Krátkodobá stáž studentů vedlejší specializace 2RS – Rozvojová studia v Bruselu

12 studentů vedlejší specializace Rozvojová studia v rámci kurzu 2SE504 „Management rozvojových
projektů“ absolvovalo ve dnech 25. – 28. 4. 2010 krátkodobou stáž v Bruselu, kde navštívili evropské
instituce, zabývající se rozvojovou problematikou.

Stáž, umožnila studentům osobně se seznámit s klíčovými pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU
a vybraných evropských institucí zapojených do řízení rozvojové pomoci EU. Cílem projektu bylo
zprostředkování aktuálních podrobných informací o řízení rozvojové pomoci na evropské úrovni.

Studenti společně s vyučující kurzu PhDr. Jaroslavou Kadeřábkovou, CSc. a Ing. Lenkou Brown po přijetí
na Stálém zastoupení ČR při EU mohli navštívit jednání Rady EU (veřejnosti běžně nepřístupné
jednání skupiny CODEV) a nahlédnou do jednání Evropské komise.

V rámci programu absolvovali i návštěvu informačního centra EuropeAid, kde se seznámili
s rozvojovou politikou EU, fungováním a úkoly hlavních aktérů a jejími cíly (prezentaci přednesla
představitelka této instituce Annie Martínez Alonso). Prezentace studentům umožnila udělat si ucelený
obraz o tom, jak vlastně rozvojová spolupráce EU probíhá, na které oblasti se zaměřuje a jaké výhody či
nevýhody má vůči již zmíněným novým dárcovským státům.

Studenti navštívili i Evropský parlament, kde je přivítala Ing. Pořízová, asistentka MEP pana Zahradila
a bývalá studentka vedlejší specializace Rozvojová studia. Studenti se seznámili se strukturou
a fungováním Evropského parlamentu, navštívili tzv. „hemicycle“, kde probíhají plenární zasedání
poslanců a setkali se s panem poslancem Zahradilem, členem Stálého výboru pro rozvoj, který jim díky
svým zkušenostem mohl poodhalit činnost Parlamentu v rozvojové oblasti. Stážisté měli možnost navštívit
i zasedání Výboru pro rozvoj, který jednal na téma „dětská práce v rozvojových zemích“ a zúčastnit se
tohoto jednání a diskuse jak poslanců, tak pozvaných hostů - zástupců z některých rozvojových zemí.

Navštívili i Pražský dům v Bruselu, který má za úkol propagovat Prahu a zastupovat zájmy
pražského magistrátu v EU i v samotné Belgii. Tato návštěva studentům poodhalila význam těchto
regionálních zastoupení pro propagaci a prestiž ČR v EU.

Pan Halaxa, diplomat Stálého zastoupení ČR při EU a člen pracovní skupiny CODEV, jehož nemalou
zásluhou se stáž uskutečnila, zprostředkoval studentům i schůzku s paní velvyslankyní M. Vicenovou.

Paní velvyslankyně stážistům stručně představila činnost Stálého zastoupení a poté jim dala možnost ptát se
na věci, které je nejvíce zajímali.

Pan P. Halaxa, budova Evropské rady

S panem poslance Zahradilem, Evropský parlament

S paní velvyslankyní M. Vicenovou, Stálé zastoupení ČR při EU

Některé postřehy studentů:

Najväčším prínosom výletu v Bruseli bola pre mňa možnosť pozrieť sa na vlastné oči na každodennú prácu
stálych zástupcov krajín v Rade Európskej únie. Vidieť, ako rokujú, aké problémy riešia, ako sa k sebe
správajú, ako obhajujú záujmy svojej krajiny. Zaujala ma úloha Generálneho sekretariátu Rady EÚ,
o ktorého fungovaní som dovtedy vedela len málo. Lepšie som si uvedomila náročnosť práce tlmočníkov,
ktorí umožňujú, aby boli jednania vo všetkých európskych jazykoch plynulé. Dozvedela som sa, že na pôde
Európskeho parlamentu vo výboroch rokujú nielen európski poslanci ale aj zástupcovia iných
medzinárodných organizácii ako napr. ILO, zástupcovia neziskových organizácii a zástupcovia krajín,
ktorých sa prejednávaný problém týka. A veľmi ma pobavilo, že väčšine zástupcov európskych krajín
vyhovuje ako rokovací jazyk angličtina, ale Francúzi od svojej francúzštiny neupúšťajú za žiadnu cenu.
Jana Lukáčová, FMV, obor Mezinárodní obchod, 4. ročník

Já jsem jel do Bruselu, protože rád poznávám nové lidi, místa i věci. O fungování EU jsem měl nedostatečné
povědomí, takže tohle byla vynikající příležitost, jak si nenásilně a zábavnou cestou rozšířit obzory. Navíc
možnost všechno vidět v reálu (např. budovy parlamentu) je k nezaplacení, protože člověku to utkví v hlavě
na celý život na rozdíl od běžného čtení skript. Potěšilo mě, jak se o nás pan Halaxa a další starali. Věnovali
nám hodně svého času, ukázali nám všechno, co mohli (a možná i trochu víc - např. běžně neveřejné jednání
v Radě) a nechali nám prostor pro vlastni otázky. K tomu jsme ještě stihli projít to nejdůležitější z historické
části Bruselu a překvapivě bohaté historické centrum Mechelenu (městečka, ve kterém jsme bydleli). To vše
s vynikající partou lidí, takže o legraci nebyla nouze; jednoduše skvělý výlet, kterému nic nechybělo.
Jiří Sejkora, FMV

Za nejpřínosnější považuji možnost sledovat část zasedání Pracovní skupiny pro rozvojovou spolupráci
(CODEV) v Radě EU. Zde jsme během patnácti minut získali představu, do jakých detailů může
vyjednávání o podobě legislativy EU zajít a jak je náročné dojít ke shodě všech členských zemí. Diskuse
probíhala dvoujazyčně, všichni mluvili anglicky, Francouz francouzsky. Předmětem zasedání byl upravený
návrh, o kterém se již několikrát jednalo dříve a který v sobě měl zakomponované změny a úpravy, které
vyplynuly z předchozích debat. I přesto na začátku přišli zástupci několika zemí s dalšími požadavky
na změny, což k potěšení španělského předsedy předznamenalo celodenní jednání. Tato zkušenost vyvolává
pochyby o efektivnosti fungování EU, kdy je časově i finančně náročné skloubit zájmy všech členských
států i při takových otázkách jako je rozvojová spolupráce. Přesto těžko hledat efektivnější cestu ke shodě,
která by zároveň zaručovala současnou míru suverenity pro členské státy.
Filip Rosenkranc, FMV

„Byla to pro mě neocenitelná zkušenost. Viděli jsme tvorbu evropské rozvojové politiky v přímém přenosu
a setkali se s lidmi, kteří se na ní přímo podílejí. Entuziasmus pracovníků českého Stálého zastoupení
a evropských institucí byl pro mě inspirující. Z Bruselu jsem si odvezl zase jiný pohled na rozvojovou
pomoc než ten akademický. Mé velké díky patří paní doktorce Kadeřábkové a Martině za perfektní
organizaci.
Vojtěch Hledík, FMV

Náš dvoudenní pobyt v evropských institucích byl přínosem jak pro rozvoj znalostí v našem studijním
oboru, tak neobvyklou exkurzí přímo do útrob evropského byrokratického molocha. Zejména přímé
odhalení skutečného způsobu jednání výborů na úrovni Rady ve mně vzbudilo zděšení a strach z cesty,
kterou se Evropská unie ubírá. Osud dokumentů určujících směřování rozvojové politiky EU

(a pravděpodobně i ostatních jejích politik) leží kdesi v prostoru mezi sedmadvaceti zástupci jednotlivých
členských států, z nichž jeden vyjadřuje souhlas s navrženým textem, druhý navrhuje změnu druhé věty
v prvním odstavci, třetímu se ta věta líbí, ale odstranil by poslední odstavec, a čtvrtý protestuje, že jeho
země dokument v současné podobě rozhodně nemůže schválit. Po dni stráveném debatou u kulatého stolu se
dámy a pánové rozejdou domů s tím, že v pilování brilantnosti svého diplomatického jazyka budou
pokračovat jindy. V té chvíli myslím na úředníka Číny, Japonska nebo USA, který ten den právě orazítkoval
desátý dokument podobného typu a odchází domů s pocitem dobře odvedené práce. Touto krátkou
vizualizací chci poukázat na skutečnost, že komplikovanost a roztříštěnost rozhodovacího systému EU je
zásadní brzdou pro prosazení evropských zájmů v globální konkurenci. Budoucnost EU se pak okem
vnějšího pozorovatele s kapkou realistického myšlení jeví tak jasně jako závod želvy s kočkou ve sprintu
na 100 metrů.
Martin Smetáček, FMV

Brusel je jedinecne mesto, dalo by sa povedat ze je i "hlavnym mestom Europy" , kde sidli niekolko
najvyssich institucii EU. V ramci vedlajsej specializacie: Rozvojova studia som mala moznost navstivit
vsetky institucie. Bola to ohromna skusenost, nakolko som mala o fungovani jednotlivych institucii iba
vlastnu predstavu z publikacii co som precitala. Zistila som, ze jednanie zastupitelov 27 statov je pomerne
komplikovana zalezitost. Dalej sme mali moznost navstivit urad pre spoluprácu EuropeAid, ktorý je jedným
z úradov Európskej komisie, a realizuje rozvojove programy a projekty na celom svete. Ako asi takmer
kazdy "rozvojovkar" nesie vo svojom srdci tuzbu vyrazit do terenu a zmenit nieco vo svete aspon malou
kvapkou, tak si myslim ze prave toto poznanie nas posunulo zase o nejaky ten krocik vpred. Takze celkovo
ked zhodnotim vlastne obohatenie z navstevy Bruselu, bola pre mna najviac prinosna prave EuropeAid. A
dufam ze sa moje cesty s nou este v buducnu prekrizia.

Renata Fortunová

Náš pobyt v Bruselu, ač krátký, mně přinesl mnoho nových poznatků a dojmů. Nejen že bylo příjemné,
poznat své kolegy ze školy v trochu jiné situaci než je přednáška, ale návštěvy jednotlivých institucí EU mi
pomohly utřídit si zase o něco lépe celý systém jejího fungování. Nejvíc se mi asi líbily návštěvy dvou
jednání, jednoho v Radě a druhého v Evropském parlamentu. Pocit, že jsme „přímo u toho“, byl opravdu
jedinečný. Během pobytu jsme se také měli šanci setkat s mnoha zajímavými lidmi, kteří nám ukázali, že
pracovat v Bruselu nemusí být nemožné, ba co víc, dokonce docela příjemné, a že tzv. „evropští úředníci“
jsou normální lidé, se kterými může být i docela zábava.

Alena Holíková

