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Úvodník

Ráno rýchlejšie do práce, rýchlejšie a viac hodín pracovať.
Za čo najviac peňazí, aby sme si toho mohli viac kúpiť, viac
spotrebovať, aby sme toho viac vlastnili. Čo na tom, že to
vlastne nepotrebujeme? Hlavne, aby nám nič nechýbalo. Aj mimo sezóny paradajky z druhého konca sveta.
A necestovať hromadnou dopravou, ale vlastným autom.
Ukážme, že na to máme. Patríme predsa do spoločnosti
„tých lepších“.
Vyššia spotreba predsa znamená vyšší ekonomický rast,
nové pracovné miesta, nových konzumentov, ktorí prispejú k ďalšiemu ekonomickému rastu. Dobrý, ale zavádzajúci argument politikov pri moci, najmä pred voľbami. Čo
na tom, že zvyšujeme koncentráciu skleníkových plynov
v ovzduší do takej miery, aká spôsobuje doteraz najrýchlejšiu zmenu klímy v dejinách našej planéty? Negatívny
dopad má najmä na obyvateľov tých najchudobnejších
krajín. Často im nezostáva nič iné, len opustiť svoje domovy, kde už nedokážu prežiť, a riskovať životy na ceste
do Európy. Tej Európy, ktorá sa čuduje, čo tu tí ekonomickí migranti chcú.
Lepší život je prirodzenou túžbou každého človeka.
No jediná planéta, na ktorej môžeme žiť, nedokáže našu
pažravosť uspokojovať donekonečna. Odborníci na zmenu klímy bijú na poplach. Ak neobmedzíme globálny nárast teploty v tomto storočí na menej ako 2°C, čakajú nás
tragické dôsledky. Neustály ekonomický rast možný nie je.
Ak si to uvedomíme, možno konečne nájdeme aj slovenský výraz anglického slova „degrowth“ – odmietnutie ilúzie
rastu.
Na čom sa dohodnú predstavitelia všetkých krajín sveta
na nadchádzajúcom samite o zmene klímy v Paríži? Budú
to tí istí politici, ktorí sa v septembri v New Yorku zaviazali
naplniť do roku 2030 Ciele udržateľného rozvoja, medzi
nimi aj naliehavo konať v boji proti zmene klímy a jej dôsledkom a odstrániť chudobu vo všetkých jej podobách
všade na svete.
Tí istí politici však zároveň presadzujú prijatie obchodnej
dohody medzi Európskou úniou a USA (TTIP, Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií). Z nej
budú profitovať aj spoločnosti ťažiace ropu spôsobom
vyžadujúcim nadmernú spotrebu vody (tzv. frackingom),
aj veľké agrobiznisy. V konečnom dôsledku to okrem
iného podkope schopnosť malých farmárov z globálneho
Juhu adaptovať sa na zmenu klímy.
Čaká našu planétu budúcnosť bez života? Budúcnosť, v
ktorej už nebude mať kto nakupovať či ovplyvňovať mocných v prospech vlastného zisku? Nebude už nikto, kto
by sa mohol čudovať, prečo sme sa to len nazvali Homo
sapiens?
Dagmar Mekiňová
(Projektová manažérka Platformy MVRO)

Rozvojová spolupráca / EURÓPSKY ROK ROZVOJA

5

2015

Európsky rok rozvoja 2015 na konci
Rok 2015 bol rokom, kedy sa nás svet dotkol, najmä vďaka prí-

Jakub Žaludko

chodu obyvateľov ostatných častí sveta do tej našej. A vďaka

(Projektový manažér Platformy MVRO
pre Európsky rok rozvoja)

Európskemu roku rozvoja sme sa dotkli aj my jeho.

Z iniciatívy Európskej komisie sa
každoročne vyberá téma, ktorá má
v spoločenskej diskusii výsostné miesto.
Od roku 1983 bolo v podaní európskej
občianskej spoločnosti mnoho Európskych rokov a každý z nich sa zaoberal
pohľadom do vnútra EÚ. Či už to bol
Európsky rok občianstva, aktívneho
starnutia, alebo dobrovoľníctva. Tento
rok sa však ukázala potreba poukázať
na témy, ktoré presahujú hranice Únie
a jej členských štátov. A v konečnom
dôsledku aj hranice nás samých a nášho pohľadu na svet. Európsky rok rozvoja 2015 sa pokúsil upriamiť pozornosť
nás, obyvateľov najprosperujúcejšieho
zoskupenia štátov na svete, z blahobytu
na alarmujúci stav globálnych problémov.
Osobnosťami Európskeho roka rozvoja
u nás boli traja ambasádori, ktorí celú
iniciatívu reprezentovali medzi občanmi Slovenska v množstve celoročných
aktivít Platformy MVRO a jej členských
organizácií.

Ambasádorská trojica
Michal Hvorecký zotrval vo svojej pozícii hodnotového lídra v širšej občianskej
diskusii aj v rámci horúcich tém roka
2015. Jeho vyjadrenia k utečeneckej
otázke sú toho výborným dôkazom:
„V živote som veľakrát utekal, najmä
sám pred sebou. Kto som, aby som
súdil, prečo sa toľkí ľudia vydávajú
na smrteľne nebezpečné putovania?“
Aj takto sa pre Platformu MVRO spisovateľ vyjadril na margo aktuálnej humanitárnej krízy.
Maroš Čaučík sa stal viditeľnou
súčasťou kampane Európskeho roka
rozvoja najmä v komunikácii so štátnymi predstaviteľmi. Aktívne sa zasadzoval
o navýšenie finančných prostriedkov,
ktoré Slovensko vynakladá na rozvojovú
spoluprácu. Dopredu hnalo riaditeľa
organizácie eRko – HKSD a zbierky
Dobrá novina jednoduché, ale silné
motto: „Môžeme urobiť viac!“. A to nielen pre nás samých, ale aj pre lepší
život ľudí za našimi hranicami.

Adela Banášová cestujúca po Bratislave elektromobilom a na diskusiách
oblečená v šatách z recyklovaných
autoplachiet, nám počas roka 2015
pomohla šíriť jeden z hlavných odkazov
Európskeho roka rozvoja: „Jednotlivci
môžu urobiť veľa. Spolu tvoríme more,
aj keď sme len kvapkami“. Svojou vrodenou zvedavosťou a prejavom dokázala
dostať zložité témy medzi masy ľudí
a zaujať ich pozornosť. Aj vďaka nej
sa tak pravdepodobne rozrástla populácia Slovákov, čo žijú FÉR.

Vrcholné podujatia
Jedným z dvoch vrcholov Európskeho
roka rozvoja bol Rozvojový deň, ktorý
sa konal 14. októbra v bratislavskej
Starej tržnici pod záštitou prezidenta
Slovenskej republiky Andreja Kisku.
Zúčastnilo sa ho takmer dvadsať
mimovládnych rozvojových organizácií,
mnoho rozvojových expertov, terénnych pracovníkov a dobrovoľníkov aj
populárnych osobností ako Michal
Havran, skupina Jamadan alebo Katka
Koščová. Pre návštevníkov bol pripravený pestrý program, vrátane work-shopov pre školákov, či interaktívnej hry
o migrácii. Tá svojím trefným zadaním
prekvapila i ministra zahraničných
vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka, ktorý podujatie navštívil. V
Starej tržnici tiež boli vystavené víťazné
fotografie a kresby z troch tohtoročných
súťaží Platformy MVRO – Náš svet, naša
dôstojnosť, naša budúcnosť (výtvarná
súťaž pre žiakov základných škôl), Ľudské práva v rozvojovej spolupráci (súťaž
pre amatérskych fotografov) a Dôstojný
život pre všetkých (súťaž pre profesi-

onálnych fotografov a novinárov). Ich
víťazi boli slávnostne ocenení Michalom
Hvoreckým a Adelou Banášovou.
Druhým vrcholom projektu bol už tradične známy filmový festival Jeden svet,
ktorý sa uskutočnil v bratislavských
kinách od 26. novembra do 1. decembra. Ak ste si náhodou nestihli niektorý
z filmov pozrieť počas festivalu v hlavnom meste, nemajte obavy. Budú sa
premietať aj v ďalších približne tridsiatich mestách Slovenska. Pre verejnosť
organizátori festivalu sprístupnili sériu
filmov aj v rámci celoročnej požičovne,
ktorú nájdete tu: http://www.jedensvet.
sk/sk/premietaj.

Kampaň po celom Slovensku
Platforma MVRO a jej členské organizácie počas celého roka pracovali
na zviditeľnení kampane Európskeho
roka rozvoja na podujatiach po celom
Slovensku. Medzi najvydarenejšie patrili
bratislavské Dobré trhy, Dni Európy
v Bratislave, Banskej Bystrici či Spišskej Novej Vsi, Bratislavský Majáles či
letný festival Pohoda na trenčianskom
letisku. Konferencia Nadácie Pontis
pod názvom Rozvoj a demokracia
opäť nezaostala za svojou povesťou
jedinečného priestoru na stretnutie
expertov na rozvojovú spoluprácu.
Osobnosťou tohtoročnej konferencie
bola celosvetovo známa odborníčka
v oblasti globálneho fundraisingu Mari
Kuriashi, ktorá na margo globálnych
problémov tvrdí: „Svet je plný problémov, ale my sme plní riešení.“

Bubnovačka s La3no Cubano už tradične patrí
do programu Rozvojového dňa. Nechýbala ani
počas Európskeho roka rozvoja 2015. Foto: Miro
Nemec, Bratislava, 2015
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Klimatický samit uspel
aj neuspel.
Ale skôr nie

Peter Ivanič
(Spolupracovník
Platformy MVRO)

Na samite COP 21 v Paríži dospeli najvyšší
predstavitelia štátov k dohode, ktorá nemusí
zachrániť napríklad mikronézske ostrovy pred
zatopením. Foto: UNFCCC, Francúzsko, 2015

Prezident Kiribati Anote Tong, nasledovaný mnohými kolegami z rôznych štátov sveta, na septembrovom samite OSN v New
Yorku opakovane žiadal svetových lídrov, aby brali otázku
klimatickej zmeny vážne. Mikronézskemu súostroviu totiž hrozí, že sa s rastúcou teplotou planéty a s tým súvisiacou stúpajúcou hladinou morí potopí. Ani zďaleka to nie je jediná krajina,
ktorej experti predpovedajú desivý osud.

Ciele udržateľného rozvoja, ktoré účastníci samitu prijali, otvorili možnú cestu
k riešeniu. No skutočný „klimatický
chlieb” sa lámal až na decembrovom
samite COP 21 v Paríži. Delegáti takmer
dvesto krajín sveta sa tu stretli, aby rokovali o budúcnosti globálnej klímy. Vedúci predstavitelia členských krajín OSN
a 40-tisíc diplomatov dlhých dvanásť dní
a nocí hľadali riešenie, ako obmedziť človekom spôsobenú zmenu klímy a udržať
globálne oteplenie v medziach dvoch
stupňov Celzia. To je hodnota, ktorá bola
umelo určená ako bezpečná. Teda ako
hranica, keď sa počasie ešte celkom nezblázni a dopady klimatickej zmeny budú
aspoň teoreticky zvládnuteľné.

na tých najohrozenejších a nestanovuje
ani dostatočne konkrétne spôsoby
a ciele, ktoré udržia stĺpec teplomera
pod dvoma či dokonca 1,5 stupňami.

Pri dlhých rokovaniach francúzski organizátori použili juhoafrický systém vyjednávaní známy ako „indaba“. Predstavitelia
nesúhlasiach krajín majú pri ňom možnosť rozprávať sa priamo medzi sebou
bez mikrofónov. Podľa pozorovateľov si
tak dokážu až neuveriteľne rýchlo vyriešiť
vzájomné nezhody. Aj výsledkom tohto
systému je finálna 31-stranová dohoda.

Najohrozenejší opäť
na okraji

Záväzky bez záväzkov
Ide iba o čiastočne právne záväznú dohodu. Francúzsky minister zahraničia
Laurent Fabius ju v samom závere
samitu označil za ambicióznu a vyváženú. No zároveň dodal, že sa nemusí
páčiť každému. Obavy prejavili napríklad
predstavitelia ostrovných krajín, ale aj
mimovládne organizácie ako sú Oxfam či
ActionAid. Upozornili, že dohoda nemyslí
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Táto ešte nižšia, bezpečnejšia a o to ťažšie dosiahnuteľná hranica, po ktorej však
dlhodobo volali najohrozenejšie krajiny,
organizácie občianskej spoločnosti aj odborníci z vedeckého prostredia, sa totiž
v dohode tiež objavila. No podľa odborníkov je ešte neurčitejšia a nereálnejšia
než o pol stupňa vyšší cieľ. Už dnes je
teplejšie o celý jeden stupeň a udržať
teplotu tak nízko by si vyžiadalo až príliš
rýchle okresanie emisií, na čo krajiny nie
sú pripravené pristúpiť.

Viaceré slovenské rozvojové organizácie,
vrátane Platformy MVRO a jej členských
organizácií, zdôraznili ešte pred samitom
COP 21 potrebu zahrnúť do dohovoru
aj dostatočnú podporu tých najohrozenejších. Dohoda z Paríža však obsahuje
len nezáväzný prísľub finančnej podpory
najmenej rozvinutým krajinám pri ich
adaptácii na dopady zmeny klímy. Aj
to len vo výške, ktorá nemusí stačiť.
Od roku 2020 by totiž mali rozvinuté
krajiny zo svojich rozpočtov dávať menej
rozvinutým štátom sto miliárd dolárov
ročne. Podľa britskej mimovládnej organizácie Oxfam sa však straty spôsobené
zmenou klímy a náklady na adaptáciu
môžu ročne vyšplhať až na 800 miliárd.

Najohrozenejšie sú často krajiny, ktoré
samé k zmene klímy žiadnym spôsobom
neprispeli a vlastné finančné zdroje na
riešenie situácie nemajú. Ide tak o otázku tzv. klimatickej (ne)spravodlivosti.
Následky tejto nespravodlivosti globálneho systému nie sú len finančné, ale
aj ťažko vyčísliteľné sociálne či kultúrne.
Aj tento rozmer spravodlivosti sa v dohode prejavil len málo a nezáväzne. Podľa
portálu britského denníka The Guardian
by dokonca akákoľvek zmienka o stratách spôsobených klimatickou zmenou
či o záväzných náhradách od krajín, ktoré nesú najväčšiu zodpovednosť, viedla
k jej stroskotaniu.

Ak...
Parížska dohoda neobsahuje ani
skutočne efektívne klimatické záväzky,
ktoré by umožnili udržať priemernú
globálnu teplotu maximálne dva stupne
nad úrovňou v predindustriálnom
období (tobôž nie pod 1,5 stupňami).
Napriek tomu, že je dohoda ako celok
právne záväzná, prísľuby krajín okresať ich emisie záväzné nie sú. Ani tie
prísľuby, s ktorými krajiny prišli na rokovania, by na udržanie teploty pod
hranicou dvoch stupňov nestačili a nezabránili by tak ďalšej zmene a potenciálne katastrofickým dôsledkom.
Aj analýza OSN publikovaná mesiac
pred samitom ukázala, že ak by sa aj
krajiny týchto záväzkov skutočne držali,
teplota by mohla v polovici storočia
dosiahnuť nárast o viac než tri stupne.
To už by bolo Kiribati dávno pod vodou,
podobne ako mnohé iné časti sveta.
Vyjednávači toto riziko uznali, vyriešiť
by ho mal mechanizmus päťročných
prehodnocovacích období. Mali by
zaistiť, že krajiny záväzky priebežne zvýšia, aby sme sa do tých dvoch stupňov
predsa len vtesnali. No podľa kritikov
je to len iný spôsob, ako odložiť kroky
na neskôr. Dohoda tak stojí na mnohých „ak”, ktoré sa môže, ale nemusí
podariť dosiahnuť.
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Peter Ivanič
(Spolupracovník
Platformy MVRO)

Tento
pondelok
bude pršať
ROZHOVOR

William Kinyarkyo (27) pochádza z mesta Narok v rovnomennom regióne Kene. Väčšinu obyvateľov tejto oblasti, ležiacej

William Kinyarkyo. Foto: Peter Ivanič, Keňa,
2015

na hraniciach s Tanzániou približne dve hodiny jazdy od kenského hlavného mesta Nairobi, tvorí etnická skupina Masajov.
no v niektorých častiach regiónu, obzvlášť v lese Mau, žijú aj
menšie etniká. Napríklad Ogiekovia – jedna z najohrozenejších
etnických skupín v krajine. William pracuje ako koordinátor
mládežníckeho programu v mimovládnej organizácii Enaitoti,
ktorej cieľom je prispieť k zmene života Masajov bez toho, aby sa
museli vzdať svojej kultúrnej identity. Jeho dlhodobým cieľom
je dostať sa do regionálnej politiky a ovplyvniť odtiaľ život
širšej komunity.

Aké sú podľa tvojich skúseností
najväčšie výzvy, pred ktorými
Masajovia stoja?
Asi najväčším problémom, ktorému Masajovia čelia, je nedostatok vzdelania. Náš
vzdelávací systém tak, ako je nastavený,
ich nepripravuje na svet, v ktorom žijeme. A to je skutočne veľká výzva. Má to
praktické dôsledky, napríklad vtedy, keď
majú posúdiť rôzne dohody či zmluvy.
Hocikto dnes môže prísť, doniesť papier,
čosi im nasľubovať a ľudia ho podpíšu
aj bez toho, aby tomu poriadne porozumeli.
Ďalšou významnou výzvou, trochu iného
druhu, je sucho. Ľudia v Naroku a vôbec
v Masajlande (neformálne pomenovanie
územia obývaného Masajmi, leží v Keni
a Tanzánii, pozn.) si neuvedomujú výz-

nam životného prostredia a jeho
ochrany. Jeho stav sa rýchlo zhoršuje.
Vo veľkom klčujú stromy v severnej časti
Masajlandu, aby z nich mohli vyrábať drevené uhlie. Práve z tých lesov pochádza
voda, ktorá napája oblasť Masaj Mara
(mara znamená po masajsky savana,
pozn.), kde žijú státisíce zvierat a kam
chodí množstvo turistov na takzvané
safari. Zvieratá trpia nedostatkom vody,
sťahujú sa, umierajú. A ani samotní Masajovia nemajú tej vody dosť.
Môžeme pritom za tým vidieť celkovú
zmenu klímy. Nemôžete porovnať krajinu
Masajov dnes a krajinu Masajov hoci aj
desiatimi rokmi. Režim zrážok sa mení.
Kedysi mohol môj otec ráno vstať a povedať: „Tento pondelok bude pršať“. A ono
pršalo. Dnes sa už nič také predpovedať

nedá, starší to už nedokážu. Vlastne sa
skôr stáva, že sa pýtajú nás mladých: „Čo
sa to deje, deti moje?”. Naše vyhliadky sa
menia. Masajov môžu okolnosti prinútiť
presunúť sa do iných oblastí, do takých,
na ktoré nie sme zvyknutí.
V Európe veľa počujeme
o zaberaní pôdy v rôznych častiach
afrického kontinentu. Je to aj prípad
Masajlandu?
Veľkým problémom je najmä rozpredaj
pôdy. Celé je to však opäť hlavne o vzdelaní. Vďaka tomu, že bola pôda privatizovaná, získali jednotlivci možnosť predávať
ju, komu sa im zachce. A neraz za naozaj
nevýhodných podmienok – ak nemajú
vzdelanie, tak sa dajú ľahko oklamať.
Osobne by som uprednostnil, keby pôdu
radšej vlastnila komunita. Nebolo by také
jednoduché ju rozpredať, lebo by mala
veľa vlastníkov.
Ale aj to v sebe skrýva svoje riziko. Máme príklady, kedy investori dokázali využiť príležitosť a získať aj pôdu vlastnenú
komunitou. Takže sa znovu vraciame
k vzdelaniu. Bez vzdelania sa ľudia často
nechajú oklamať, a tak prichádzajú
o pôdu. A s ňou aj o kultúru, keď ju
napríklad noví majitelia či prenajímatelia
zmenia z pastvín na polia, či turistický
rezort a znemožnia nám vykonávať náš
tradičný spôsob života. A to nielen
jednotlivci, ale aj celá komunita.
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Pomáha vám vláda s riešením
týchto problémov alebo si pomáhate
sami?
Vládna pomoc sa často nedostane
až k nám, do „kuchyne“, zostáva kdesi
na vrchole reťazca. Tie peniaze sa dokonca neraz používajú na skupovanie
pôdy od ľudí. Takže tá pomoc môže
v konečnom dôsledku škodiť. Angažovať
sa snaží aj ministerstvo pre záležitosti
mladých, no k benefitom sa dostanú len
máloktorí. Ťažko by ste hľadali konkrétnu
skupinu mladých Masajov, ktorí by to
dokázali skutočne využiť. Kenská vláda by
sa napríklad práve v súvislosti s mladými
mala postarať, aby z jej pomoci mali úžitok všetky deti a mladí ľudia, a to aj v tých
najodľahlejších častiach Masajlandu.
Problémom je spôsob, akým sa k tomu
pristupuje. Úradníci, ktorí rozdeľujú
zdroje, nie sú Masajovia a nerozumejú
výzvam, pred ktorými stojíme. Komunikácia sa tak komplikuje. Jediná možnosť
je získať vzdelanie, vrátiť sa a pomôcť
našim ľuďom. A v konečnom dôsledku
im taktiež pomôcť získať vzdelanie.
Čo pozitívne vidíš na krokoch
vlády?
Na jednej strane musím vyzdvihnúť, že
sa vláda snaží zachrániť a obnoviť les
Mau. No poňala to zo zlého konca. Zákony na ochranu lesa totiž nepomôžu, ak
sú ľudia hladní. Vládou stanovený systém
či zákony automaticky nezabezpečia,
aby prestali klčovať lesy, ak to robia
preto, aby sa uživili. Až keď zbohatnú,
prestanú klčovať stromy, z ktorých vyrábajú drevené uhlie na predaj. Ak nebudú
hladní, prestanú kvôli jedlu kácať stromy.
Za degradáciou lesa môžeme hľadať
chudobu. Ak sa nevyrieši tá, ťažko sa
dá zachrániť les.
Čo je také zvláštne na lese Mau?
Lesný komplex Mau je zásobárňou vody
pre časť krajiny, aj súčasťou širšieho
globálneho systému. Mau je matkou
mnohých riek, ktoré končia v rieke Níl.
Živí niekoľko afrických krajín od Ugandy
po Egypt. Jeho vody tečú do Stredozemného mora. Región Narok (väčšina
tzv. Masajlandu a veľká časť lesa Mau
leží v kenskom regióne Narok, pozn.) je
vďaka lesu spojený so zvyškom planéty.
Nemáme právo vytínať ho. Áno, ľudia to
stále robia. Ale dajme im vzdelanie a oni
porozumejú jeho významu.
Spomínaš vzdelanie – prečo ho
Masaj ako napríklad ty, tak veľmi
potrebuje?
Ak chcem mať dobré zamestnanie,
vďaka ktorému niečo zmením, musím
mať vzdelanie. Mám síce bakalára, no
keď prídem na zasadnutie mestskej rady,
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hneď sa ma pýtajú: „Kde máš diplom?”
Podobne aj v zamestnaní. Bez magisterského diplomu sa nepohnem, potom
budem kráľ (smeje sa). Veľmi dôležitý je
aj preto, lebo dnešní mladí ľudia nemajú
pôdu. Ani ja žiadnu nemám. A v Afrike
je pôda všetko. Tak sa to musím pokúsiť
nahradiť vzdelaním.

Masajské ženy. Foto: Peter Ivanič, Keňa, 2015

V čom ti diplom pomôže? Čo by si
chcel zmeniť a ako?
Určite sa budem venovať mladým. Už
som na tom začal pracovať. S niekoľkými
ďalšími sme založili mládežnícku skupinu. Naším cieľom je pozdvihnúť tunajších
mladých ľudí ekonomicky, napríklad tým,
že by si vedeli brať malé úvery. To by
im dalo možnosti sa realizovať a ovplyvňovať, kam sa krajina hýbe. Dnes takú
možnosť veľmi nemáme. Chceme však
vytvoriť systém a postupne spojiť mladých Masajov aj zo susedných oblastí,
možno dokonca aj z Tanzánie (pozn. časť
komunity Masajov žije v Tanzánii na juh
od Kene). A tak získame hlas a budeme
sa môcť zapájať do diskusií o výzvach,
pred ktorými stojíme. Tiež budeme
môcť šíriť informácie aj medzi tými,
ktorí nemali to šťastie a vzdelanie ešte
nemajú. Verím, že keď im napríklad
z našej perspektívy vysvetlíme dôležitosť
ochrany životného prostredia, môžu
tomu porozumieť.
Prečo si sa vlastne rozhodol
pomôcť komunite a nestaráš sa
radšej hlavne sám o seba?
Snažím sa bojovať za práva mojich ľudí,
pretože sa zaujímam o našu budúcnosť.
Vidím spôsob života, aký vedieme dnes,
a snažím sa ho porovnať so životom, aký
budeme viesť povedzme o päťdesiat rokov. Mám obavy, že sa masajská kultúra
stratí. Premýšľam, či sa naše deti budú
obliekať tradične ako ja teraz, či budú
rozumieť dôležitosti našej kultúry. Deti
sa digitalizujú, väčšina je na Facebooku
a chodí do škôl v mestách. Postupne sa
tak našej kultúre odcudzujú. A to by sa
nemalo diať. Je samozrejmé, že sa toho
musí veľa zmeniť, musíme napríklad
odmietnuť ženskú obriezku, no sú veci,
ktoré by sme zmeniť nemali. A zachovať si tak kultúru aj v modernej dobe.
K tomu sa snažím prispieť.
Rozhovor vznikol počas novinárskej cesty organizovanej organizáciou
Minority Rights Group International.

Neľahké výzvy
Masajovia sú vo svojom prirodzenom kultúrnom prostredí vystavení
tlaku klimatickej zmeny a meniaceho sa životného prostredia. Zároveň sa však rapídne zväčšuje ich
populácia – podľa miestneho úradu
v Naroku narástol za posledných
pätnásť rokov počet Masajov až
o sto percent. Ak William tvrdí, že
sa komunita možno bude musieť
skôr či neskôr presunúť inam, tak
je skutočne ťažké povedať kam.
Inde už totiž ktosi je. A situácia ľudí
v okolí sa zrejme takisto nezlepší, skôr naopak. Je teda možné,
že sa tiež budú musieť sťahovať.
Komunity tak budú súperiť o čoraz
menšie časti hodnotného územia.
Zároveň je tým ohrozená samotná
existencia ich kultúry a „masajského“ spôsobu života, ktoré sú úzko
naviazané na územie a prírodné
prostredie, v ktorom žijú.
V komplexnej kenskej spoločnosti, kde má silné slovo kmeňová
príslušnosť, sú pritom Masajovia
v jednom momente tými, ktorí sú
vystavení diskriminácii, zároveň
sú však aj tými, ktorí diskriminujú.
Vláda, ktorej väčšinu tvoria predstavitelia dvoch hlavných kenských
kmeňov Kikuju a Kalendži, dáva
podľa Masajov prednosť svojim.
Na druhú stranu, Masajovia na
regionálnej úrovni dávajú prednosť
Masajom a o les oberajú komunitu
Ogiekov, aby tak získali pôdu sami
pre seba.
Medzi ďalšie problémy Masajov
patrí nedostatok vzdelania, ale aj
diskriminácia žien a najmä stále
veľmi rozšírená ženská obriezka,
ktorú zatiaľ nevykorenilo ani rozšírené kresťanstvo.
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Juraj ČokyNa
(Redaktor Denníka N)
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Ťažba ropy v Nigérii
nehovorí o Západe
nič dobré

V delte Nigeru, centre ťažby ropy v Afrike,

západné spoločnosti využívajú slabú vládu

a korupciu. Správajú sa tak, ako by si doma nikdy nedovolili. Doplácajú na to miestni, ktorí tak musia žiť v zničenom prostredí.

Hovorí sa, že nerastné bohatstvo je
pre rozvojové krajiny často skôr kliatbou.
Ešte viac sa táto kliatba týka ľudí, ktorí
mali tú smolu, že sa nerastné suroviny
objavili v ich susedstve. Alebo priamo
na ich pozemkoch.
Jedným z najvýstižnejších príkladov je
Ogoniland, maličký región na úplnom
juhu Nigérie, kde na sklonku 50. rokov
začala britsko-holandská spoločnosť
Shell-BP s požehnaním nigérijskej vlády
ťažiť ropu. Odvtedy sa ťažba rozšírila
do celej časti delty Nigeru a dnes je
Nigéria najväčším producentom surovej
ropy v Afrike. Životy miestnych obyvateľov to však ani zďaleka nezlepšilo. Stal
sa skôr opak.

Využili situáciu
„Zisky z predaja ropy sa miestnym komunitám nevracajú. Keď odtiaľto ťažobné
spoločnosti odídu, životné prostredie je
zničené,“ vysvetľuje Kentebe Ebiaridor,
vedúci pobočky mimovládnej organizácie
Environmental Rights Action. Tá pôsobí
v Port Harcourt, hlavnom meste štátu
Rivers, kde sa Ogoniland rozprestiera.
Dá sa polemizovať, do akej miery sú
za takýto stav zodpovedné západné
ťažobné spoločnosti, z ktorých najväčšou je práve Shell. Ak chcú totiž v Nigérii
ťažiť ropu, musia tak robiť pod hlavičkou
spoločných podnikov, kde má väčšinu
nigérijská vláda. Západné spoločnosti sú
zodpovedné za vykonanie prieskumov,
vrtov, ťažby a presunu ropy do terminálov, vláda zas za nastavenie regulácii.
Teoreticky je teda väčšina problémov
spôsobená nečinnosťou nigérijských
úradov, ktoré sú neochotné či neschopné nastaviť pravidlá tak, aby chránili
miestnych. Na druhej strane, treba
povedať aj to, že spoločnosť Shell, ktorá
v tomto prípade korumpuje miestnu
vládu, môže získať viac než nigerijská
vláda. Je tiež otázne, či by rovnako, ako
postupuje v africkej krajine, postupovala
aj v krajinách Západu, alebo len využíva
to, že v Nigérii nie sú jasne nastavené
pravidlá. Zástupcovia občianskej spoločnosti upozorňujú, že záujmy politikov
a ťažobných spoločností sú tak úzko
prepojené, že potreby Nigérijčanov sú

často na poslednom mieste.
Nigéria je podľa Transparency International jednou z najskorumpovanejších krajín sveta a nerozvinutý systém vládnutia
spoločnosti ako Shell s radosťou využili.

Nech sa správajú ako
na Západe
„Ropné spoločnosti ľuďom hovoria, aby
sa sťažovali na vládu, nie na nich. My im
hovoríme, že to ony by mali upozorňovať vládu, že to, čo robí, nie je správne.
Pretože ich – na rozdiel od nás – budú
počúvať,“ hovorí Batom Mitee, jeden
z členov Hnutia za prežitie Ogončanov
(MOSOP), ktoré začiatkom 90. rokov
odštartovalo povstania proti ťažobným
spoločnostiam.

život,“ tvrdí Mene Sylvester Kogbara,
jeden z lídrov komunity mestečka Bodo,
kde v rokoch 2008 a 2009 prišlo k masívnemu úniku ropy z potrubia.
Na brehoch rieky, ktorá bola pre miestnych zdrojom obživy, je hrubá vrstva
čierneho povlaku. Hladina vody je pokrytá farebnými škvrnami.

Odškodné dostali ako
jediní
Devastácia je neprehliadnuteľná, no
Shell pôvodne tvrdil, že rozsah škôd je
oveľa menší. Po procese na medzinárodnom súde v Londýne však musel
miestnym vyplatiť osemdesiatštyri miliónov dolárov. Takmer 16-tisíc miestnych
tak ako kompenzáciu dostalo po 3300
dolárov.

Daňou za protesty bola brutálna represia, nariadená vtedajším diktátorom
Sanim Abachom. Armáda zabila tisíce
ľudí a súdy nariadili obesiť deviatich
lídrov MOSOP – vrátane populárneho
scenáristu Ken Saro-Wiwu, ktorý stál
na čele hnutia. „Problémom je, že 80
percent ekonomiky je závislých na rope.
Preto vláda nebrala naše sťažnosti – ako
menšiny – do úvahy. ‚Päťstotisíc ľudí nie
je dôležitých, môžeme robiť, čo chceme,‘
hovorili,“ vysvetľuje Mitee.

Zatiaľ sú však jediní. Stačí prejsť pár
kilometrov do susednej komunity Goi.
Tu je životné prostredie zničené rovnako, no na rozdiel od ľudí z Bodo, miestna
komunita žiadne odškodné nedostala.
Musia sa teda spoliehať sami na seba.
Opustení vlastnou vládou a zneužití
západnými spoločnosťami. Člny stoja
na brehoch, rybárov ani ryby nevidno.

Ropa je kliatbou aj dnes

Bager za dedinou Key Dere prevracia kontaminovanú pôdu. Foto: Juraj Čokyna, Nigéria, 2015.

O našom vzťahu k rozvojovým krajinám
to rozhodne nehovorí nič dobré.

No zastavením ťažby príbeh ani zďaleka
nekončí. Územím Ogonilandu totiž denne stále prúdia státisíce barelov ropy.
Väčšina potrubí má viac ako 40 rokov.
Výsledok? Ropa zo skorodovaných pottrubí často vyteká a zamorí všetko
– rieky, studne, pôdu.
Správa Environmentálneho programu
OSN (UNEP) z roku 2011 hovorí, že na
niektorých miestach sa ropa nachádza
až päť metrov pod zemou a že vo viacerých komunitách ľudia pijú vodu, ktorá
neuveriteľne prekračuje zdravotné limity.
Ak by sa s čistením začalo hneď, trvalo
by najmenej 30 rokov, kým by sa životné
prostredie vrátilo do normálneho stavu.
Nezačalo sa ešte nikde.
„Nemáme žiadnu zdravotnú starostlivosť, miestni nevedia, čo ich zabíja.
Okrem ľudí tu nie je prakticky žiadny

Článok vznikol na základe mediálnej
cesty do Nigérie v rámci európskeho
projektu Európsky rok rozvoja 2015:
Médiá pre rozvoj, ktorý podporuje Európska komisia a program SlovaiAid.
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Znížiť emisie
môžeme
cez jedálniček
Katarína Nikodemová
(Koordinátorka kampane Jedlo pre život,
Greenpeace Slovensko)

Aké sú teda tri jednoduché kroky, ktoré
vieme pri troche dobrej vôle uplatniť už
dnes, a pomôcť tým Zemi? Ako môžeme
urobiť aj čosi pre seba či pre obyvateľov
rozvojových krajín?

Menej mäsa
Nie je žiadnym tajomstvom, že priemyselný chov hospodárskych zvierat,
produkcia mäsa a mliečnych výrobkov,
ohrozujú životné prostredie. Prispievajú
vo veľkej miere ku klimatickej zmene,
vyčerpávajú lesné porasty, prispievajú
k strate biodiverzity a znečisťovaniu
ovzdušia, pôdy a vodných zdrojov. Intenzívny chov dobytka sa väčšinou spolieha
na chov obmedzeného počtu plemien.
Chovajú sa iba veľmi odolné a nenáročné
druhy. Aj krmivo pre ne je obmedzené
na pár druhov, a aj to pestovaných
formou monokultúr s použitím veľkého množstva pesticídov. Biodiverzita
a potravinová rozmanitosť sú tak stále
viac ohrozené. Umelé hnojivá a chemické postreky ničia napríklad včely a iné
opeľovače.
Chov zvierat prispieva k vypúšťaným
skleníkovým plynom takmer pätinou.
Dobytok samotný okrem toho produkuje
svojím tráviacim systémom ďalší skleníkový plyn – metán. Spolu s energetickým
a dopravným sektorom je tak hlavným
odvetvím, ktoré prispieva ku globálnu
otepľovaniu. Chov dobytka paradoxne
prispieva k hladu, keďže veľké množstvo
pestovaných plodín, ako obilniny alebo
sója, slúži iba ako krmivo pre zvieratá
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Každý z nás niekoľkokrát denne rieši otázku, čo bude jesť.
A práve odpoveďou na ňu sa rozhodujeme aj o tom, ako prispejeme ku klimatickej zmene, a či znížime emisie oxidu uhličitého.
Zamýšľanie sa nad pôvodom jedla a drobné alebo väčšie úpravy
nášho jedálnička môžu znamenať veľké veci pre planétu.

a nie pre ľudí. V roku 2011 sa v živočíšnej
výrobe spotrebovalo 1,55 miliárd ton
plodín. Toto množstvo by nasýtilo viac
ako dve miliardy ľudí, teda asi tretinu
svetovej populácie. Pri spravodlivej
distribúcii by to mohla byť tá približne
miliarda ľudí, ktorá vo svete hladuje.

produkciu a kolovanie potravín po celom svete, zaplatíme my alebo budúce
generácie zdevastovaným životným
prostredím. Výsledkami prílišnej žiadostivosti sú aj plytvanie potravinami a vysoká
ekologická stopa zanechávaná za mnohými výrobkami zo supermarketov.

Spotreba mäsa pritom neustále rastie.
Podľa odhadov Úradu OSN pre výživu
a poľnohospodárstvo (FAO) sa má jeho
produkcia do roku 2050 zdvojnásobiť.

Mnohí nenakupujeme lokálne potraviny
dopestované na Slovensku alebo v okolitých štátoch. Varíme si šošovicu z Kanady, používame cesnak z Číny alebo si
pochutnávame na jahodách dopestovaných v španielskych skleníkoch. Umelo
a chemicky, aby boli čerstvé, keď sa
cez polovicu planéty dostanú na naše
stoly.

Otázka, dokedy ešte planéta dokáže
uspokojovať ľudské chute po mäse, je
úplne legitímna. Riešenie pre toto napínanie kapacít je iba jediné – obmedziť
spotrebu mäsa.
Intenzívny chov dobytka a spracovanie
živočíšnych výrobkov je súčasťou neudržateľného potravinového systému.
Odmietnutie tohto nefunkčného globálneho potravinového systému tým,
že spotrebitelia prestanú nakupovať
mäso a mliečne výrobky z veľkochovov,
bude jasným signálom pre výrobcov, že
takýto spôsob zaisťovania potravín ďalej
neakceptujeme.

Radšej zeleninu ako mäso. Foto: Peter Caton
pre Greenpace, Francúzsko, 2015

Lokálne a s mierou
Ponuky v supermarketoch nás rozmaznávajú. Fakt, že môžeme nakúpiť všetko
a stále, vytvára ilúziu, že nie je problém
dopestovať čokoľvek, kedykoľvek a tiež
to doviezť zákazníkovi z opačného konca
sveta takmer pred dvere jeho bytu.
Všetko má však svoju cenu. Nejde pritom o sumu, čo za tieto výrobky platíme.
Ale hlavne cenu, ktorú za obrovskú nad-

Kuracia farma v severnom Nemecku.
Foto: Fred Dott pre Greenpeace, Nemecko, 2015

V roku 2011 sa v živočíšnej
výrobe spotrebovalo 1,55
miliárd ton plodín. Toto
množstvo by nasýtilo viac
ako dve miliardy ľudí,
teda asi tretinu svetovej
populácie.
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Zo širokej ponuky si vyberáme, na čo
máme práve chuť. Zvyšok končí v odpadkovom koši. Ročne celosvetovo vyhodíme tretinu potravín vypestovaných
pre ľudí. Uhlíková stopa, ktorú spôsobujeme plytvaním jedla sa odhaduje
na 3,3 miliárd ton oxidu uhličitého. Je
to približne 6 až 10 percent emisií skleníkových plynov spôsobených ľudskou
činnosťou. Zároveň je to takmer päťkrát
viac, ako vypustí počas jedného roka
letecká doprava.

Informované
rozhodnutie
Už druhý mesiac sa na juhovýchode Ázie,
v Indonézii a v Malajzii, odohráva jedna

z najhorších ekologických katastrof. Požiare v lesoch a na vlhkých rašeliniskách
tam produkujú denne väčšie množstvo
skleníkových plynov ako celý priemysel
Spojených štátov amerických ročne.
Ohne, ktoré nejde uhasiť, zabíjajú ľudí aj
zvieratá, zmietajú celé dediny. Požiare sa
v tejto oblasti sveta počas období sucha
vyskytujú celkom pravidelne. V čom sú
tie tohtoročné nebezpečnejšie?
Sú špekulácie, že za tragédiou sa skrývajú umelo zakladané požiare, ktoré
sú cestou k pozemkom. Tie sú neskôr
pretvárané na plantáže, kde sa pestuje
palma olejná. Naháňanie sa za ziskami
z jej pestovania je možno pravým dôvodom katastrofy. K masívnemu rozmeru
katastrofy tento rok prispelo aj dlhé ob-

Spravme
supermarkety
férové

Petra Ježeková
(Projektová manažérka
Supply Cha!nge, Živica)

Čím väčšiu časť trhu supermarkety ovládajú, tým
menšiu šancu majú producenti predať svoj tovar
inde. Globálne má Európa
najvyšší prienik supermarketových obchodných značiek
na národné trhy. Európska
komisia v júni 2015 uviedla,
že celkový predaj potravín
v EÚ prostredníctvom supermarketov, hypermarketov
a diskontov je 54 percent.
To je už slušný základ na to,
aby si supermarkety mohli
diktovať ceny a hýbať s pravidlami na trhu.
Kým si obchodné spoločnosti istia zisky, podmienky
tých na začiatku dodávateľského reťazca sa zhoršujú.
Malí producenti sú vytláčaní
z trhu a vo väčšine krajín
globálneho Juhu rastie
drancovanie a znečistenie
životného prostredia. Preto
potrebujeme celoeurópske
pravidlá zodpovednej
výroby!
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dobie extrémneho sucha, čo spôsobila
nielen absencia dažďov, ale aj klimatický
jav El Niňo.
Z plodov palmy sa získava lacná náhrada
rastlinného oleja. Svetové potravinárske firmy ňou zlacňujú výrobu, keď ho
pridávajú do našich obľúbených produktov, ako sú zemiakové lupienky, cereálie,
čokolády. Nachádza sa aj v kozmetike.

Niekedy stačí čítať obsah balených
produktov a správne sa rozhodnúť,
či náhodou neexistuje alternatíva, ktorá môže znamenať zdravšiu planétu.
Niekedy je jediným riešením výrobky,
o ktorých vieme alebo máme podozrenie, že neboli dopestované a vyrobené
eticky a v súlade s prírodou, jednoducho radšej nenakupovať.

Spotrebitelia v nich nakupujú. Farmári
a dodávatelia do nich predávajú. Robotníci a malí farmári po celom svete od nich
závisia svojou mzdou. Vlády ich počúvajú. Dominancia supermarketov na trhu
a ich dvojitá úloha ako predajcov a nákupcov výrobkov im dávajú veľkú moc, ktorá
ovplyvňuje životy každého z nás.

Zodpovedný spotrebiteľ
sa pýta: Odkiaľ sa výrobok
dováža? Aké má krajina pravidlá pre výrobu, ochranu
životného prostredia, dodržiavanie ľudských práv? Aký
to má vplyv na nás v Európe
aj na celom svete?

Britský
potravinový
rozhodca
Najväčšie obchodné reťazce
v Európe sú Aldi, skupina
Schwartz Lidl, Tesco a Edeka. Dôležitými nákupcami
potravín sú spoločnosti
AMS, COOP, UNITED NORDIC a EMD. Supermarkety
si navzájom konkurujú a ich
vzájomná súťaž o najnižšiu
cenu vedie k porušovaniu
pravidiel zodpovednej výroby. Výsledkom sú najmä
nízke mzdy, nútené nadčasy
a neisté pracovné kontrakty
v rôznych častiach dodávateľského reťazca.

Neférové obchodné podmienky je veľmi ťažké splniť
pre akéhokoľvek producenta – aj z krajín globálneho
Severu. Mimovládne organizácie na tieto praktiky už
roky upozorňujú, k akémusi

Joan zo severovýchodnej
Brazílie ukazuje svoju každodennú
prácu. Foto: Sandra Dusch Silva,
Brazília, 2015

riešeniu však zatiaľ dospela
iba Veľká Británia. Zistila, že
9
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dobrovoľné záväzky supermaketov nič neznamenajú
a pristúpila k reguláciám.
Od roku 2010 tam platí
Kódex praxe pre dodávky
potravín. Na jeho dodržiavanie dohliada úrad
Rozhodcu pre potravinový
kódex – ten môže aj sám
začať vyšetrovanie, prijíma
anonymné sťažnosti a svoje
rozhodnutia zverejňuje ako
precedens. A hoci úradu zatiaľ chýba možnosť udeľovať
naozaj účinné sankcie, jeho
pôsobenie je krok vpred.

Brazílske
pomaranče
V ekonomicky menej rozvinutých krajinách, kde nefunguje sociálne zabezpečenie
a možnosti zamestnania sú
zriedkavé, sú dopady ešte
ničivejšie. „Na plantážach sa
nerešpektujú ľudské práva.
Robotníci už nie sú v reťaziach ako otroci. Používajú
sa však iné prostriedky, ako
ich na plantáži udržať,“ hovorí M. P. S. Bortolucci, právnik
robotníkov na pomarančových plantážach v brazílskej
Piratininge. Správa organizácií Christliche Intiative
Romero (Nemecko) a Global
2000 (Rakúsko) uvádza ako
„iné prostriedky“ nízke mzdy
či enormné úroky, s ktorými
zamestnanci vracajú peniaze
zamestnávateľovi. Zadlžení
nedostávajú mzdu a nemajú
peniaze ani na autobus
domov.
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Aj keď sú pomarančovníky
staré a už nerodia dosť pomarančov, cena za debničku
ostáva rovnaká. Predlžuje sa
tak pracovný čas, ktorý treba
na jej naplnenie. Robotníci
nie sú prítomní pri vážení
debničiek, váhy sú nepresné
a robotníci často nevedia,
koľko za debničku dostanú.

Sila spotrebiteľa
Na úrovni európskej politiky
sa Európska komisia dodnes
vyhýba zavedeniu záväzného
právneho rámca pre supermarkety. V tejto oblasti bolo
urobených iba niekoľko
dobrovoľných opatrení –
štandardy BSCI a SA-8000.
Okrem toho EK v roku 2013
zverejnila Zelenú knihu Európskej komisie o nekalých
obchodných praktikách,
v ktorej definuje prehrešky
reťazcov proti dobrým obchodným mravom.

Projekt Supply Cha!nge
sa snaží o zmenu správania
supermarketov. Upozorňuje
na nekalé praktiky a bojuje
za zmeny podmienok
pri pestovaní a spracovaní
exotického ovocia dodávaného na náš trh.

Najhoršie príklady neférových
obchodných praktík:
Jednostranné znižovanie cien u obchodníkov bez konzultácie
s dodávateľmi
Zmeny obchodných
podmienok so spätnou
platnosťou
Prílišné presúvanie nákladov a rizík
na producentov (napr.
záväzok odobrať späť
nespotrebovaný,
poškodený a expirovaný tovar)
Uzatváranie ľahko
vypovedateľných

Ako spotrebiteľ môžete
sledovať webovú stránku
supplychainge.org a podpísať petíciu. Sledujte tiež, čo
nakupujete! Ak si kupujete
pomarančový džús, vyberte
si ten so značkou FAIR TRADE alebo BIO (organic). Oba
systémy dávajú robotníkom
vyššiu mzdu a pri biologickom pestovaní sa navyše

Výrobky s označením Fair Trade
sú alternatívou k tým, ktoré sa
pestujú za porušovania ľudských
práv. Foto: Archív Živica

kontraktov, ktoré
neférovo zvýhodňujú
obchodníkov
Zmeny objednávok
v krátkom čase
Zastrašovanie
producentov ukončením obchodných zmlúv
v prípade, že nesplnia
rozširujúce sa požiadavky predajcov
Prehnané pokuty,
ak producent nevie
dodať stanovené
množstvo

nepoužívajú škodlivé pesticídy. Alebo skúste napísať
svojmu supermarketu.
Pýtajte sa na pôvod a spôsob výroby potravín a ozvite
sa v prípade neférových
praktík Slovenskej obchodnej inšpekcii.

Tento článok vznikol
s finančnou podporou EÚ.
Za obsah je zodpovedná
kampaň SUPPLY CHA!NGE
a nemôže byť za žiadnych
okolností považovaný
za odrážajúci postoje EÚ.

Rozvojová spolupráca / LETO V ZIME

globálna
strecha
Peter Ivanič
(Spolupracovník Platformy MVRO)

V septembri krajiny OSN, vrátane
Slovenska, prijali novú rozvojovú
agendu 2030 – tzv. Ciele udržateľného
rozvoja (Sustainable Developement
Goals, SDGs). Prečo by mali zaujímať
bežného obyvateľa Slovenska?
Na čosi také sa ma pýtala aj moja 14-ročná dcéra. To je mimochodom pozitívny
signál. Znamená to, že sa tieto témy
dostávajú aj do škôl, že sú do diskusie
vťahovaní aj mladí ľudia. Hovoril som jej,
že je potrebné, aby sme ťahali za jeden
povraz. V globálnom meradle. O to viac,
že je dnešný svet čoraz globalizovanejší, máme k sebe vďaka informačným
technológiám či sociálnym sieťam čoraz
bližšie, skracujú sa vzdialenosti, časové
rámce. „SDGs sú vlastne taká globálna
strecha, ktorá by mala zabezpečiť, aby
sme ťahali za jeden povraz,“ hovoril
som dcére.
Nové rozvojové ciele OSN však
už nie sú len plánom, ako priniesť
rozvoj do rozvojových krajín, ale aj
návodom, ako sa pokúsiť o udržateľný rozvoj planéty vrátane Slovenska.
Čo čaká slovenskú vládu a jednotlivé
ministerstvá?
Ciele udržateľného rozvoja sú aj domácou úlohu smerom dovnútra krajiny.
Aj kolegom z iných ministerstiev zdôrazňujeme, že nejde len o rozvojovú spoluprácu, ale že trvalo udržateľný rozvoj je
zameraný aj smerom dnu. Ministerstvá
nám majú poslať svoj pohľad na to,
kde sa vidia v novej agende, a aké sú
základné oblasti a priority, v ktorých
budú pôsobiť. Neskôr to spracujeme
a v januári predložíme súhrný rámcový
materiál do vlády.
Čo to znamená?
V nadväznosti na septembrový samit
OSN treba jasne zadefinovať pre vládu,
ale aj pre spoločnosť ako celok, podnikateľský sektor, mimovládne organizácie,
samosprávy, v zodpovednosti ktorého
ministerstva sa jednotlivé časti agendy
nachádzajú, ako sú SDGs ukotvené a aké
sú základné kroky, ktoré budeme robiť.
Potom úrad vlády, ktorý je koordinátorom agendy smerom dovnútra Slovenska, zaktualizuje Národnú stratégiu
trvalo udržateľného rozvoja.
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O novej rozvojovej agende
OSN, ktorá od roku 2016
vystrieda končiace Miléniové rozvojové ciele, sme
sa rozprávali s Michalom
Mlynárom,

generálnym

riaditeľom Sekcie medzinárodných

organizácií,

rozvojovej a humanitárnej pomoci na Ministerstve zahraničných vecí a

Michal Mlynár.
Foto: Archív Michala Mlynára, Bratislava, 2011

európskych záležitostí SR.

Nadviažeme teda na dokument
a procesy, ktoré tu už boli?
Áno, máme tu stratégiu z roku 2001,
ktorá bola aktualizovaná v roku 2006,
a je treba ju prispôsobiť novým podmienkam. Vývoj išiel dopredu, nielenže
sme predtým mali Miléniové rozvojové
ciele a teraz máme SDGs, ale Slovensko
sa medzičasom stalo členom EÚ, OECD
DAC, naša ekonomika sa vyvíjala. A na to
treba prirodzene zareagovať aj v tejto
širšej stratégii.
A ako bude ten proces pokračovať?
Myslím, že je logické, že sa táto problematika po voľbách dostane aj do vládneho programu či programového
vyhlásenia novej vlády. My sa na tom
samozrejme budeme podieľať, primárne
v oblasti rozvojovej spolupráce a vôbec
pri implementácii novej agendy smerom
navonok.
Ako sa rozvojovej agendy chopia
ďalšie ministerstvá? Ako sa budú
riešiť prierezové témy, napríklad
klimatická zmena, ktorá na prvý pohľad podlieha ministerstvu životného
prostredia, ale logicky aj ministerstvu
hospodárstva?
Zatiaľ sme v diskusii nešli do takých
detailov, ako sa vysporiadať s prierezovými témami, alebo kto bude za čo
zodpovedať. V prvom rade je dôležité,
aby mal každý jeden cieľ zo sedemnástich cieľov novej agendy svojho hlavného
gestora. Potom je samozrejme na ňom,
aby zapojil aj ďalších aktérov, ktorí majú
čo povedať. Budeme múdrejší, keď nám
ministerstvá zašlú svoju predstavu
o svojej úlohe pri plnení agendy.
Akí rôzni aktéri by sa mohli zapojiť?
Je potrebné zapojiť čo najširší okruh relevantných aktérov. Samozrejme sa to líši
téma od témy. Napríklad v prípade vzde-

lávania sa agenda udržateľného rozvoja
musí dostať až na úroveň jednotlivých
škôl, učiteľov a vzdelávacieho procesu.
V oblasti životného prostredia je logické,
že ochranárske združenia a environmentálne organizácie budú chcieť hrať aktívnu úlohu, v oblasti rozvojovej pomoci
je to samozrejme Platforma MVRO. Ale
celkovo si bude každé ministerstvo samo
zabezpečovať svoju časť pod koordináciou úradu vlády.
Bude do reportovania a monitoringu zapojený aj tretí sektor?
To sa ešte len vyvíja. Samozrejme sa očakáva, že vzniknú reportovacie rámce či
benchmarky, budú sa organizovať rôzne
podujatia, na ktorých budeme priebežne
hodnotiť, ako sa agenda napĺňa. Tu hrá
a verím, že bude hrať ešte aktívnejšiu
rolu EÚ, obzvlášť Európska komisia. Tam
sa proces taktiež postupne rozbieha.
Akú rolu bude zohrávať Európska
komisia?
Komisia bude dôležitá pri vytváraní
priestoru na zdieľanie informácií medzi
členskými krajinami. A mnohé veci bude
aj sama robiť. V rámci Komisie sa stále
vedú diskusie a ich výsledky v mnohom
determinujú, v ktorej oblasti máme
zintenzívniť úsilie a naopak, v ktorých
oblastiach sme na tom už teraz dobre.
Jednotlivé ministerstvá majú svoje zastúpenie v Bruseli, čo je dôležité, lebo gro
a podstata práce budú logicky prebiehať
po sektorálnych radách jednotlivých ministerstiev na úrovni EÚ. A tam tí odborníci naozaj pôjdu do hĺbky svojich tém.
V tejto súvislosti je dôležité, a my tomu
budeme v maximálnej možnej miere
napomáhať, aby jednotliví zástupcovia
ministerstiev v Bruseli pôsobili a aktívne
informovali svoje materské ministerstvo
doma na Slovensku. Aby sa sem dostávali aj podnety z európskej úrovne a mali
možnosť dostať sa do našej stratégie.
Aj v tom je úloha ministerstva zahraničia.
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Bojiskom
o udržateľnosť
planéty budú mestá
Peter Ivanič

(Spolupracovník Platformy MVRO)

Michal Skýpala

(Redaktor Hospodárskych novín)

Jednou z ciest, ako prispieť
k udržateľnosti miest, je mestské
poľnohospodárenie. Foto: Peter
Ivanič, New York, 2015

Ak by sme sa pred pár storočiami pozreli na Zem
z vesmíru, svietili by na nej iba dve miliónové
aglomerácie – Londýn a Peking. V súčasnosti
existuje takmer päťsto takýchto globálnych
metropol. Populačná explózia a sťahovanie
ľudí do miest sú nesmiernou záťažou pre planétu.

Urbanisti, ale aj ďalší odborníci, sa zhodujú, že boj
o udržateľnosť planéty sa
bude zvádzať v mestách. Už
dnes vznikajú vyše dve tretiny
emisií oxidu uhličitého práve
tam. V urbánnych oblastiach
žije podľa Organizácie spojených národov (OSN) čosi vyše
polovice ľudstva, no podľa
predpokladov Programu OSN
pre ľudské osídlenia sa ďalší
rast populácie planéty odrazí z najväčšej časti práve
v mestách. Bude viac a väčších miest na úkor vidieckeho
osídlenia. Vďaka nižšej potrebe ľudskej sily v poľnohospodárstve ľudia môžu, ale často
aj musia, opustiť poľnohospodársky sektor a skúšajú
šťastie v mestách.
Ak predpokladáme, že sa
budú vidiecke oblasti rozvíjať a zbavovať sa chudoby,
musíme počítať s tým, že
sa viac ľudí vyberie do miest.
Riešením je preto sa na to
cielene pripraviť. Aké musia
byť mestá budúcnosti? Zelené a odolné, stavané umne
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a prispôsobené meniacej sa
klíme. To je aj ideou jedného zo sedemnástich Cieľov
udržateľného rozvoja, ktoré
sú súčasťou novej rozvojovej
agendy OSN schválenej
v septembri tohto roku
na samite v New Yorku.
Predstavme si preto mesto,
v ktorom produkuje elektrinu
ľudský krok v metre, ako je to
už dnes v Tokiu, a cesty sú
z recyklovaných plastov, ako
s nimi experimentujú Holanďania. Používať auto vlastne
ani nie je potrebné, verejná
doprava je dostupná a spoľahlivá. Ako napríklad v New
Yorku, kde podľa Projjala
Duttu, šéfa oddelenia udržateľnosti mestskej hromadnej
dopravy v tomto veľkomeste,
napríklad na Manhattane
až 81 percent obyvateľov nevlastní auto. Nepotrebujú ho.
Ani sám Dutta auto nemá.
No ako zároveň spomína,
takýto trend dnes nie je
a nemôže byť výsadou miest,
ako je New York. „Príkladom
môže byť napríklad aj kolum-

bijská Bogota s jej systémom
tzv. rapid bus transport
(prednostná autobusová
doprava s vlastnými expresnými pruhmi, pozn. autora),”
vysvetľuje možnosti zavádzania udržateľných riešení v
krajinách s nižším príjmom.
„Nestojí tak veľa ako ‚ťažký
transport‘, teda napríklad
metro, pritom to výrazne
prispieva k udržateľnosti.”
Aké by ešte mali byť udržateľné mestá? Zároveň by mali
byť členené racionálne či
otvorené cyklistom. To celé
pritom nie je sci-fi utópia, ale
nevyhnutná realita budúcnosti.

Priekopníci vo svete
Chytrých miest nájdeme
vo svete desiatky. V Európe
je za priekopníčku medzi
smart konceptmi považovaná
napríklad aj Kodaň. Zelené
riešenia sú natoľko účinné,
že na nich mesto zarába.
Dnes tam 350 spoločností
produkuje turbíny, generátory, kontrolné systémy a zamestnáva viac ako 25-tisíc
ľudí. Spaľovaním odpadu
zas mesto vytvára elektrinu
a teplo.
Masdar, mesto, ktoré vzniká
z ničoho v blízkosti Abú
Zabí v Spojených arabských
emirátoch, má byť prvé ekonomicky a environmentálne
udržateľné mesto na svete,
s nulovými uhlíkovými emisiami. Zaujímavosťou je, že
využíva aj stredoveké technológie, napríklad chladenie ulíc
zaisťuje zachytávač vetra, tzv.
badgir. Spoločná pre všetky
smart koncepty je nutnosť
veľkej počiatočnej investície.
Ako však ukazuje príklad

Masdaru, niektoré riešenia
nie sú vyslovene drahé, sú
v prvom rade premyslené.

Smart lastovičky
v rozvojových
krajinách
Najmenej systematicky
sa budujú mestá v menej
rozvinutých krajinách. Problémom je hlavne živelnosť,
s akou mestá v chudobe
vznikajú, ale aj nedostatok
financií, ktoré musia krajiny
smerovať do iných oblastí.
Väčšine metropol v rozvojových krajinách chýbajú
koncepčné a systematické
plány. „Neprehľadnú situáciu v legislatíve a schopnosti
ľudí sa brániť zneužívajú
rôzne záujmové skupiny
a všetko sťažuje korupcia
či nízka vzdelanostná úroveň
zákonodarcov,“ ozrejmuje
Lukáš Zorád z občianskeho
združenia Človek v ohrození,
ktorý pôsobí v Keni.
Ale aj v krajinách globálneho
Juhu vidieť prvé smart lastovičky. V oblastiach s nadbytkom slnečného svetla majú
obrovský potenciál solárne
technológie. Už dnes sú
v niektorých krajinách bežné
mestské solárne lampy.
Okrem toho, že sú ekologickejšie a lacnejšie, netreba
k nim privádzať sieť, čo tiež
znižuje tlak na náklady. No
spomenúť môžeme aj väčšie
projekty. Napríklad v Keni
od roku 2013 vzniká chytré
mesto Konza Techno City,
s ambíciou stať sa Silicon
Valley v savane. No asi
s najväčšou ambíciou v tejto
oblasti prišla India s projektom Sto chytrých miest. Ten
sa však nevyhol kritike, lebo
nepočíta s riešením chudoby, ktorou podľa štatistík
trpí v indických mestách
až tretina obyvateľov.

Článok vznikol na základe seriálu o Cieľoch
udržateľného rozvoja
v Hospodárskych novinách,
na ktorom spolupracovala
aj Platforma MVRO.

Rozvojová spolupráca / FÉROVÝ SVET

Daniela Kellerová
(Spolupracovníčka Platformy MVRO)

Obujme sa
do toho!
Fast fashion – tzv. rýchla
móda – znamená, že niekto nakupuje rýchlo a lacno na jednom konci sveta, no na tom
druhom niekto musí rýchlo
a lacno vyrábať. Deje sa to aj
v obuvníckom priemysle.

Nagy Bai je šička topánok z Indie. Obuv
šije už viac ako dvadsať rokov. Pracuje
doma, kam jej „prostredník“ ráno prinesie časti topánok na zošitie a večer sa
vráti pre hotovú várku. Za každý hotový
pár dostane Nagy 14 centov. Denne však
dokáže zošiť maximálne desať párov, čo
jej dáva denný príjem okolo jeden a pol
eura. Napriek tomu, že má prácu, neunikne pasci chudoby. Kilogram ryže, čo
je základná potravina, stojí do 60 centov.
Ako domáca pracovníčka navyše nemá
nárok na žiadne zamestnanecké benefity, ako sú penzia či zdravotné poistenie.
Jej prípad nie je smutnou výnimkou.
Aliancia mimovládok a odborových
združení zo 16 európskych krajín Clean
Clothes Campaign (Kampaň za čisté šaty) porovnáva, že zatiaľ čo v roku 2000
bolo v textilnom a obuvníckom priemysle zamestnaných dvadsať miliónov ľudí,
o štyri roky neskôr ich počet stúpol
na šesťdesiat až sedemdesiatpäť miliónov. Tri štvrtiny z toho tvoria ženy.
Medzinárodná organizácia práce (International Labour Organisation, ILO) pripomína, že skutočné číslo je ťažké zistiť.
Neformálne zamestnaných pracovníkov
je totiž podľa odhadu tejto organizácie
5- až 10-násobne viac než riadne zamestnaných. Tí neformálne zamestnaní,
nemajú práva riadnych zamestnancov.
Podobne ako Nagy. Podľa kampane
Labour Behind the Label (Práca ukrytá
za visačkou) idú z celkovej ceny topánky
iba dve percentá pracovníkom ako Nagy.
Pritom štvrtina ide značke a až tretina
predajcovi.

Spadnutá továreň
– na topánky
V júli tohto roku spadla v Ázii ďalšia továreň, tentokrát na topánky. Vo východočínskej továrni Jieyu Shoe zomrelo dvanásť ľudí, vyše tridsať sa zranilo. Podľa
Labour Behind the Label je oblasť, kde
sa továreň nachádzala, známa pre vysokú produkciu topánok. Miestna vládna
turistická rada tvrdí, že región produkuje až jednu pätinu topánok na svete.
Kto je však za životy tých pracovníkov
zodpovedný?
Rýchla spotreba v jednej časti sveta
a nutnosť rýchlo vyrábať v druhej otvárajú pre dodávateľské firmy možnosť zarobiť peniaze na subdodávaní zákaziek. To
znamená, že značka si kvôli urýchleniu
produkcie novej série oblečenia, môže
najať firmu, ktorá bude prideľovať jednotlivé zákazky továrňam. Ak tie nestíhajú, môžu sa objednávky ďalšou vlnou
subdodávania dostať do iných tovární.
V takto nastavenom systéme sa stáva, že
značka nie je priamo zodpovedná za porušovanie ľudských práv alebo zrútenie
továrne, v ktorej šijú jej produkty. Priamo
totiž nevie (alebo často vlastne ani nechce vedieť), kde presne a najmä v akých
podmienkach sa jej produkty vyrábajú.
Po tragédií v Bangladéši, kde počas
jedného roku vyhorela jedna továreň
a spadla druhá, popredné značky ako
GAP či americký Walmart popreli zodpovednosť práve odôvodnením, že
nevedeli, že sa ich oblečenie šije v danej továrni.
Tragédia v Jieyu Shoe spustila novú
vlnu kritiky z radov neziskového sektora
z celého sveta. Do kampane za zlepšenie
podmienok pracovníkov obuvníckeho
priemyslu sa na Slovensku zapojilo
Slovenské centrum pre komunikáciu
a rozvoj.
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Nová výzva
Až 87 percent topánok pochádza
z Ázie, pričom dve tretiny iba z Číny.
Aj v juhovýchodnej Ázii sú krajiny
ekonomicky závislé na vývoze módnych
produktov – oblečenia aj obuvi.
Kampane neziskových organizácií apelujúce na svedomie nakupujúcich však
čelia novému problému. Novinár Michael
Hobbes vo svojom článku Mýtus etického nakupujúceho pripomína, že meniace
sa podmienky vo svetovej ekonomike –
predovšetkým nárast ekonomík Číny
a Indie – znamenajú, že tieto krajiny
čoraz viac obchodujú medzi sebou.
Avšak bez akéhokoľvek tlaku, či už
domácej legislatívy, alebo zákazníkov,
na dodržiavanie štandardov vo výrobe.
„Továrne vyrábajúce v rozvojovom svete
pre západný trh musia aspoň vyzerať, že
dodržiavajú podmienky. Pre domáci trh
nemusia,“ tvrdí v spomínanom článku
Alessandra Mezzadri, výskumníčka
a expertka na odevný priemysel
z Londýnskej univerzity.
„Naša sila je v našich politikách, nie
v nákupoch,” tvrdí Hobbes a uvádza
príklad Brazílie, ktorá patrí k najväčším
svetovým výrobcom topánok. Tá dokázala zlepšovať pracovné podmienky práve
preto, že jej vládni kontrolóri mohli vďaka
zákonom prispieť k zmenám a postupnému zlepšeniu pracovných podmienok.
Aj jednotlivec môže prispieť k zmene.
Pre uvedomelých kupujúcich, ktorí si
radšej šatník či topánkovník obohatia
„šťastnými“ produktmi, sa naskytujú
možnosti sociálne a enviromentálne
priateľských výrobcov. Ak nám záleží
na tom, aby niekto pre naše nové topánky (či inú časť šatníka) netrpel, treba sa
zaujímať, odkiaľ sú naše topánky, zapojiť
sa do kampane či podpísať petíciu.
Obujte sa do toho!

Osemročný Belal nesie zafarbený zväzok kože
z garbiarne. Foto: GMB Akash, Bangladéš, 2015
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V Keni môže byť
choré srdce
ozajstným prekliatím
V niektorých častiach afrického kontinentu dodnes veria poverám
a kúzlam. Ľudia vyhľadávajú šamanov, ktorí zaklínajú, aj náboženských vodcov, čo liečia vírus ebola banánmi.

V čakárni nemocnice Mater v kenskom Nairobi
sedelo útle dvanásťročné dievča so svojou
matkou. Volala sa Sheila. V ten deň sa po roku
čakania dozvedela, že ju vybrali spomedzi asi
päťdesiatich detí, ktoré by mali podstúpiť nutnú
operáciu srdca, aby prežili do dospelosti.

Dievčaťu identifikovali závažnú vrodenú srdcovú

hlavného mesta.

vadu, keď mala dva roky. Jej rodina bola veľmi

Rodina bez otca dnes žije v Kibere – v najväčšom
slume nielen v Keni, ale v celej Afrike. Počet jeho
obyvateľov sa odhaduje na viac ako milión.

Sheila je pôvodne z malého mestečka Kisi, odkiaľ
jej matka aj so všetkými deťmi museli ujsť.

svoju ženu i deti, keď sa snažili matku chrániť.

chudobná a nemohla si dovoliť žiadnu zdravotnú
starostlivosť. Navyše, komunita, kde žila, začala
dieťa nenávidieť. Hovorili, že je prekliata.
Tlaku komunity prepadol aj jej vlastný otec. Bil
V deň, keď rozkopal ich plechový dom, ušli do

Sheila operáciu zvládla a o pár dní opustila
nemocnicu. Už nie je prekliata, ako verili v jej
predchádzajúcom domove.

Európania kenským srdciam
V Európe sa deti s vrodenými srdcovými vadami
bežne operujú do dvoch rokov života, aby mali
prirodzený vývin orgánov a krvného obehu.
Európski lekári, pracujúci na humanitárnych
misiách naprieč celou Afrikou, často prichádzajú
do styku s pediatrickými prípadmi, ktoré v západnom svete skoro vôbec neexistujú. Samotní
medicínski pracovníci vďaka nim posúvajú ďalej
svoje schopnosti a to tak naši, ako aj kenskí.
Niektorí pacienti sú takmer neoperovateľní,
keďže v ich krajine na to nie sú podmienky.
V Európe by sa dalo zachrániť až 95 percent
takýchto prípadov.
V októbri tohto roka pôsobila česko-slovenská
misia v Keni už po štvrtý raz. Tím ôsmich lekárov
a sestier (z toho piati zo Slovenska) operoval
vyše desiatku detí. Takéto a podobné misie
organizuje lekár Roman Gebauer z Fakultnej
nemocnice Motol v Prahe, s pomocou Detského
kardiocentra Národného ústavu srdcových
a cievnych chorôb v Bratislave. Finančnú podporu projektov poskytuje Ministerstvo zahraničných
vecí Českej republiky.

Text a fotografie:
Ján Husár
(Fotožurnalista)

14

Rozvojová spolupráca / SLOVÁCI V TERÉNE

Ulica v slume Kangemi. Foto:
Ján Husár, Keňa, 2015

Salón mamy Brian. Jej
dvojročná dcéra Nellius by mala
byť operovaná v Prahe, pretože
v Keni jej pomôcť nedokážu.
Foto: Ján Husár, Keňa, 2015

Malá Blessing s rodinou, žijú
v malom jednomiestnom
domčeku v slume Kangemi
pri Nairobi v Keni. Foto: Ján Husár,
Keňa, 2015

Tím kardiochirurgov
z Fakultnej nemocnice Motol
v Prahe s lokálnymi pomocníkmi
pri operačnom stole v Nairobi.
Foto: Ján Husár, Keňa, 2015
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Arteriálny by-pass krvného
obehu. Ľudské srdce počas
chirurgického zákroku nebije,
po ukončení operácie a spiatočnom napojení srdcového svalu
na krvný obeh zase začne
normálne fungovať. Foto: Ján
Husár, Keňa, 2015

Meshak a Miroslava. On
žije v slume „South B”, s ktorým
nemocnica, kde ho operovali,
zdieľa plot. Ona je vedúca
pracovníčka na detskej kardiochirurgii v Bratislave. Foto: Ján
Husár, Keňa, 2015

Sheila na ulici v Kibere, kde
jej mama predáva zeleninu. Foto:
Ján Husár, Keňa, 2015
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	Všetko,
čo robíme pre iných,
sa nám vráti

Monika Sasaráková (PR manažérka UNICEF Slovensko)

v dôsledku zimy a dehydratácie boli
niektorí dokonca v ohrození života.

Kinan Kadouni opustil svoj domov
v sýrskom Saragepe pred piatimi rokmi.
Úspešne požiadal o status utečenca
a dnes žije v Belgicku, kde študuje
na škole flámčinu a pracuje ako dobrovoľník pre humanitárnu organizáciu.
Kým v Belgicku viac ako dva a pol roka
čakal na dokončenie azylového procesu,
býval v utečeneckom tábore.
„Dávali mi veľa, kým som žil v tábore,
teraz je rad na mne, aby som niečo
vrátil,“ povedal Kadouni. Do Grécka odletel v polovici septembra, aby pracoval
ako dobrovoľník na plážach a pomáhal
utečencom po ich príchode na ostrov
Lesbos.
Dvadsaťšesťročný Kinan a chlapec, ktorého nesie, sa smejú v skupine utečencov
a dobrovoľníkov, ktorí im pomáhajú
po príchode na európske pobrežie. Egejské more sa s príchodom prvej zimnej
búrky stáva obzvlášť nepokojným. Mnoho utečencov trpelo morskou chorobou,

Fotograf UNICEF-u Ashley Gilbertson,
ktorý práve pracoval na ostrove Lesbos,
zachytil Kadouniho, ako nesie sýrske
dieťa iba chvíľu po zakotvení lode. „Tento
rozkošný chlapec mi zlepšil deň svojím
úsmevom,“ povedal Kadouni. „Keď priplávala loď, všetci vyzerali ustráchaní.
On bol jediný so širokým úsmevom.
Preto ma okamžite zaujal. Šiel som rovno
za ním, vzal som ho z lode a začali sme
sa hrať,“ vysvetlil. „Vždy sa snažím privítať
ich s úsmevom na tvári, pretože si myslím, že sa budú cítiť príjemnejšie.“

cestuje bez sprievodu alebo boli počas
cesty oddelené od svojich rodín. UNICEF
odhaduje, že až 320-tisíc utečencov, migrujúcich žien a detí v Európe, bude počas
nadchádzajúcich šiestich mesiacov potrebovať asistenciu. UNICEF v súvislosti
s touto krízou pomáha priamo v Sýrii,
odkiaľ uteká aktuálne najväčšie množstvo ľudí. Dodáva najmä vodu, zabezpečuje sanitačné zariadenia, podporuje
fungovanie zdravotníckych zariadení
a škôl. Je aktívny aj v podpore detských
migrantov a utečencov v európskych
krajinách, konkrétne najmä v Srbsku,
Macedónsku a Chorvátsku, kde zriadil
zóny priateľské k deťom v utečeneckých
centrách a mobilné tímy, ktoré zabepečujú základné potreby detí a ich matiek.
Kinan Kadouni s dieťaťom. Foto: Ashley
Gilbertson pre UNICEF, Grécko, 2015

Keď sa mu potom fotograf poďakoval
za jeho súcit a úsilie, Kinan Kadouni mu
pokorne odpovedal: „Nie je treba mi
ďakovať, priateľ môj. Sú to moji bratia
a sestry, aj ja som utečenec. Takže som
jedným z nich.“
Každým štvrtým žiadateľom o azyl
v Európskej únii v tomto roku je dieťa.
V období od januára do júla hľadalo azyl
viac ako stotisíc detí. Značný počet detí

Tisíce Iračanov čakajú chladné mesiace v horách
Oblasť Sindžár v severozápadnom Iraku
je už dlhé stáročia domovom najväčšej
svetovej komunity jezídov. Pre náboženstvo, ktoré praktizujú, boli vždy utláčaní
moslimskou väčšinou na Blízkom východe.

Keď sa v auguste minulého
roka kurdské vojenské sily,
bojujúce proti Islamskému
štátu, stiahli z ich regiónu,
veľký počet jezídov sa rozhodol uniknúť pred zverstvami
islamistov. Tí, ktorým sa to
nepodarilo, sa stali obeťami
teroru a krvavého násilia.
Islamisti odvádzali jezídskych

mužov a chlapcov, znásilňovali ich ženy a z dievčat
spravili sexuálne otrokyne.
Mnohí z utekajúcich jezídov
padli na úteku do zajatia
vojakov Islamského štátu
alebo zomreli od smädu
a vysilenia. Boli medzi nimi
aj deti. Väčšine sa podarilo
dostať na územia pod kontro-

lou Kurdov. Dvadsaťpäťtisíc
ľudí však stále žije na Sindžári, kde onedlho nastane zima,
ktorú strávia vonku. Čakajú
ich noci v chladných horách,
ubytovanie na holej zemi
v letných stanoch. „Asi tretine
z nich sme zabezpečili materiál a náčinie na výstavbu
príbytkov, ako je celtovina,
stavebné drevo či kufríky
s náradím. Poskytli sme im
aj základné hygienické potreby vrátane zubných kefiek,
pást, mydiel či nožničiek
na nechty,“ hovorí Kim Hartzner, riaditeľ humanitárnej
organizácie Mission East,
s ktorou spolupracuje slovenská Nadácia Integra viac

Erika Kremská
(PR manažérka
Nadácie Integra)

ako desať rokov. Dodal, že
súčasťou pomoci sú napríklad aj slnečné akumulátory
na výrobu elektriny, čo pomôžu počas tmavých nocí.
„Pracovná cesta do Iraku
bola plná hrozných dojmov
a zažil som viac, ako dokážem
spracovať. Uistila ma však
v tom, že má zmysel pomáhať
ľuďom v ťažkých životných
situáciách,“ uviedol Hartzner,
podľa ktorého je situácia
v Iraku naliehavá.

Informácie o zbierkach členských organizácií Platformy MVRO nájdete na www.mvro.sk v aktualitách.
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Musíme si
pomáhať.
Dobrovoľne
Stanislava Harkotová
(PR manažérka Človeka v ohrození)

Dobrovoľník venujúci sa crowd manažmentu
- t.j. koordinácii ľudí na úteku v čase, keď sú
postupne púšťaní cez hranicu. Zachytené v čase
relatívne plynulých prechodov, kedy bol priestor
aj na úsmevy a fotografie. Foto: Vanda Hlaváčková,
srbský hraničný prechod Berkasovo/Babska, 2015

Pár kilometrov pred srbsko-chorvátskym prechodom Berkasovo-Babska zastavilo auto na rozbitej ceste uprostred polí. Vonku tma, nikde nikto. Len čo šofér zapol diaľkové svetlá, zbadal
pohyb stovky postáv zabalených do diek. Staré ženy, deti, mladí
muži. Niektorí kráčali len v šľapkách, iní opierajúc sa o barly.

„Ten pohľad ma šokoval,“ spomína Jozef
Rybár. Je jedným zo slovenských dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do pomoci
utečencom priamo v teréne. „Už som
sa nemohol pozerať na to mrazivé
utrpenie,“ tvrdí vysokoškolák. „Skontaktoval som organizáciu Človek v ohrození
a zistil som, že najviac pomôžem, keď
zoberiem auto a odveziem ich dobrovoľníkov a koordinátorov do Berkasova,“
vysvetľuje.
Mimovládka bola medzi prvými na Slovensku, čo zareagovali na udalosti, ktoré
so sebou prinieslo otvorenie balkánskej migračnej trasy. Podľa jej riaditeľa
Branislava Tichého bola pomyselnou
poslednou kvapkou augustová tragédia odstavenej dodávky pri rakúskom
Parndorfe, v ktorej prevádzači nechali
zahynúť 71 utečencov, vrátane štyroch
detí. „Rozhodla o tom, že je potrebné
aj naše zapojenie,“ povedal.
Tichý spomína, že od začiatku zbierky
Ľudia na úteku, ktorú Človek v ohrození vyhlásil v septembri, sa im začali hlásiť
dobrovoľníci. Chceli ísť pomáhať do terénu. „Už v prvom kamióne s pomocou,
ktorý smeroval do maďarskej pohraničnej obce Röszke, boli traja. Nepomáhali
len pri vykladaní a distribúcii, plnili i kontrolnú funkciu, ako sa veci používajú,“
vysvetľuje riaditeľ.

Zastúpili štáty
Odvtedy sa organizácii prihlásila takmer
stovka dobrovoľníkov. Podľa ich koordinátorky Vandy Hlaváčkovej ide o ľudí
z najrozličnejších zamestnaní a odvetví.
„Sú to študenti, ale aj manažéri nadnárodných spoločností. Hlásia sa nám
dokonca Slováci žijúci v iných krajinách
Európy. Sú ochotní kúpiť si letenky
z Amsterdamu alebo Paríža len preto,
aby mohli stráviť týždeň pomáhaním
uprostred polí,“ približuje.
Jedným z nich je aj Jozef Rybár. Priznáva, že spočiatku mal obavy, že v teréne
narazí na chaos. „To, čo som zažil, ma
prekvapilo. Organizáciu celého tábora Berkasovo-Babska mali v rukách
dobrovoľníci. Všetko malo svoj systém.
Hneď nás zapojili do práce. Od triedenia
materiálnej pomoci, cez rozdávanie čaju,
až po to najťažšie – organizovanie utečencov do približne 50-členných skupín
do autobusov,“ opisuje. Ľudia sa v strachu, že sa nedostanú do autobusu zvykli
tlačiť, úlohou dobrovoľníkov bolo dav
upokojovať a postarať sa, aby nedošlo
k rozdeleniu rodín. Rybár dopĺňa, že
nikdy predtým nemal väčší rešpekt
k ľudskej snahe pomôcť. Dobrovoľníci,
s ktorými v Berkasove pôsobil, totiž prichádzali na vlastné náklady, na vlastných

autách, spali v chlade v stanoch, aj to
len pár hodín. „Napriek tomu všetko
zvládali. A to s úsmevom. Zastupovali
tých, ktorí zlyhávali – štáty,“ myslí si.
Sám prežíval čas, ktorý strávil pomocou,
emotívne. Až pri rozhovoroch s konkrétnymi ľuďmi si podľa neho človek
uvedomí, čo znamená niesť status
utečenca. „Všimol som si sýrskeho
chlapca s dedkom. Dal som mu čokoládu. On mne bozk na líce. Jeho dedko
tisíckrát poďakoval. Keď sa so známymi
našli, pustil som ich ako prvých a zaprial
šťastie. Utečenci ho potrebujú.“

Mobilná misia
Podľa Hlaváčkovej nie je práca dobrovoľníka nebezpečná. „Ale je potrebné
dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá tak, ako pri akejkoľvek inej práci,“
pripomína. Pred cestou dobrovoľníci
dostávali inštrukcie, čo ich v teréne čaká,
čo si so sebou zobrať. Veľkou pomocou
v teréne boli, a stále sú, dobrovoľnícke
domy. Tie poskytujú k dispozícii miestni
obyvatelia. „Tam dobrovoľníci spia,
spoločne si varia a majú zabezpečený
prístup k hygienickým zariadeniam.
Teplá sprcha po ôsmich hodinách
v studenom vetre je na nezaplatenie,“
hovorí Hlaváčková.
Situácia v teréne sa postupne mení.
Človek v ohrození začiatkom novembra
vysielanie dobrovoľníkov pozastavil.
Provizórny tábor v Berkasove totiž
ukončil činnosť. Prúd ľudí sa presmeroval cez srbský Šíd do chorvátskeho
Slavonského Brodu. Tamojší tábor
manažuje chorvátska vláda a armáda.
„Teraz zvažujeme, kde a ako budeme
najužitočnejší. V blízkej budúcnosti sa
rozhodneme, kam našu mobilnú misiu
presunieme,“ dodáva Tichý.
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Ja chcem ísť
tiež do Afriky
Peter Ivanič
(Spolupracovník
Platformy MVRO)

Už tradične v Starej tržnici uprostred Bratislavy usporiadala Platforma MVRO spolu s organizáciami, ktoré zastrešuje, v poradí už jedenásty
Rozvojový deň. Pre decká, ale aj starších náv-

prekážky pri ceste za novým životom.

števníkov, si organizá-

To sa už ale dolu začína vážnejší program –
odovzdávanie cien výtvarnej súťaže s názvom
Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť,
ktorej sa zúčastnili desiatky žiakov a študentov
z celého Slovenska. „Mám veľkú radosť, že tento
deň nie je len nejaká bratislavská záležitosť, ale
sú tu deti od Michaloviec až po Malacky,“ povedal
Michal Hvorecký, známy spisovateľ a ambasádor
Európskeho roka rozvoja. Mal tú česť odovzdať
ceny všetkým výhercom. A skutočne bolo koho
odmeňovať. Napokon aj titulná fotografia tohto
bulletinu je jednou z víťazných diel, takže môžete
kvalitu tvorby mladých umelcov posúdiť sami.

tori

pripravili

naozaj

bohatý program. Mohli
sa dokonca naučiť štrikovať. No samozrejme,
zďaleka nielen to.

Pár minút pred desiatou ráno postávajú v
sychravom počasí pred bránou desiatky detí a
čakajú, kým ich organizátori pustia dovnútra.
„Chceme vidieť bubnovačku,“ hovorí Dávid a
rýchlo sa pripája ku kamarátom, ktorí sa už-už
tisnú k otvárajúcim sa dverám. Je žiakom jednej
z bratislavských škôl, ktoré navštívili Rozvojový
deň 2015.
Leitmotívom podujatia síce bola otvorená otázka
Výzva k ľudskosti a čo ďalej?, no program sa
nevenoval len utečencom. „Ja chcem ísť tiež
do Afriky,“ hovorí pri stánku jednej z organizácií
malá návštevníčka druhej malej návštevníčke. Že
to nie je žiaden výlet, im vysvetlili rozvojoví dobrovoľníci, ktorí sa vrátili z „Afriky“. Konkrétne však
skôr z Kene či Malawi. Dievčatá chvíľu pozorne
počúvali, potom sa pobrali k ďalšiemu stánku.
Nielen po ďalšie suveníry – perá či pohľadnice,
alebo remeselné výrobky z krajín globálneho
Juhu, ale aj po nové, širšie pohľady na svet.
Na druhom podlaží tržnice, s výhľadom na dianie
o poschodie nižšie, sa zatiaľ rozbehla migračná
hra Na úteku. Deti sa mali vžiť do pozície človeka,
ktorý musí opustiť svoj domov a vybrať sa na púť
do Európy. Museli pritom robiť ťažké rozhodnutia, čoho či koho sa vzdať, kadiaľ sa vybrať, komu
zaplatiť či nezaplatiť, ako sa dostať cez rôzne
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V diskusii na tému dnešných dní - migrácia sa stretli štyria hostia, ktorých moderoval známy
moderátor a intelektuál Michal Havran. Foto:
Miro Nemec, Bratislava, 2015

S príchodom večera bol program určený skôr
dospelému publiku. Hovorilo sa o výsostne aktuálnej téme – Michal Havran so svojimi hosťami –
Radovanom Gumulákom zo Slovenskej katolíckej
charity, Zuzanou Števulovou z Ligy za ľudské
práva, Jaroslavom Daniškom z denníka Postoj
a Martinom Dubécim z iniciatívy Výzva k ľudskos-

Extra odmenou pre víťazov, ale vlastne pre
všetky deti, bola škola bubnovania s La3no
Cubano – tá bubnovačka, na ktorú sa tak tešil
Dávid. Kapelníci dokážu každý rok strhnúť deti
do víru rytmov a inak tomu nebolo ani tentokrát.
Niektoré si dokonca aj zatancovali!

ti, diskutovali o ľudskosti, ktorú akoby sme si

Medzitým prišiel vzácny hosť – podpredseda
vlády a minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR Miroslav Lajčák. Najskôr sa prešiel
popri všetkých osemnástich stánkoch vystavujúcich organizácíí a porozprával sa so zástupcami
mimovládok. Potom si na pódiu spolu s obecenstvom predstavil „svet tak, aby by sme v ňom
nemali vojny, aby sme nemali hlad, aby deti
mohli chodiť do škôl, aby mohli realizovať svoje
sny“. Snáď aj práve vďaka podujatiam, ako je
Rozvojový deň, sa nám to môže podariť.

na hraniciach Únie, sprostredkovane aj priamo

Popoludní návštevníkov Rozvojového dňa 2015
čakala globálna kuchyňa, ktorej lákavé vône sa
niesli celou tržnicou. Jedlá z krajín, ktoré sú pre
nás väčšinou exotickou neznámou, im priamo
na pódiu navarili zahraniční hostia, ale aj terénni
pracovníci rozvojových mimovládok. Napríklad
kenské chiapati a ugali či afganskú polievku dall.
Boli to pochúťky.

rezervovali len pre svojich a „iní“ si ju nezaslúžili.
Hostia nám však ukázali, že to tak našťastie nie je
a nájdu sa mnohí, ktorým nie je osud tisícov utečencov a migrantov ľahostajný. Aj v tejto neľahkej
situácii s tým čosi skutočne aj robia. Pomáhajú
v Sýrii a jej okolí, no aj u nás doma, kde sa snažia
kultivovať vypätú verejnú debatu na túto tému.
Záverečná zábava trvala až do noci. Večerný
program moderovala ďalšia ambasádorka Európskeho roka rozvoja, Adela Banášová. Po kapele
Jamadan to v tržnici počas benefičného koncertu
poriadne roztočila aj speváčka Katka Koščová.
A aký je odkaz Rozvojového dňa 2015? Pomôžem
si slovami Michala Hvoreckého: „Hlavným posolstvom by malo byť, že Slovensko sa nenachádza
v nejakom vákuu a problémy sveta sa týkajú
aj nás. A zároveň, že problémy tých najchudobnejších štátov vieme ovplyvniť a zlepšiť aj my tu,
v malej krajine.“ Nedá sa nesúhlasiť, iba uzavrieť
slovami: Uvidíme sa zase o rok pri ďalšom
Rozvojovom dni.

Rozvojová spolupráca / Rozvojový deň

V globálnej kuchyni mohli
návštevníci ochutnať a ovoňať
vône iných krajín. Foto: Miro
Nemec, Bratislava, 2015

Minister zahraničných vecí
Miroslav Lajčák a tím Platformy
MVRO s tričkom kampane ŽI FÉR.
Foto: Miro Nemec, Bratislava, 2015

Ocenenia deťom z celého
Slovenska za ich výtvarné diela
odovzdal známy spisovateľ
a v roku 2015 aj ambasádor
Európskeho roka rozvoja, Michal
Hvorecký. Foto: Miro Nemec,
Bratislava, 2015
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Na workshope s Jem iné si
decká pochutnali napríklad aj
na zdravých sladkostiach. Foto:
Miro Nemec, Bratislava, 2015

Skupina Jamadan to na benefičnom
koncerte v závere podujatia
poriadne roztočila. Foto: Miro
Nemec, Bratislava, 2015
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Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) združuje 31 organizácií (25 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:

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

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

Nadácia Integra
web: www.integra.sk
Nadácia Pontis
web: www.nadaciapontis.sk

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

NISPAcee
web: www.nispa.org

Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica
web: www.zivica.sk
Centrum pre európsku politiku
web: www.cep.sk
Človek v ohrození
web: www.clovekvohrozeni.sk

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

GLEN Slovakia
web: www.glen-slovakia.org
Magna Deti v núdzi
web: www.magna.sk

PDCS
web: www.pdcs.sk
SAVIO
web: www.savio.sk

eRko – Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí
web: www.erko.sk

FAIRTRADE Slovakia
web: www.fairtrade.sk

Otvorený Európsko-Slovanský Dvor
web: www.oesd.sk

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

Výskumné centrum Slovenskej
spoločnosti pre zahraničnú politiku
web: www.sfpa.sk
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety
web: www.vssvalzbety.sk
Združenie Albert pre podporu Fakulty
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej
univerzity v Trnave
web: http://albert.truni.sk

Pozorovatelia:
Academia Istropolitana Nova
web: www.ainova.sk
Člověk v tísni – Slovensko
web: www.peopleinneed.sk

Slovenská humanitná rada
web: www.shr.sk

Dvojfarebný svet
web: www.dvojfarebnysvet.sk

Slovenská katolícka charita
web: www.charita.sk

Nadácia Milana Šimečku
web: www.nadaciamilanasimecku.sk

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

Slovenská atlantická komisia
web: www.ata-sac.org

Slovenský Červený kríž
web: www.redcross.sk

Slovenský výbor pre UNICEF
web: www.unicef.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 MVRO. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára, ktorý je uverejnený
v sekcii Klub priateľov:
www.mvro.sk/sk/zapojte-sa/klub-priatelov

ŽI FÉR je celoročná spoločná kampaň Platformy MVRO a jej členských organizácií. Svet je v dnešnej
dobe príliš prepojený na to, aby sme si nevšímali to, čo sa deje za hranicami Slovenska. Ďakujeme
vám za podporu tejto kampane a za vašu snahu o férovejší svet.

Zapojením sa do kampane ŽI FÉR sa vyjadríte za život vo férovejšom svete.
www.mvro.sk/zifer
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