő növényfajták bemutatásával, gépe-
sítéssel. Ez utóbbit a másik három ország végezhetné. Egy 2012-es tanulmány13 
is azt a következtetést vonja le, hogy a vízgazdálkodás lehetne a közös projektek 
legjobb terepe: azon a téren ugyanis mind a négy országnak van tapasztalata, szak-
értelme, és jelenleg is futnak ilyen projektek, az erózióellenes beavatkozásoktól az 
öntözésen át, sokféle vízügyi céllal.

Még egy fontos szempontot kell megemlíteni a minőség terén: a V4-ek 
NEFE-tevékenysége még mindig igen sokszor eltér az ENSZ által meghatározott 
Millenniumi Fejlesztési Célok (illetve a most belépő SDG-k) irányától, és ritkán for-
dul az LDC-k felé. Ez a jövőben nem maradhat így, és erről a közelmúltban keserű 
tapasztalatokat szereztek országaink. Bár nem lehet közvetlenül, leegyszerűsítő 
módon összefüggést kimutatni a nemzetközi fejlesztés és a migráció megelőzése, 
csökkentése között, de mégiscsak igaz, hogy ahol hosszú távon remény van az em- hosszú távon remény van az em-
beri élethez, és a következő generáció számára is élhető körülmények teremthetők 
meg – azaz ahol a béke, az érzékelhető gazdasági fejlődés, előrelépés, illetve az 
életszínvonal-emelkedés biztosított –, onnan nem indulnak el a bevándorlók. Senki 
sem jókedvében számolja fel az otthonát, családját, és bízza magát embercsem-
pészekre, hogy egy élet megtakarítása árán csak bizonytalan jövővel kecsegtető 
kalandba bocsátkozzon. Erre a végső elkeseredés, a háború és az erőszak, illetve az 
elnyomorodás és a kilátástalanság veszi rá az embereket.

Minden olyan NEFE-projekt, amely segít értelmes és a jövőnek esélyt adó 
fejlesztéseket elindítani, fontos tényező a migráció lassításában. Minőséget 
(vagyis fenntartható projekteket) teremteni tehát elemi érdekünk – amint ezt a 
NEFE-szakemberek már évtizedek óta hangsúlyozzák. Nem elég elintézni azzal, 
hogy „a korrupció feneketlen hordójába öntött milliók nem segítenek” – ahogy a 
divatos ellenérv szól. A demokratikus átmenet tapasztalatával, DA-projektekkel is 
segíteni kell a célországokat abban, hogy átlátható, jó kormányzást tudjanak kiépí-épí-
teni a demokratizálódási folyamat során. És itt térünk rá a legfontosabb tényezőre.

Egyediség: a demokratikus átmenet tapasztalata

Amint az országok prioritásainak a megtalálása sem egyszerű, hiszen mindnek 
máshol lehetnek hagyományosan jó kapcsolatai, akár az 1960-as években itt 
tanuló diákok révén – e tradíció mind a négy országra érvényes –, akár más 

miatt, úgy a közös célok megtalálása is igényel némi munkát.
Az viszont egészen bizonyos, hogy a V4-es országoknak van egy olyan speci-

ális „NEFE-termékük”, egyedi komparatív előnyük, amelyet továbbra sem tudnak 
13 Kosowicz, 2012.
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kellőképpen hasznosítani. Ez pedig a közös államszocialista múltból való sikeres 
átmenet tapasztalata. Ez olyan értékes közös tudás, amelynek jelentőségét már 
felismerték ugyan a visegrádi négyek, de még nem tudnak vele jól élni.

A cseh külügyminisztériumban 2005 óta saját költségvetéssel rendelkező osz- költségvetéssel rendelkező osz-rendelkező osz-
tály (Human Rights & Transition Policy Department) foglalkozik azzal, hogy ezt 
tudást a világ különböző országaival (elsősorban a Keleti Partnerség és a Nyugat-
Balkán államaival, valamint Belarusszal és Kubával) az adott kontextushoz igazítva 
megossza. A munkát elsősorban cseh civil szervezetek végzik, s pályázati úton 
támogatja őket a minisztérium. De az adott követségek „small grant” programja-
iba is tökéletesen beleillik, hogy pl. egy kitűnő szakembert végigutaztassanak az 
országon, hogy képzéseket tartson demokráciaépítés témában. Egy tavalyi példa: 
az ulánbátori cseh követség szervezésében a vezető cseh hetilap szerkesztőjétől 
médiaképzést kaptak a mongol vidéki szerkesztőségek. Ez a minimális költségve-
tésű rendezvény az értékelés szerint igazi fordulatot eredményezett a recipiensek 
szakmai életében, hiszen az ottani újságírás színvonala jelenleg hasonló fejlettségi 
szinten mozog, mint a visegrádiaknál a kilencvenes évek elején, és így kellene a 
digitális világban felvenniük a versenyt az online bulvármédiával.

A magyar ICDT hasonló, demokráciatapasztalatot „exportáló” céllal jött 
létre 2006-ban, és végzi ezt a munkát a Keleti Partnerség térségében és a Nyugat-
Balkánon, valamint Burmában, Mianmarban és más, demokratikus átmenetet 
végrehajtó országokban.

De ez a speciális tudás rendelkezésre áll a V4 minden államában, és igény is len-államában, és igény is len-, és igény is len-
ne rá mindazokban a célországokban, ahol jelen vannak. Ki kellene tehát fejleszteni 
egy V4DA „terméket”. Amint azt a korábban az addisz-abebai cseh követségen szol-
gáló diplomata – jelenleg a cseh külügy NEFE-osztályának a vezetője – elmondta, 
az etióp kormányzat a közelmúltban konkrét példával is szolgált. Ők ugyanis az EU 
követségéhez fordultak, hogy tanácsot kérjenek, honnan lehetne az átalakuláshoz 
szakértői, tanácsadói támogatást kapni. Sajnos, a V4-ek még addig se jutottak el e 
közös tudásuk köztudatba vitelével, hogy az etióp kérdésre válaszul – elég meglepő 
módon – kínai és délkelet-ázsiai szakérőket javasoltak nekik az uniós diplomaták. 
Egyszerűen nem jutott eszükbe, hogy a Balti-tengertől a Balkánig terjedő régióban 
van kilenc olyan új EU-tagállam, amely bőséges átadható tapasztalattal rendelkezik 
a DA terén, és ha egy, az azok illetékeseiből összeválogatott csapat segítené az 
etióp kormányt, az egy új minőséget jelentene a NEFE történetében.

Az egyediség mellett az sem utolsó szempont, hogy az EU fejlesztési alapja 
érdeklődést mutatott a V4DA iránt, és már „csak” az szükséges, hogy egy közös, 
átgondolt tervezés és lobbi révén az új tagállamoknak a demokratikus átmenetük 
során szerzett tapasztalata egy konkrét kínálati „termék” legyen az EU fejlesztési 
palettáján, és meg is valósuljanak ilyen közös projektek, hogy a jövőben ne fordul-
hasson elő az, ami Etiópiában.
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miért olyan nehéz mégiS a v4-eS együttműködéS?

Ha minden fontos tényező és érv a V4-es NEFE-együttműködés észszerűsé-
gét és hasznát hangsúlyozza, és ez a cél meg is jelenik az egyes elnökségi 
programok hosszú listáján, akkor miért stagnál mégis ez a folyamat, mi aka-

dályozza azt, és mit lehet tenni ezen akadályok elhárítására?
Úgy tűnik, hogy ami a leginkább hiányzik, az nem a politikai akarat vagy a területen 

dolgozó – akár a policy szintjén, akár a megvalósításban együttműködő – szakem-
berek akarata és szándéka, hanem a kormányok végrehajtási mechanizmusaiban 
elvesző tudatos, gyakorlatias akciótervezés és végrehajtó lendület.

Elvi politikai akarat van, és ami szintén fontos: a struktúra is rendelkezésre áll – tehát 
megvan minden szinten a kormányzati együttműködés lehetősége: a kapcsolatok, 
a potenciális fórumok.

De a politikai akaratot az adott struktúrában és partnerekkel végrehajtó terv, 
roadmap, akcióterv nincs. Mind a jelen tanulmányt megalapozó kutatás (dokumen-
tumok és interjúk feldolgozása), mind az eddig megjelent, hasonló célú elemzések 
megállapításai és ajánlásai azt mutatják, hogy egyetlen átgondolt, összehangolt 
gyakorlati terv mentén – az alapcélok politikai szintű elfogadása és a részletek szak-
értői szintű kidolgozása után – viszonylag gyorsan, néhány éven belül létrehozható 
lenne egy közös platform. Ez lenne az ideális módja a megvalósításnak. Azonban 
a kormányzati apparátusok és a politikai döntéshozók működésmódjának ismere-
tében esély van arra is, hogy egy kevésbé rendezett módon szintén végrehajtható 
lenne az újratervezés és implementálás. Ezt köznyelvi kifejezéssel talán úgy jelle-
mezhetnénk, hogy „menet közben végzett kerékcsere”. Lényegében a már meglévő 
szakmai és politikai kapcsolati szintek együttműködését, közös gondolkodását 
jelentené, amely során az eddigi tapasztalatok összegzése alapján konkrét közös 
tervek és azok megvalósítási módja is kirajzolható lenne. Ehhez csupán a megfele-i módja is kirajzolható lenne. Ehhez csupán a megfele- módja is kirajzolható lenne. Ehhez csupán a megfele-ható lenne. Ehhez csupán a megfele-
lő kormányzati partnerek rendszeres ilyen irányú megbeszéléseire, koordinációjára 
lenne szükség.

Sajnos, a kutatás során ugyanaz a cseh adatközlő, aki szerint „csak pozitívuma 
van a V4-es együttműködésnek, nem tudok negatívumot említeni”, a szlovák, len-
gyel és magyar partnereivel kapcsolatos kérdésemre azt válaszolta: „az idejére sem 
emlékszem, mikor volt bármilyen közös ügyünk”. Ez a tény – annak fényében, hogy 
milyen kulcskérdés lenne éppen az ő szintjükön az együttműködés – aggasztó jel. De 
nem leküzdhetetlen.

Nem kizárt, hogy a migráció ügyében megnyilvánuló, példátlan V4-es egység 
és a közösen megfogalmazott – nemzetközi fejlesztési vonatkozású – célok írásba 
foglalása végre megszüli azt a politikai akaratot, hogy a kibocsájtó országokban 
közös projektek induljanak.
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következő lépéSek, ajánláSok

A V4-ek előtt álló feladat lépései:
• közös feltérképezés, 
• tervezés, 
• közös programok kialakítása és 
• implementáció.

Ahhoz, hogy egy közös akarat alapján elinduljon a közös cselekvés, kell egy terv. 
Ehhez szükséges a jelenlegi helyzet feltérképezése. Ez stratégiai szinten megtörtént: 
hasonló kutatások garmadával állnak az illetékesek rendelkezésére. A konkrét, futó 
projektek összegyűjtése is gyorsan elvégezhető. Ezt követheti az első projektirányok 
kiválasztása, közös döntéssel. Amennyiben a leghatékonyabb NGO-kivitelezésű 
projektek mellett döntenek, akkor a tendereztetés és a megvalósítás van hátra.

Megjegyezendő, hogy a V4-es soros elnökség 2015 júniusával véget ért 
szlovák évére a kormányuk kifejezetten fókuszba helyezte a NEFE-politikák ösz-
szehangolását, s ezen belül a közös DA-programok kialakítását a Keleti Partnerség 
országaiban.14 Konferenciákat, finanszírozói szemináriumot és rendszeres szakmai 
találkozókat terveztek, valamint az érintettek közös szakmai képzéseit. Ha mindazt, 
ami a programtervükben szerepelt, megvalósították volna, már jelentős lépéssel 
előrébb tartanánk. A terveik közül így is valóra váltottak egy nemzetközi konferenciát, 
valamint a koordinátorok és illetékes államtitkárok találkozóit, de a donorszeminá- a koordinátorok és illetékes államtitkárok találkozóit, de a donorszeminá-
rium és a közös szakmai képzések már elmaradtak. Mindezeket jó lenne magyar 
kezdeményezésben megvalósítani a következő magyar elnökség alatt.

A cseh elnökség 2015. július 1-jétől meghirdetett programja kevésbé ambició- július 1-jétől meghirdetett programja kevésbé ambició-jétől meghirdetett programja kevésbé ambició-
zus és konkrét:

Arra fogunk koncentrálni, hogy a fejlesztési együttműködési programokban 
hatékonyan alkalmazzuk a V4-országok demokratikus átmenetben szerzett 
tapasztalatait. Ez olyan tevékenységekben fog megnyilvánulni, mint hogy meg-
ünnepeljük a fejlesztés európai évét 2015-ben, valamint aktívan részt veszünk a 
Millenniumi Fejlesztési Célok teljesítésének értékelésében és az új, Fenntartható 
Fejlesztési Célok megfogalmazásában. Szintén a V4-országok koordinációjának a 
témája lesz az a közös törekvés, hogy kiegyenlítsük, illetve növeljük a kapacitásokat 
és lehetőségeket, amelyek révén a V4-es országok az Európai Fejlesztési Alap és 
az EU külügyi pénzügyi eszközeiből részesülhetnek.15

A cseh program tehát tartalmaz ugyan gyenge utalásokat a szakmabeliek ál-
tal megfogalmazott célokra, de távolról sem olyan konkrét, sürgető és gyakorlatias 
megfogalmazásban, mint a szlovák. Mindazonáltal 2015 szeptemberében, a Forum 
14 Visegrad Group, 2014.
15 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2015.
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2000 prágai konferenciáján két workshopot szenteltek a témának – azonban annak 
főbb megállapításai nem jelentettek újat a korábbiakhoz képest. Épp ellenkezőleg: 
a V4-ek demokratikus teljesítményének a romlását, és a résztvevőknek a DA-
programok hitelességét illető kételyeit állapították meg.16

továBBi ajánláSok
A V4 Aid projekt konkrét ajánlásai közül néhányat érdemes itt is megismételni. Ezek 
ugyanis a terepen dolgozók véleménye alapján születtek:

• A feltárt szinergiák alapján ki kell alakítani a gyakorlati együttműködési for-
mát.

• Konzorciumot kell létrehozni az uniós fejlesztési források elnyerésére.
• A magánszektor bevonását alapos elemzésnek kell megelőznie.
• A visegrádi NGO-knak nem szabad a kormányokra várniuk: maguknak kell 

elkezdeni az együttműködést, a közös pályázást. A CEDRON szervezetnek 
ebben nagy szerepe lehet.17

• E projektekben az egymást kiegészítő elemeket kell keresni és összeilleszteni, 
egy-egy területnek vagy szektornak az egyes országok általi felvállalásával.18

• Az első pilot programokra Etiópia lehetne a legalkalmasabb, azon belül pedig 
a vízgazdálkodás területe.

A tanulmány végső ajánlása az, hogy jöjjön létre az összes érdekelt fél bevoná-
sával egy szakértői szintű workshop még 2015-ben, a nemzetközi fejlesztés európai 
éve keretében, és alkossa meg a fenti lépések szerinti akciótervet, konkrét felelősök-ve keretében, és alkossa meg a fenti lépések szerinti akciótervet, konkrét felelősök-
kel, határidőkkel.

interjúalanyok, adatközlők

Jana Korbelová, a cseh külügyminisztérium NEFE-főosztályának vezetője, 2012-
ben az addisz-abebai konzul

Martin Náprstek igazgatóhelyettes, Cseh Fejlesztési Ügynökség
Michaela Hozáková-Traplová, People in Need programvezető, 2012-ben az awassai 

régió irodavezetője
Jan Svitálek, People in Need programvezető, 2012-ben addisz-abebai projektveze-

tő, a V4AID projekt koordinátora

16 A tanulmány szerzője a vitában azt képviselte, hogy a hitelességet akár a saját hibáinkkal való 
őszinte szembenézés és az abból való tanulás is adhatja.

17 Cedron, 2015.
18 Ez a pénzalapok összevonásának gyakorlati akadálya miatt szükséges.
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