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Mýtus – podstatné slovo mužského rodu. Každému z nás sa pri
jeho začutí ako prvé asi vynorí niečo iné. Jeden si spomenie na
staroveké báje, iný na pohanov a ďalší si len povzdychne – mýtov
je aj dnes okolo nás viac ako je zdravé. Je to tak, mýty sprevádzajú
ľudstvo azda od dôb, keď sa človek stal tvorom mysliacim.
Je ich plná literatúra, dokonca ich delíme do niekoľkých kategórií.
Mýty v knihách sú čarovné. Mnohí radi čítame o vílach,
škriatkoch, alebo antických bohoch. A nie je nás málo takých,
čo si myslíme, že mýty presne tam aj patria – do literatúry.
V bežnom živote sú totiž často veľmi škodlivé. Spomínate si na
Atlasa? V gréckej mytológii to bol jeden z obrov, syn boha Titána,
ktorý stál na čele vzbury proti olympským bohom. Po porážke
musel za trest niesť na pleciach nebeskú klenbu. Tento obrázok
sme vybrali ako titulnú fotku časopisu, pretože je podľa nás
výborným symbolom toho, čo sa deje v súčasnosti. Tí porazení,
zraniteľní, chudobní totiž stále nesú na pleciach ťarchu sveta.
Nevedia sa dostatočne brániť a tak ich silnejší zneužívajú.
Ako inak opísať napríklad to, čo sa deje ázijským šičkám? Pre
nadnárodné spoločnosti pracujú v hrozných podmienkach
za pár drobných, aby firmy potom mohli nám – obyvateľom
bohatšej časti zemegule – predávať za veľké peniaze odevy,
ktoré ušili. Podobných príkladov by sme našli mnoho.
Ak príliš prepadáme mýtom a zažitým stereotypom, zbytočne
sa obávame. Nevieme naštartovať zmenu. Brzdíme seba aj
ostatých. Niekedy stačí málo. Skúsiť sa len na vec pozrieť z iného
uhla pohľadu. Zahodiť predsudky. Jednoducho, mýty prenechať
literatúre a v živote radšej používať kritické myslenie.
O svete okolo nás a o tom, ako funguje či nefunguje, koluje
množstvo mýtov. Spojené bývajú s najrôznejšími otázkami.
Mal by ležať osud chudobných vo svete aj na našich pleciach?
Veď máme dosť vlastných!
Prečo by nás mali zaujímať, veď my za ich situáciu nemôžeme!
Ak im pomáhame, len z nich robíme lenivcov. Chudobní sú
preto, lebo majú veľa detí. Keď ich nedokážu uživiť, nech si nezakladajú také obrovské rodiny! Je to predsa také jednoduché.
Stavím sa, že aj vy ste niečo z tohto už počuli. Všetko sú to ale
mýty, nesprávne a nespravodlivé trvedenia. Práve preto sme
sa v Platforme mimovládnych rozvojových organizácií rozhodli
venovať jedno celé číslo časopisu Rozvojová spolupráca týmto
mýtom a najmä snahe o ich vyvrátenie. Dúfame, že sa nám to
aspoň čiastočne podarilo. Snažili sme sa pracovať s faktami, číslami a argumentmi. Želáme vám príjemné a hlavne inšpiratívne
čítanie.
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K spravodlivejšiemu svetu
musíme prispievať aj my
Nám, v strednej Európe, sa žije dobre. Áno, viem,
že hneď po prečítaní tejto vety sa ozývajú nesúhlasné hlasy. Zamyslime sa však. Naša generácia
si predsa v súčasnosti užíva najlepšie obdobie
v dejinách, aké kedy v tejto časti Zeme bolo. Vojnu sme tu nemali už vyše 70 rokov, totalitný režim sme porazili pred 27 rokmi a žijeme v ekonomickom dostatku. Je pravdou, že aj na Slovenku
žijú ľudia na hranici chudoby a nie je ich málo.
No i tým najchudobnejším sa žije podstatne lepšie
ako ľuďom v Sýrii, v Južnom Sudáne, či v Etiópii.
Kedy ste boli naposledy hladný?
Tak naozaj, že vám škvŕkalo
v bruchu a tvorili sa pred očami čierne bodky? Pokiaľ nie ste
neustále diétu držiaca modelka, tak asi nikdy! Na svete sú
ale milióny ľudí, ktorí hladujú
a poriadne jedlo nevideli mesiace. Ba možno nikdy. Je obrovský
rozdiel byť chudobný v Európe
a povedzme v Sudáne. Áno, na
Slovensku skutočne žije viac ako
pol milióna ľudí na hranici chudoby. Naši chudobní by však
v africkej krajine patrili k tým, čo
majú šťastie. Hranica chudoby
na Slovensku totiž predstavuje približne 11 eur na deň. Vo
svete ale viac ako 700 miliónov
ľudí musí vyžiť z necelých 2 eur!
Navyše, i tak porovnávame neporovnateľné. Slovenských 11
eur má celkom inú hodnotu,
ako by mali v chudobnej africkej alebo ázijskej krajine. Naši
chudobní totiž majú k dispozícii
bezplatné školstvo, zdravotníctvo a sociálny systém, ktorý im
nedovolí umrieť od hladu. V takej Etiópii toto chudobný človek
nemá. U nás má 11 eur na stravu a ošatenie, tam 2 eurá majú
stačiť ešte aj na lekára a vzdelanie! Štátny systém podpory
neexistuje. Nik nechce zľahčovať
náročnú situáciu sociálne odkázaných ľudí u nás, no je isté, že
sa majú stále lepšie ako milióny
ľudí v skutočne chudobných krajinách.
Mýty o rozvojovej spolupráci
Slovensko prešlo za posledné
štvrťstoročie významnú cestu.
Nebolo to jednoduché, no dnes
sme členmi klubu najbohatších

a najvyspelejších krajín sveta.
Sme súčasťou Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Európskej únie a od
roku 2013 aj Výboru OECD pre
rozvojovú pomoc. Máme sa veľmi dobre a tak by sme mali pomáhať krajinám, ktoré sú na tom
horšie. Ako jedna z najbohatších
krajín sveta Slovensko už 10 rokov aj oficiálne pomáha rozvojovým krajinám. Napriek tomu
o tejto téme existuje medzi verejnosťou mnoho mýtov. Jedným z najčastejších je, že najskôr
musíme pomáhať chudobným
u nás doma a až potom zachraňovať svet. S týmto argumentom
sa ako novinárka stretávam roky.
Je to ale mylné tvrdenie a to
dokonca z viacerých dôvodov.
Jednak preto, že – ako sme ukázali – aj najchudobnejší Slovák je
bohatší ako napríklad chudobný
Sudánec. A jednak preto, že poskytovanie pomoci rozvojovým
krajinám neznamená, že sociálne odkázaným u nás nepomáhame. My máme aspoň nejaký
sociálny systém, zatiaľ čo krajiny v rozvojovom svete, vôbec
žiaden. Navyše ľuďom v núdzi
pomáhajú u nás občianske združenia, aktivisti, dobrovoľníci. K tomuto si ešte treba uvedomiť, že v
dnešnom globalizovanom svete
sa nemôžeme tváriť, že chudoba
ďaleko od nás sa nás netýka. Napokon, čoraz častejšie to cítime
na vlastnej koži. Terorizmus, obchodovanie s narkotikami, klimatické zmeny, migrácia – to všetko
je aj naším problémom. Ak ľudia
utekajú z domovov kvôli vojne,
túžbe po lepšom živote alebo
kvôli tomu, že klíma im znemož-

Naša kuchyňa.
Foto: Linda www.flicker.com

Žena pripravuje rybu vo svojej kuchyni.
Foto: M. Yousuf Tushar, zdroj: www.flicker.com

ňuje prežívať, poriadne to cíti aj
Európa.
Sme v tom nevinne?
NieIen sebecký, ale aj nepravdivý je argument, že my za
chudobu vo svete nemôžeme
a tak ju nemáme ani riešiť. Svet
je stále prepojenejší a tak napríklad aj naše spotrebiteľské
návyky prispievajú k tomu, že
v Ázii alebo v Afrike pracujú i
malé deti v otrockých podmienkach. Naozaj potrebujeme každý mesiac nový značkový odev?
Alebo každý rok musíme vymeniť mobil za modernejšiu verziu?
Súčiastky do nich sa vyrábajú
z nerastov, kvôli ktorým sa vedú
vojny! Tieto skutočnosti si na
Slovensku uvedomujú mnohí
múdri a nesebeckí ľudia. Mimovládne organizácie už roky
realizujú rôzne projekty v Južnom Sudáne, v Keni, v Etiópii, v
Kambodži, v Ugande a v ďalších
chudobných krajinách.
Svet hľadá spôsoby
ako zmierniť rozdiely
Hľadaniu spôsobov, ako zmierniť extrémnu chudobu vo sve-

te sa svetoví lídri zaoberajú
dlhodobo. V roku 2000 prijali
Miléniovú deklaráciu OSN, na
ktorú teraz nadviazali aktuálnou novou Agendou 2030.
Obe mali spoločné to, že hľadali spôsoby pomoci najchudobnejším ľuďom vo svete.
Nová Agenda 2030 však viac
stavia na prepojení ekonomického rozvoja, sociálnej inklúzie
a environmentálnej udržateľnosti s demokratizáciou a úctou
k ľudským právam. Je to teda
plán celkovej štrukturálnej politickej, ekonomickej a sociálnej
transformácie jednotlivých krajín. Slovensko nesmie zostať
a ani nezostáva mimo. Poriadne zabrať však musíme aj pokiaľ
ide o osvetu. Tá je u nás slabá
a je nevyhnutné verejnosti vysvetľovať, ako a prečo je dôležité, aby sme na rozvojový svet
„nekašľali“. Živiť mýty je nanič.
Už neraz v našich dejinách
sa ukázalo, že to môže mať
tragické následky. Skúsme ich
radšej vyvracať a spoločnými
silami sa pokúšajme pomáhať,
tam, kde je to potrebné.
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Ja som chudobu
vo svete nespôsobil,

prečo by som ju mal riešiť?
Je to skutočne tak?
Chudoba sa nás netýka, kým nie sme sami chudobní?
Zamyslime sa, či naše konanie skutočne nemá vplyv na
životy chudobných na opačnom konci sveta.

Vzdelaní ľudia Z afrikY

Pozrime sa na to z opačnej strany. Vzdelaní profesionáli často nevidia vo svojej krajine perspektívu a odchádzajú za lepšími podmienkami do vyspelejších krajín namiesto toho, aby svojimi znalosťami
a schopnosťami pomáhali v rozvoji tej svojej. Podľa odhadov žije viac
ako 40 000 ľudí s titulom PhD. z Afriky mimo tohto kontinentu. Len
v USA pracuje viac afrických vedcov a inžinierov než v samotnej Afrike.
Časť svojho zárobku však posielajú domov rodine, čím podporujú aj
rozvoj domovskej krajiny.

Ročne opustí AFRIKU približne

23 000 + 50 000

Vyspelý svet často zneužíva svoju moc, na čo menej rozvinuté
krajiny doplácajú:

vysokoškolsky
vzdelaných ľudí

neférové nastavenie obchodu
klimatická nespravodlivosť

stredných
a vyšších manažérov

Napríklad v Zimbabwe pracuje 45 000 tradičných liečiteľov
a len 1 400 lekárov.

neférové nastavenie finančného systému a daní

LEKÁR V ZIMBABWE

Pod hranicou chudoby žije dnes vo svete:

9,6 % ľudí ->

Zdroj: HSRC Press

LEKÁR
V RAKÚSKU

1,90 $

*

= 702 miliónov ľudí
Zdroj: Svetová banka

vs.

1,25 dolára na deň

*

Keďže sa však hodnota peňazí mení, suma predstavujúca hranicu
chudoby sa musí meniť tiež. Pred rokom 1985 bola hranica chudoby
1 medzinárodný dolár na deň.
* OSN meria chudobu v tzv. medzinárodných dolároch. Ide o fiktívnu menu, ktorá ukazuje, čo

si za jeden dolár môže v určitom čase kúpiť Američan v USA. Ak by si zaň kúpil napríklad kilo
ryže, tak v Kambodži by to bola suma zodpovedajúca kilu ryže v miestnej mene. Jeden medzinárodný dolár má tak v Kambodži v skutočnosti hodnotu len zhruba štvrť amerického dolára.

v miliardách
eur

31,1 18,7 17,8 9,3

Pomáhať chudobným krajinám je
teda naša morálna povinnosť, pretože sme do veľkej miery zodpovední za to, ako sa tam žije. Rozvojová pomoc v skutočnosti neuberá
z našich financií toľko, že by sme
to pociťovali ako obrovskú záťaž.
Stále tvorí iba

0,31 %

svetového HDP

Japonsko

RUSKO

76,5 58,3

rozvojovú
pomoc

Nemecko

189

v miliardách
dolárov

USA

zbrojenie

Veľká
Británia

Hranica chudoby sa vyvíja na základe hodnôt tovarov, ktoré možno v reálnom
čase v rôznych krajinách na svete získať za hodnotu, ktorá bola v roku:

4

Najvyššie výdavky na:

Ani prírodu a životné prostredie
nevyužívame rovnomerne. Industrializované krajiny pri produkcii svojho bohatstva výrazne
negatívne ovplyvňujú globálnu
klímu, dôsledky jej zmien pociťujú predovšetkým obyvatelia najmenej rozvinutých krajín, ktoré
sa na nich podieľajú minimálne.

Zdroj: Svetová banka

2015

Saudská
Arábia

Hranica chudoby

596

Čína

V menej rozvinutých krajinách
produkujú tovar pre globálny trh.
Za oveľa nižšie mzdy než dostávajú ľudia vo vyspelých krajinách.

Aj my sme tí, ktorí z ich chudoby
profitujú. Lacné oblečenie či mobily, ktoré meníme pričasto, sú
pre nás dostupné len preto, lebo
si dokážeme z pozície silnejšieho
nízke ceny a ich mizerné platy
vynútiť.

USA

Globalizácia ekonomiky vytvorila
model svetového trhu a súvislostí,
z ktorých profituje jedna tretina
svetovej populácie a zvyšné dve
zostávajú na rovnakej úrovni alebo sa ich životná úroveň zhoršuje.
Príčiny sú sčasti v minulosti, keď
sa dnes vyspelé krajiny rozvíjali
aj vďaka vykorisťovaniu svojich
kolónií. V rámci neokolonializmu
zneužívajú svoje niekdajšie pozície aj dnes.

1985

A JEHO
PACIENTI

A JEHO PACIENTI

Pomoc Európskej
únie ľuďom
v chudobných
krajinách stojí
každého
Európana

8
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V prvom rade sa musíme postarať o našich chudobných,
Podľa prieskumu Eurobarometer 2015

54 %
30 %

10

Bolo to 		

150 000

147 000

146 000

4

5

6

7

8

9

10

1

Austrália

Nórsko

Luxembursko

Singapúr

USA

Veľká Británia

Švédsko

Maurícius

Sierra Leone je prímorský štát v západnej Afrike, na pobreží
Atlantického oceánu, s bohatými zásobami nerastných surovín. Ťažia
sa tu diamanty, bauxit, zlato, ilmenit, rutil. Na vývoz diamantov bolo
niekoľko rokov embargo, pretože ich ťažili bojujúce skupiny a financovali nimi nákup zbraní. Významný je vývoz tvrdého dreva. Z prírodných
podmienok má veľký význam nížinatá časť krajiny s úrodnou pôdou.

76
rokov

Priemerná
dĺžka života

0%

deti pod 5 rokov, ktoré trpia
podvýživou

zo 100 000

99 %
99 %

51
rokov

16,4 %

*156 z 1 000 detí sa nedožije piatych narodenín

smrť rodičky
pri pôrode
Prístup k čistej pitnej
vode
Prístup k toalete

1165
zo 100 000

59,5 %
10,6 %

3

4

5

6

7

8

9

10

Angola

Ghana

79 %

2

Egypt

gramotnosť
dospelých

43,3 %

1

Maroko

99 %

2

Alžírsko

99 %

prístup k vzdelaniu
deti na ZŠ

71 740
km

Gabon

rozloha

Namíbia

2

Botswana

59
035
km

miliónov

Monako

miliónov

2 000

181 000

158 000

3

6,45

Počet
obyvateľov

5 800

200 000

2

(Zdroj: Svetová banka)

5,42

(v medzinárodných dolároch)*

4 400
3 800

4miliárd
475
USD
630
USD

X menej, ako sme sa zaviazali (0,33 % HDP)

HDP NA OBYVATEĽA desiatich
najbohatších krajín sveta a desiatich
najbohatších krajín Afriky za rok 2015:
285 000

17
300
USD

HDP
na osobu

Zdroj: MZVaEZ SR

Švajčiarsko

HDP

€

Lichtenštajnsko

86
582
miliárd USD

78

Celkovo Slovensko
vyčlenilo na pomoc
menej rozvinutým
miliónov
krajinám
(0,103 % HPD)

8 400
8 100
6 200

SIERRA
LEONE
620 000

SLOVENSKO

4

chudoba
v Sierra Leone

vs

39. najvyspelejšia krajina sveta

V roku 2015
prispel každý
z nás na centy
rozvojovú denne
spoluprácu

204 000

Chudoba
na Slovensku

slovensko je

Slovákov si myslí, že by to mala
byť priorita národných vlád.

21 700

V roku 2015 sme za človeka ohrozeného chudobou považovali
toho, kto mal mesačný príjem pod 347 eur. Ak hovoríme o pomoci
rozvojovým krajinám a odstraňovaní extrémnej chudoby, hovoríme
o ľuďoch, ktorých príjem je nižší ako 1,90 $ * na deň. O ľuďoch, ktorí
od štátu nedostanú nič, nepoznajú rodinné prídavky, nemajú prístup
k základnej zdravotnej starostlivosti a ku vzdelaniu.

opýtaných Slovákov si myslí, že boj proti
chudobe v rozvojových krajinách by mal
byť jednou z hlavných priorít EÚ.

10 300
10 200

Chudoba je ale pojem relatívny. Slovensko je fungujúci štát so systémom sociálneho zabezpečenia. Máme zákonom stanovenú minimálnu mzdu, rodičia dostávajú na svoje deti rodinné prídavky, vzdelávanie od základného po vysokoškolské je bezplatné pre všetkých, máme
prístup k zdravotnej starostlivosti aj v prípade straty zamestnania, poznáme podporu v nezamestnanosti, aj dávky v hmotnej núdzi.

až potom sa starať o ostatný svet

1 525 000

Často sa stretávame s tvrdením, že chudobných ľudí máme aj v našej
krajine a najprv by sme sa mali postarať o nich. Až keď vyriešime ich
situáciu, môžeme pomáhať v zahraničí.
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3 dôvody
prečo má SR pomáhať chudobných krajinám:
Solidarita Byť solidárni s tými, ktorým sa darí oveľa
menej ako nám a pomáhať im zlepšiť svoju životnú situáciu, by malo byť pre nás prirodzené.

Medzinárodné záväzky Každoročne vyčleňovať
z nášho rozpočtu financie na pomoc menej rozvinutým
krajinám sme sa zaviazali pri vstupe SR do EÚ a OECD. Agenda
oficiálnej štátnej humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce
(ODA) je prirodzenou súčasťou politík všetkých vyspelých
a demokratických krajín, ku ktorým sa hlásime aj my.
Výhodnosť Boj proti chudobe v rozvojových krajinách
má pozitívny dosah aj na občanov Slovenska. Potrebujeme
byť súčasťou stabilného sveta. A ten bude stabilný len vtedy,
ak ho budú tvoriť stabilné spoločnosti s ľuďmi spokojnými so
svojimi životmi.

5
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PRIEMERNÁ MESAČNÁ MZDA
V 2014 V USD:

6 301

Zdroj: Nation Master

Sú ľudia

4 215
3 780

chudobní,

3 258

Kým priemerná mesačná
mzda môže v niektorých krajinách dosahovať tisíce amerických dolárov, v iných to môžu
byť len stovky či desiatky. Pre
správne porovnanie príjmov
v jednotlivých krajinách by
sme však mali porovnávať, čo
si za ne môžu ľudia kúpiť. Je
ale pravda, že existujú veľké
rozdiely v čistom mesačnom
zárobku a aj v tom, čo si zaň
môžu pracujúci dovoliť. Zároveň sú však rozdiely aj medzi
tými najbohatšími. Napríklad
najbohatších 5 percent Indov
stále zarába menej než nižšia
stredná trieda Američanov.
Takže ak máme jednotlivcov
s rovnakou inteligenciou a
schopnosťami, ich príjem bude
úplne odlišný v závislosti od
krajiny, v ktorej sa narodili.
V krajinách globálneho Juhu
tvoria väčšinu obyvateľstva
ľudia s nízkymi príjmami, pracujúci v poľnohospodárstve.
Negenerujú vysoký príjem a
nevytvárajú si úspory. Politicky a bezpečnostne nestabilné
prostredie v kombinácii s nedostatočnou infraštruktúrou a
slabšou vymožiteľnosťou práva
odrádza zahraničných investorov vstúpiť na trhy týchto krajín. Málo úspor a málo investícií
nedokáže naštartovať ekonomiku. Aj napriek tomu je Afrika
rýchlo rastúcim kontinentom –
asi aj najrýchlejšie. Problém je,
že sa to nepremieta do rozvoja.

6

Stále sú obrovské rozdiely v hodnotení práce
mužov a žien. Podľa OSN
tvoria ženy viac ako 70%
chudobných vo svete. Sú
diskriminované v prístupe
k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti aj na trhu práce,
majú menšie rozhodovacie
právomoci a sú častejšie
obeťami násilia.

Rwanda

Chudobní svoju chudobu nespôsobili. Spôsobil ju ekonomický a sociálny systém, ktorý
si ľudstvo globálne vytvorilo.
Chudoba sa koncentruje v regiónoch južnej Ázie a subsaharskej Afriky, hlavne
v krajinách postihnutých konfliktmi a živelnými katastrofami
s nedemokratickými alebo
skorumpovanými vládami.

213

200

39

25
Kuba

460

Gambia

632

SenegaL

731

Čína

Slovensko

Nemecko

USA

Austrália

Nórsko

947

Švajčiarsko

Ľudia v chudobných krajinách nie sú chudobní
preto, lebo nepracujú. Naopak, väčšina pRacuje minimálne ako my, 8,5 hodiny
denne. Sú nútení postarať
sa sami o seba, lebo tam
žiadny podporný sociálny
systém neexistuje.

Tanzánia

lebo sú leniví?

Afganistan

2 851

Chudobní sa sami z takzvaného kruhu chudoby, v ktorom
zostáva takmer každý, kto sa
chudobný už narodil, nedokážu vymaniť bez pomoci zvonka.
U detí, ktoré patria k najchudobnejším 20% populácie,
je trikrát vyššia pravdepodobnosť, že sa nedožijú päť
rokov, než u detí z najbohatšej
pätiny svetovej populácie.

Zdroj: WHO

57

> viac

5 000

detí na svete zostáva
bez vzdelania

z nich žije
v subsaharskej Afrike

denne umiera len v dôsledku
pitia nekvalitnej vody.

miliónov

ako polovica

miliónov detí

Kruh

CHUDOBY
Nová generácia žije rovnako
ako tá predchádzajúca

V roku 2015 zomrelo 5,9 milióna detí mladších ako 5 rokov.
V subsaharskej Afrike je 14 krát vyššia pravdepodobnosť,
že sa dieťa nedožije 5 rokov, ako
v rozvinutých regiónoch.

57 miliónov detí
nechodí do školy

Nemožnosť získania
kvalifikovanej práce
nedáva inú možnosť ako manuálne pracovať
bez zásadných zlepšení situácie.

Nedostatočná
zdravotná starostlivosť
v krajinách globálneho juhu má za následok
úmrtia na liečiteľné choroby. Chorý človek navyše nemôže pracovať a zarobiť si na živobytie.

Vysoká
detská
úmrtnosť

Nezískajú vzdelanie a mnohé odmalička pracujú
s rodičmi na políčkach alebo v manufaktúrach.
Bez vzdelania majú len malú
šancu na iný život.

863
mil.
ľudí žije
v slumoch

663 miliónov ľudí nemá k dispozícii kvalitnú vodu. Tretina ľudí stále nemá prístup k toaletám ani
latrínam. Zlá hygiena spôsobuje
šírenie chorôb.
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Pomoc robí
ľudí lenivými
Aj vy ste sa už stretli s týmto tvrdením? Ak vraj niekomu budeme neustále iba
pomáhať, nikdy sa nepostaví na vlastné nohy, naopak, zlenivie a stane sa na
pomoci závislým. Poskytovanie rozvojovej pomoci je
preto úplne zbytočné. Realita je však úplne opačná.
Takáto pomoc nie je o rozdávaní peňazí a vecí. Ide o
aktívne zapájanie sa do aktivít tých, ktorým je pomoc
určená s cieľom ich budúcej sebestačnosti. Preto sa
pre ne zaužíval skôr pojem
„rozvojová
spolupráca“,
kým o „humanitárnej pomoci“ hovoríme v prípade
pomoci ľuďom v akútnej
krízovej situácii napríklad
počas vojny, hladomoru,
živelnej pohromy, ktorí
okamžite potrebujú jedlo,
vodu, prístrešie a zdravotnú pomoc.
Rozvojová spolupráca podporuje krajiny a ich obyvateľov v strednodobom a
dlhodobom horizonte, aby
mohli odstrániť chudobu
a dosiahnuť hospodársky
rast. Zahŕňa investície do
vzdelania, infraštruktúry,
prístupu k pitnej vode a sanitácii, k zdravotnej starostlivosti, podporu farmárov
či remeselníkov. Vzdelanie
pomáha ľuďom k lepším
pracovným príležitostiam.
Vďaka prístupu k zdravotnej starostlivosti sú zdravší,
preto majú väčšiu šancu
postarať sa sami o seba.
Podpora farmárov a remeselníkov pomáha naštartovať ich sebestačnosť.
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Niekoľko príkladov oficiálnej rozvojovej pomoci
za pomoci SR
Bosna a Hercegovina

Vzdelávanie žien zo Srebrenice a okolia v oblasti informatiky, účtovníctva,
ručných prác, čo im pomohlo nájsť si zamestnanie.

Gruzínsko

Presídlencom po vojnách v Abcházsku a Južnom Osetsku pomohli kurzy
angličtiny a práce s počítačom, mikrokredity na rozbehnutie biznisu
v neznámom prostredí, kam boli presídlení, aj zrekonštruované komíny
a pece na chlieb.
Podpora projektov vzdelávania
žien a podpora žien z poľnohospodárskych oblastí pri rozbiehaní vlastného podnikania s poľnohospodárskymi produktami.

Afganistan

Slovenskí experti pomohli vylepšiť genofond hovädzieho dobytka lokálnych pastierov, naučili chovateľov vyrábať trvanlivý
syr a umiestňovať ho na trh.

Mongolsko

Stovky drobných obchodníkov a poľnohospodárov
získalo živobytie vďaka mikropôžičkám.

Južný Sudán

Programy vzdelávania mladých ľudí z chudobných slumov v rôznych zručnostiach
a remeslách pomohli už stovkám ľudí
nájsť si lepšiu prácu.

Keňa

Oficiálna slovenská rozvojová spolupráca
sa zameriava na projekty, ktoré pomôžu
miestnym ľuďom postaviť sa na nohy
a zlepšiť situáciu vlastnou prácou
a pričinením.
V krajinách globálneho Juhu je získanie pôžičky z banky na naštartovanie vlastného malého biznisu
prakticky nemožné. Hoci mnohým
by stačila úplne malá suma na
zlepšenie ich životnej situácie. Preto sa mikropôžičky stali dôležitým
nástrojom rozvojovej pomoci. Samozrejme, nie sú liekom na všetko. Ale sú adresnou, konkrétnou
formou pomoci a môžu naštartovať aktivity, ktoré neskončia so
skončením projektu rozvojovej
spolupráce.

Ako príklad úspešnej podnikateľky
uvádza Lourdes, mladú slobodnú
mamičku z Paraguaja. Požičala si 60
dolárov, aby mohla začať predávať
na ulici empanady (pokrm rozšírený
v Španielku, Portugalsku a v Južnej
Amerike, > spravidla pšeničná kapsa
plnená mäsom) a zarobiť tak na živobytie pre seba a pre svojho syna.
Pôžičku splatila, zobrala si vyššiu
sumu na vylepšenie svojho biznisu a
splatila aj tú. Po čase si mohla zobrať
pôžičku vo výške 975 dolárov, prenajať bezpečný priestor s mrežami
na svoju malú reštauráciu, v ktorej
so synom môže aj bývať, a kúpiť si
chladničku.

Veľké veci
za malé peniaze

85 % žiadateľov

V Bangladéši využilo v roku
2009 mikropôžičky až

o mikrokredit boli ženy

15 mil. domácností

Je dokázané, že ženy vedia kapitál zhodnotiť oveľa produktívnejšie ako
muži, navyše sú v chudobných komunitách znevýhodňované kvôli tamojším tradíciám alebo náboženstvu. Podľa štatistík sa podarilo zvýšiť príjem
domácností o 18 % a priemerná výška splatených úverov presiahla 90
%, čo je porovnateľné so splatenosťou klasických úverov v západných
bankách.
Na výživu, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie pre celú rodinu ide:

90 %

z každého dolára,
ktorý zarobí žena

vs

40 %

z každého dolára,
ktorý zarobí MUŽ
Zdroj: Svetová banka

Nezisková organizácia Kiva so sídlom v San Franciscu
(www.kiva.org) poskytla od roku 2005:

690 mil. dolárov
v mikropôžičkách

98 %

1,6

miliónu ľudí

bolo splatených

86

v
chudobných krajinách v Ázii a Afrike

70 %

pôžičiek dostali Ženy
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dôvodY vysokej pôrodnosti
v chudobných krajinách

ajú

NEDOSTATOČNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
spôsobuje vysokú detskú úmrtnosť. Rodičia majú viac
detí, lebo nevedia, koľko z nich prežije.

Slabé povedomie o antikoncepciI a jej nedostupnosť.

zlý prístup kU vzdelávaniu.

Pretrvávajúce RODOVÉ NEROVNOSTI.

Chudoba a populačný rast
predstavujú začarovaný kruh,
z ktorého sa každá generácia
dostáva len veľmi ťažko.

Minimálne
pracovné výhliadky
(Okrem manuálnej
práce je hlavným
živobytím pestovania pre vlastnú
spotrebu)

m

za
ná
sle
do k

z
Zlý zdravotný
stav a výživa
(nedostatočný
fyzický
a mentálny
vývin)

je...

.
uje..
spôsob

Aj u nás – na Slovensku – prevládali
pred 200 rokmi mnohopočetné rodiny. Priemerný počet potomkov na jeden
manželský pár býval približne 5 detí, no
nebolo raritou, ak sa v obci nachádzala
rodina s 10 – 12 deťmi. Mať viac detí bolo
ale nevyhnutnosťou. Rodina potrebovala
čo najviac zdravých rúk, ktoré môžu pracovať na poli. Navyše neexistoval sociálny systém a rodičia potrebovali, aby sa niekto o nich
v starobe postaral.

Rodičia majú
viac detí, aby
vykonávali
manuálnu
a prácu,
postarali sa o
nich v starobe a
naharadili deti,
ktoré zomreli.

spôs
ob u

Toto tvrdenie počuť pomerne často. Je to
však skutočne tak? Platí, zjednodušene povedané, že ľudia si za chudobu môžu sami,
keďže majú veľa detí? Nie! Často je to totiž
naopak. Ľudia majú veľa detí práve preto,
že sú chudobní.

jú
ma

je nárast populácie

Minimálne
pracovné výhliadky
a nízke zárobky

sle

prístup k vzdelaniu
a zdravotnej
starostlivosti

á
an

Príčinou chudoby

...

Keďže deti majú len málo
možností, celý kruh
chudoby sa
opakuje aj
Nedostatočný
pre ne.

do
k

Autorka:
Edita Bednárová

spôsobuje...
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Vysoká miera
úmrtnosti
(matiek, novorodencov a detí)
a celková
únava

Nízka úroveň
kognitívnych
zručností a únava
(nedostatočné výsledky
v škole, v práci
a celkovo pri učení sa)

ak
iev
sp
i
r
p

...

Zdroj: Creative Change

Základné vzdelanie a
celkové miery pôrodnosti
vo vybraných krajinách

Percento dievčat
zapísaných do
základnej školy

Priemerný
počet detí
na ženu

1

Japonsko

100,0

1,3

2

Španielsko

99,8

1,5

3

Irán

99,7

1,8

4

Gruzínsko

99,6

1,6

5

Veľká Británia

99,6

1,9

90

SLOVENSKO

90,0

1,3

181

Rovníková Guinea

53,5

5,3

182

Guinea Bissau

52,1

5,7

183

Džibutsko

40,1

3,9

184

Sudán

39,2

4,2

185

Eritrea

35,7

4,6
Zdroj: EPI UNESCO 2010

Priemerná ročná miera
POPULAČNÉHO RASTU / ÚBYTKU
-0,6%
klesajúca

-0,3%

0%

1%

populácia

2%

3%
rastúca

Zdroj: Washington Post 2013
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Odstrániť chudobu

ŠTÁTNE
FINANCIE

KORPORÁCIE

dokáže samotný obchod
Úspešný obchod zvyčajne zlepšuje životný štandard ľudí. Nie však vždy.
Sú pravidlá medzinárodného obchodu spravodlivé pre všetkých?
Podiel krajín globálneho Juhu
na svetovom obchode v posledných rokoch neustále

Životné prostredie
v krajinách
globálneho
Juhu nie je pre
veľké korporácie
dôležité.

Známe sú napríklad ropné spoločnosti ako Shell,
ktorá dlhodobo ťaží ropu
v delte rieky Niger ...

Rastie im síce HDP, no nie životná úroveň obyvateľstva. Rastú,
ale nerozvíjajú sa. Veľké korporácie majú často daňové prázdniny a do štátneho rozpočtu
odvádzajú iba minimum. Veľká
časť finančných prostriedkov
zároveň končí na zahraničných
účtoch skorumpovaných vládnych úradníkov, ďalšie penia-

rastie. Stále viac sa zapájajú do
medzinárodného obchodu a to
nielen prostredníctvom exportu a importu rôznych surovín
a tovarov, ale aj otváraním sa
zahraničným investíciám. Sú to
však práve chudobné krajiny,
ktoré sa boria s najväčšími nedostatkami v nastavení svetového obchodu.

Dotácie
47 miliárd USD
počas
10 rokov

>
Poskytnuté

Producenti
bavlny
z bohatých
krajín

>
Vylúčenie
z trhu

15 miliónov
farmárov
západnej
Afriky

ze z krajín odtečú legálnymi či
ilegálnymi cestami.
Pokiaľ budú krajiny
globálneho Juhu nútené
vyvážať najmä suroviny
a nie výrobky s pridanou hodnotou, bude sa
im bohatnúť len veľmi
ťažko.

>
Dôsledok

5 miliónov
chudobných
rodín sa stalo
chudobnejšími

Zdroj: Fairtrade Foundation, 2010

Pokles
výkupnej
ceny
bavlny

>
Spolu s

Intenzívnym
používaním
chemikálií

>
Spôsobujú

285 tisíc farmárov
Zhoršenie prístupu
spáchalo
indických farmárov k
samovraždu
potrave a zdravotnej Dôsledok
počas 20 rokov
starostlivosti

->

Zdroj: Fairtrade Foundation, 2015

Transatlantické
obchodné
Príprava
a investičné
partnerstvo

->

->

Bilaterálna
dohoda medzi Hrozba
EÚ a USA

->

Zmeny v
medzinárodnom Potenciálny
dôsledok
obchode

Výrazné straty u 43
rozvojových krajín
z medzinárodného
obchodu

Zdroj: US Department for International Development, 2013

... alebo Chevron Texaco
v oblasti Amazónie.
Svojím pôsobením, kvôli
nášmu lacnému benzínu a nafte, prichádzajú
celé tamojšie komunity
o živobytie.

Európska únia síce realizuje najviac rozvojovej
spolupráce na svete, no
v rámci medzinárodného obchodu je predátorom, ktorý hľadí predovšetkým na seba.
Európa – a teda aj my jednou rukou síce dáva,
ale druhou berie...

Nadnárodné
spoločnosti
nezabezpečujú
dôstojné
pracovné
podmienky

prácA na plantážach
plných pesticídov
ako je tomu napríklad
v Indii pri pestovaní
bavlny, pri pestovaní ruží
v Keni alebo Ekvádore

šičky
v Bangladéši
a v iných krajinách
juhovýchodnej Ázie

ťažbA
Železnej
rudy
v Sierra Leone

PESTOVANIE
BANÁNOV
v krajinách
Afriky
a Južnej
Ameriky

robotníci
v Číne pri výrobe
modernej elektroniky

ťažbA
KOLTÁNU
v Kongu

ŤaŽba diamantov
v Zimbabwe

Samotný obchod
teda chudobu neodstráni,

pretože nefunguje spravodlivo a férovo.
9
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Rozvojová spolupráca nefunguje

Ďalším častým mýtom je,
že pomoc posielame do
chudobných krajín už
viac ako polstoročie, a
problémy sme stále nevyriešili. Takže zrejme
to nebude správna cesta. Skutočne rozvojová
spolupráca nefunguje?

Ľudia žijúci pod
hranicou chudoby
1990

37,1 %

2015

9,6 %

vs

Počet ľudí žijúcich v extrémnej
chudobe sa znížil o viac ako
polovicu, z takmer dvoch miliárd na 702 miliónov. Každý deň
umiera o 17 000 detí menej na
podvýživu a liečiteľné choroby
než v roku 1990.
Od roku 2000 zachránilo očkovanie proti osýpkam 15,6 milió-

na ľudských životov. Počet ľudí
novo infikovaných vírusom HIV
je ročne o 38 % nižší než v roku

2001.
Základné školy navštevuje 91%
detí z rozvojových krajín.
Svet dosiahol rovnosť v základnom vzdelaní medzi chlapcami
a dievčatami.
Zdroj: ReliefWeb by UN

1920

Nemecko, Francúzsko
a Veľká Británia posielajú do svojich kolónií v Afrike,
Latinskej Amerike a Ázie prostriedky väčšinou na budovanie infraštruktúry - ciest, železníc, prístavov – pre potreby kolonizátorov.

Európska únia je najväčším svetovým poskytovateľom rozvojovej
spolupráce. V roku 2013
poskytla

56,5

miliardy eur
čo bolO viac ako polovica oficiálnej rozvojovej
pomoci všetkých krajín
sveta.
Vďaka tomu mohlo napríklad chodiť 14 miliónov detí do školy a 1,2
milióna nových učiteľov
dostalo potrebné vzdelanie. Viac ako 70 miliónov ľudí získalo zdroj
pitnej vody a 24,5 milióna
ľudí prístup k sanitačným
zariadeniam.

1970

1980
Svetová ekonomická
recesia po obrovských
ropných krízach zapríčinila, že sa rozvojové
krajiny dostali do ešte
väčších dlhov.

Rozvojová pomoc sa posúva z podpory
ekonomickej infraštruktúry na boj proti
hladu a chudobe, na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, prístupu ku vzdelaniu,
pitnej vode a sanitácii. Investície do infraštruktúry život väčšiny ľudí nezmenili.

1990

Koniec Studenej vojny prináša rozvoj demokracie, občianskej spoločnosti a mimovládneho sektora. Do rozvojovej
pomoci sa čoraz viac zapájajú mimovládne organizácie a bohatí filantropi. Väčšina rozvojových krajín sa však nedokáže vyplatiť z dlhov.

2015

Svet si stanovil nové globálne ciele, ciele trvalo udržateľného rozvoja, s horizontom naplnenia do roku
2030. Týkajú sa všetkých krajín, ktoré nesú zodpovednosť za vlastný rozvoj. Pozornosť sa venuje politikám, ktoré nie sú v súlade s
politikou rozvoja a ilegálnym finančným tokom z rozvojových
krajín, ktoré prevyšujú prostriedky rozvojovej spolupráce.

Miléniové rozvojové ciele, ktoré si krajiny OSN
stanovili v roku 2000, sa stali najúspešnejším hnutím proti chudobe v
dejinách ľudstva.

(2013)

Ilegálne finančné
toky z rozvojových
krajín (2013)

miliárd
dolárov

miliárd
dolárov

bilióna
dolárov

169,3 681
Zdroj: OECD, 2014

Zdroj: UNCTAD, 2015

Miléniové rozvojové ciele
(2000 – 2015)
Úmrtnosť detí do 5 rokov sa
znížila o viac ako polovicu, z počiatočných 90 úmrtí na 43 úmrtí
na každých 1000 živých narodení.
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Investície
do rozvojových
krajín (2014)

ODA globálne

1930

Bohatí americkí
priemyselníci (Ford, Rockefeller) prispievajú na budovanie
infraštruktúry v kolonializovaných krajinách prostredníctvom svojich nadácií.

Úmrtnosť
matiek
klesol
o 45%.

1,1

1950
USA sa stávajú najväčším svetovým donorom. Začína sa Marshallov plán na obnovu
vojnou zničenej Európy.

1960
Vzniká nový systém na
podporu rozvoja krajín
tretieho sveta prostredníctvom medzinárodných
organizácií a inštitúcií
– OSN a Svetovej banky.

1998
Svetová banka a Medzinárodný menový fond
si uvedomili, že rozvojové krajiny budú naďalej
stagnovať pod ťarchou
nevyplatených dlhov a
úrokov z nich. Väčšina
krajín dosiahla odpustenie dlhov.

2000

Rozvojová spolupráca má byť
čo najefektívnejšia. Má podporovať inštitúcie občianskej spoločnosti,
rovnosť pohlaví, vzdelanie, zdravotnú
starostlivosť. Niektorí bývalí prijímatelia
sa stávajú dôležitými ekomickými a politickými hráčmi. Napríklad Čína, ktorá investuje v afrických krajinách, ale výmenou
za privilegované postavenie pri nákupe nerastných surovín.

Zdroj: Global Financial Integrity, 2015

Zdroj: OSN

Predišlo sa viac ako 6,2 mil.
úmrtí na maláriu v období 2000
až 2015. Prevencia tuberkulózy,
jej diagnostikovanie a liečba zachránili život približne 37 miliónom
ľudí v rokoch 2000 až 2013.

2,1 miliardy ľudí na celom svete
získali prístup k zlepšeným
hygienickým zariadeniam
a podiel ľudí praktizujúcich
otvorenú defekáciu klesol
takmer o polovicu od roku 1990.
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Autorka:
Eva Sládková

Multikulturalizmus

nefunguje

3

2016

KANADA
ROZLOHA

9,9 milióna km

2

V poslednom období sa nás niektorí politici, publicisti, ale aj analytici snažia presvedčiť, že multikulturalizmus zlyhal a nie je tým správnym modelom
pre našu spoločnosť. Deje sa tak najmä v súvislosti
s teroristickými útokmi v Paríži a Bruseli spojenými
s mladými radikalizovanými moslimami narodenými
v Európe. Existuje však niekoľko príkladov toho, že
rôzne kultúry môžu spolunažívať v pokoji a mieri.
Jedným z najlepších je Kanada.
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V posledných
rokoch
podporuje
Kanada
imigráciu
ešte
intenzívnejšie
ako v
minulosti

Spomedzi
krajín G8
má najvyšší
podiel
občanov
narodených
mimo Kanady –
AŽ

20,6 %

34

Štátne jazyky
Zdroj:
Štatistický úrad
Kanady

obyvateľstva je tam na mimoriadne vysokej úrovni, krajina
„nestarne“, za posledných
10 rokov jej počet obyvateľov
vzrástol o približne 3 milióny.
Zdroj: oficiálny web Kanady

V súčasnosti Kanada prijíma ročne okolo

280 000 imigrantov

väčšinou z Ázie.

Peter Morvay, komentátor: „Multikulturalizmus v zmysle
toho, že ľudia rôznych náboženstiev a kultúr môžu spokojne
spolunažívať, že každý môže zostať pri svojom a pritom uznávať spoločné základné právne normy a zásady spolunažívania,
teroristické útoky nijako nespochybnili a nenarušili. Skôr naopak. Obetavosť moslimov, ktorí sa v Paríži postavili proti teroristom na obranu svojich nemoslimských spoluobčanov, možno
považovať za dôkaz úspešného multikulturalizmu“.
Denník N, 11. 2. 2016

Podpora imigrácie:
Zdroj: Štatistický úrad Kanady

Etnických skupín

ím

vn

ečen
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so za
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33,5 miliónov
Kanada už v roku 1971 prijala
ako prvá krajina na svete multikulturalizmus za svoju oficiálnu politiku, ktorá sa jej zjavne
vypláca. Patrí k najbohatším
krajinám sveta, životná úroveň

spolu s...

za Po
čle dp
m ňov ora
en a
šín nia

Počet obyvateľov

Náboženstvo:

3,5 %

všetkého
obyvateľstva
Kanady sú
ľudia, ktorí sa
narodili inde
a prišli sem v
posledných
rokoch

Laco Oravec, Nadácia M. Šimečku: „Z princípu sme „odsúdení“ na multikulturalizmus. Tváriť sa, že keď zavrieme hranice,
nebudeme mať problémy s „cudzorodými“ vplyvmi, je mylné...
Ak multikulturalizmus zlyhal, musíme byť ešte multikultúrnejší
a ešte tolerantnejší.“
aktualne.sk, 3. 5. 2015.

Kanada nie je jediným príkladom, kde multikulturalizmus
funguje a prináša benefity pôvodným obyvateľom aj imigrantom.
Bez vážnejších problémov je i súžitie ľudí z rôznych kultúrnych
a náboženských prostredí aj na menších územiach – napríklad
v Nórsku, alebo v anglickom Londýne.

Zdroj: Štatistický úrad Kanady

67,3 %

3,2 %

1,5 %

1,4 %

1,1 %

1,0 %

Kresťania

Hinduisti

Budhisti

23,9 %
Bez vyznania

Dag Daniš, komentátor:
„Platí, že väčšina európskych
moslimov sú slušní ľudia,
ktorí terorizmus odsudzujú.“
Aktuality.sk, 23. 3. 2016.

Moslimovia

Sikhovia

Židia

Počet ľudí, ktorí sa
hlásia k islamu rastie v
Kanade najrýchlejšie zo
všetkých náboženstiev.
V súčasnosti sa k
tejto viere hlási viac
ako milión obyvateľov
krajiny. Je to dôsledok
liberálnej migračnej
politiky Kanady.
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Mnohí z nás si len neradi priznávajú, že ich
ranná káva alebo nákupný ošiaľ v nikdy
nekončiacich
“sezónnych” zľavách súvisia
s (ne)kvalitou života
ľudí inde na planéte.
No faktom je, že súvisia
a to veľmi úzko.

Naše spotrebiteľské správanie
nesúvisí so životmi ľudí v rozvojových krajinách
Je ekonomicky skrz na skrz poprepájaný. Takmer všetci sme súčasťou jedného obchodného reťazca.
Na jeho začiatku bývajú ľudia pracujúci v otrockých podmienkach,

firmy nedodržiavajúce pracovné
či environmentálne štandardy. Na
konci sme my, bohatí spotrebitelia
(Slováci sú v globálnom kontexte
jednými z najbohatších), ktorí majú

moc peňaženkou a geopolitickým
vplyvom určovať životné podmienky ľudí inde na planéte.

Globálny obchod a výmena prudko rastú...
20 000

a s rastom medzinárodného obchodu rastie previazanosť a vzájomná závislosť. Tí chudobnejší
však ťahajú za kratší povraz a
bohatší - teda aj my - im z pozície
silnejšieho diktujeme podmienky
naklonené vo náš prospech.

15 000
10 000

Zdroj: WTO
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A TÝM VPLÝVAME
NA ICH ŽIVOTY

MEDZINÁRODNÝ OBCHOD
(v tisícoch mld. dolárov)

Ako je svet prepojený, môžeme vidieť napríklad v týchto príkladoch…
AMAZÓNIA
pred ...

..vyčerpávajúcim
poľnohospodárskym
využitím...

ím...

van

lčo
vyk

…

...a rozšírením
púšte na
vyčerpanej
neúrodnej
pôde bývalého
pralesa
vynovenej
Amazónie.

... a vývozom aj k nám

...príchodom
flotíl rybárskych
lodí z bohatých
krajín...
... a vývozom
aj k nám
... núti ľudí uvažovať
napr. o migrácii

Pobrežie
Západnej Afriky
bohaté na ryby
pred ...

... vyplienEním
mora a...
… chudobou, ktorá...
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To sa, žiaľ, v minulosti stalo, a nikoho to nemrzí viac ako tých,
ktorí takúto pomoc smerovali do určitých regiónov s najlepšími úmyslami. Najmä v diktátorských režimoch je naozaj možné, že peniaze skončia na účtoch skorumpovaných politikov
a nie u tých, ktorí ich potrebujú.

Autorka:
Jana Čavojská

Pomoc končí
v nesprávnych rukách
Chcem podporiť ľudí v núdzi, ale nikdy sa nedozviem,
kam naozaj smerujú moje peniaze. Určite si nimi niekto riadne nabalí vrecká a nedostanú sa k tým, ktorí ich potrebujú. Koľkokrát ste toto už počuli?

Rozvojové organizácie a vlády donorských krajín neustále
hľadajú čo najdôveryhodnejšie cesty poskytovania pomoci
a čo najefektívnejšiu kontrolu. Dôležitým nástrojom je aj
budovanie občianskej spoločnosti v krajinách, do ktorých
pomoc smeruje. Každý rozvojový projekt má podrobný rozpočet, ktorého čerpanie donorská organizácia sleduje. Zároveň monitoruje, či sa aktivity realizujú podľa plánu. Súčasťou uzavretia každého projektu je finančný audit.

Iba peniaze a materiálna pomoc
chudobu neriešia.
Je to zjavné, ak porovnáme vývoj
afrických a ázijských štátov. Kým
do afrických prúdili na boj proti
chudobe milióny dolárov, Ázia
dostávala minimálnu pomoc.
Napriek tomu to sú práve ázijské krajiny, ktoré naštartovali
svoje ekonomiky. Mnohé sa
stali významnými hráčmi
na globálnych trhoch.
Africké krajiny ani zďaleka nezaznamenali
taký pozitívny vývoj.

Aby prostriedky určené na rozvojovú spoluprácu, či humanitárna pomoc, neskončili v nesprávnych rukách,
vznikajú nové modely poskytovania pomoci.
Tá najčastejšie smeruje na konkrétne účely
a priamo k ľuďom, ktorým je určená a na konkrétne účely. Tí sa zaručujú, že sa na aktivitách
pomoci budú aktívne podieľať. Napríklad že
budú pomáhať pri budovaní studní či ciest a potom ich ďalej udržiavať. Organizácie, cez ktoré sa
takáto pomoc uskutočňuje, vyhľadávajú dôveryhodných lokálnych partnerov a postupne na nich
prenášajú čoraz väčšie kompetencie. Tým zároveň miestnych ľudí
vzdelávajú v nových
To, že krajine
zručnostiach.
vládne nedemo-

No len v samotnej ČÍNE sa znížil o:

kratický režim,
však nesmie byť
príčinou odmietnutia pomôcť jej
najchudobnejším.

89 90 91

3. Realizácia pomoci s podporou
miestnej ekonomiky

Latinská Amerika
Afrika
Ázia

€
na nákup

Latinská Amerika
Afrika
Ázia

4. Minimalizovanie režijných nákladov

50 51
47 47 49

Sudán

Skorumpované krajiny patria zároveň

Slovensko

Malajzia

11 12

k najchudobnejším. Skorumpovaní lídri

Kuvajt

8 8

Afganistan

Somálsko

Sev. Kórea

Zdroj: Transparency
International

Kuba

miliónov

Ghana

680

si prisvojujú ekonomický prospech pre
Dánsko

miliónov

Fínsko

721

Švédsko

počet chudobných
v rozvojových krajinách
sa znížil o:

Podľa Indexu vnímania
korupcie 2015 so stupnicou
0 pre najmenej transparentné
a 100 pre najtransparentnejšie
systémy sú nasjkorumpovanejšie
krajiny na svete tieto:

podľa Global Economy
and Development Program

2. Smerovanie pomoci tým najchudobnejším

2010

Chudoba
a korupcia

Najlepšie stratégie
pomoci

1. Rozdeľovanie pomoci medzi prijímateľov

Zdroj: Svetová banka
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seba, svojich príbuzných a priaznivcov. Aj
v najchudobnejších krajinách žijú superbohatí.
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Autorka:
Magda Vaculčiaková

Vypestované
inak

Kolumbijské banány či kakao,
indonézska káva, indický čaj.
Pestujú ich pre nás vo svete.
Nie sú leniví. Ani ich chudoba
nie je spôsobená lenivosťou.
Farmári v menej rozvinutých krajinách často nemajú
dostatok jedla ani sami pre
seba, v dôsledku našich po-

litík, nastavenia pravidiel medzinárodného obchodu, či
klimatickej zmeny, ku ktorej
prispievame naším životným
štýlom a spotrebou. Farmári
po celom svete sa však nevzdávajú a hľadajú riešenia,
aby mohli pestovať výhodne
pre seba i pre nás. Spájajú sa

v hľadaní riešení, navzájom
sa inšpirujú, mnohé projekty,
ktoré realizujú, aj po rokoch
fungujú a prinášajú ovocie –
doslova i obrazne. So zmenou v niektorých prípadoch
môžeme farmárom kdesi
v Ázii či Južnej Amerike pomôcť aj my...

V mnohých menej rozvinutých krajinách sa stále častejšie stretávame s tým, že farmári namiesto jednej plodiny, začínajú pestovať viacero. Nie
sú tak závislí iba na jednorázovej úrode jednej zeleniny či ovocia, ale počas roka majú striedavo príjem z rôznych.
Kambodža, 2015

Indonézia je štvrtým najväčším producentom kávy vo svete. Na ostrove
Flores sa však vďaka miestnej organizácii len teraz pestovatelia učia
metódam, ktoré produkciu kávy zvýšia. Doteraz ju tradičným spôsobom pestovali, aj ju tak melú. 			
Indonézia, 2014

14

Kolumbijskí pestovatelia banánov sa spájajú do združení, aby hľadali
možnosti priameho obchodu bez prostredníkov, aj riešenia nedostatku vody, či aby si pomáhali v naplňovaní požiadaviek medzinárodných
certifikačných systémov. 			
Kolumbia, 2016
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Aj vďaka možnosti
vyvážať z Kambodže
do Európskej únie v
rámci politiky „Všetko okrem zbraní,
bez cla“, prichádzajú tamojší farmári
o svoju pôdu. Na ich
pozemkoch pestujú
domáci i zahraniční investori cukrovú
trstinu aj pre nás.
Miestne neziskovky
sa snažia v Európskom
parlamente
presadiť zmenu.

Kambodža, 2014

Niektoré kakaovníky plodia aj sto rokov. Množstvo závisí od podmienok. Kvalita kakaových bôbov a cena, ktorú za ne kolumbijský
farmár dostane, záležia aj od fermentácie, počas ktorej kakao naberá chuť i vôňu. Bez fermentácie nič z tohto nemá. V Kolumbii sa
farmári učia zvýšiť produkciu a správne fermentovať.

„Ak chceme jesť, musíme vedieť pestovať,“ tvrdí študentka v školskej záhrade. Do pestovanie sú zapojené desiatky škôl po celej
Ugande, ba dokonca po celom kontinente. Deti a mladí sa učia
pestovať, aby mali v škole čo jesť, aj aby si vytvorili vzťah k poľnohospodárstvu, ktoré je na kontinente kľúčové.

Kolumbia, 2016

Uganda, 2010

V indickom štáte Assam pestujú v laboratóriu so špeciálnymi podmienkami rôzne čajové kríky. Podmienky sa podobajú tým, aké očakávajú vedci v dôsledku klimatických zmien o 50 rokov. V Assame
chcú vedieť, ktoré kríky teraz vysadiť, aby otepľovanie prežili.

Indonézska farmárka a jej manžel donedávna netušili, že môžu v
oblasti, kde žijú, pestovať aj fazuľky, či to, že čili papričky môžu
zbierať až dvakrát v roku. Vďaka práci miestnej neziskovky AYO Indonesia môžu svoje deti poslať do školy.

India, 2015

Indonézia, 2014
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Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) združuje 30 organizácií (24 riadnych členov a 6 pozorovateľov),
ktoré pôsobia najmä v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania na Slovensku.
Zastupuje ich pri rokovaniach so štátnymi inštitúciami a podporuje šírenie informácií o rozvojovej spolupráci a globálnych súvislostiach na verejnosti.

Riadni členovia:

Magna Deti v núdzi
web: www.magna.sk

Slovenská katolícka charita
web: www.charita.sk

ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj
web: www.adra.sk

Nadácia Habitat for Humanity
International
web: www.habitateurope.org

C.A.R.D.O.
web: www.cardo-eu.net

Nadácia Integra
web: www.integra.sk

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
web: www.sccd-sk.org

Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica
web: www.zivica.sk

Nadácia Pontis
web: www.nadaciapontis.sk

Centrum pre európsku
politiku
web: www.cep.sk
Človek v ohrození
web: www.clovekvohrozeni.sk
eRko – Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí
web: www.erko.sk

NISPAcee
web: www.nispa.org
Otvorený Európsko-Slovanský
Dvor
web: www.oesd.sk
PDCS
web: www.pdcs.sk
SAVIO
web: www.savio.sk

Evanjelická diakonia ECAV
na Slovensku
web: www.diakonia.sk

Sila rozvoja – Inštitút medzinárodnej spolupráce
web: www.silarozvoja.sk

GLEN Slovakia
web: www.glen-slovakia.org

Slovenská humanitná rada
web: www.shr.sk

Slovenský Červený kríž
web:www.redcross.sk
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú
politiku
web: www.sfpa.sk
Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety
web: www.vssvalzbety.sk

Pozorovatelia:
Academia Istropolitana Nova
web: www.ainova.sk
AIESEC Slovensko
www.aiesec.sk
Karpatská nadácia
web: http://karpatskanadacia.sk
Nadácia Milana Šimečku
web: www.nadaciamilanasimecku.sk
Slovenská atlantická komisia
web: www.ata-sac.org
Slovenský výbor pre UNICEF
web: www.unicef.sk

Združenie Albert pre podporu
Fakulty zdravotníctva a sociálnej
práce Trnavskej univerzity
v Trnave
web: www.albert.truni.sk

Osoby alebo organizácie, ktoré majú záujem o témy zahraničnej rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci, zároveň však nespĺňajú kritériá členstva v Platforme MVRO, sa môžu
stať členmi Klubu priateľov Platformy MVRPO. Prihlásiť sa dá prostredníctvom formulára, ktorý je
uverejnený v sekcii Klub priateľov:
www.mvro.sk/sk/zapojte-sa/klub-priatelov
Svet sa mení a je k nám oveľa bližšie ako kedysi. To, ako vyzerá, je výsledkom aj našich každodenných
rozhodnutí. Žiadne veľké problémy totiž nevznikajú odrazu. Niekedy stačí jedna malá vec, jedno
správne rozhodnutie. My sme si vybrali žiť zodpovedne a začať od seba. Vyber si aj ty. Viac informácií
o kampani VYBER SI nájdeš na
www.mamnavyber.sk

Vydala: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Miletičova 7, 821 08 Bratislava, +421 2 20 44 52 55,
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