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Abstrakt 

Tato diplomová práce s názvem Rozvojová pomoc v oblasti vzdělávání ve vybraných 

 bývalých francouzských koloniích Sahelsko-beninské unie představuje současnou situaci 

v oblasti vzdělávání v bývalých francouzských koloniích v subsaharské Africe se zaměřením 

na tři státy Sahelsko-beninské unie: Benin, Burkinu Faso a Niger. Dále popisuje zdroje 

rozvojové pomoci a podrobněji se věnuje rozvojové pomoci pro oblast vzdělávání 

poskytované od významných mezinárodních organizací, od Evropské unie a rozvojové 

pomoci poskytované na státní úrovni, a to ze strany Francie a České republiky. Cílem této 

práce je poukázat na příčiny kritické situace v oblasti vzdělávání v bývalých francouzských 

koloniích v Africe a na aktivní přístup mezinárodních organizací i Francie k problematice 

vzdělávání v této části Afriky. Poznatky uvedené v této práci pocházejí především 

z mezinárodních studií a hodnotících zpráv vypracovaných expertními týmy Spojených 

národů a Světové banky. Zároveň vycházíme z osobních zkušeností nabytých přímo 

v popisovaných státech.  

Klíčová slova: Rozvojová pomoc, vzdělávání, subsaharská Afrika, Benin, Burkina Faso, 

Niger 

 

Abstract 

The following thesis on Development aid in education in selected former French colonies of 

Sahel-Benin Union presents the situation in Education of former French colonies in sub-

Saharan Africa with the particular focus on Benin, Burkina Faso and Niger. The sources and 

the donors of the development aid are described; special attention has been paid to the 

international organisations, to the European Union and to the development aid provided by 

France and the Czech Republic. The aim of this thesis is to present the critical state of 

Education in former French colonies in Africa and the effort to solve the situation made by 

international organizations and France in particular. The main sources of information are the 

international studies and evaluation reports elaborated by the expert teams of the United 

Nations and the World Bank, together with direct personal experience made in the described 

countries. 

Key words: Development Aid, education, sub-Saharan Africa, Benin, Burkina Faso and 

Niger 
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1 Úvod 

Subsaharská Afrika, nejchudší oblast světa, se od rozpadu koloniálního systému v roce 1960 

potýká s obrovskými ekonomickými i sociálními problémy. V posledních letech navíc čelí 

rychlému demografickému růstu, více neţ polovina populace subsaharských států je mladší 

15 let. Tyto děti jsou příslibem pro lepší budoucnost afrického kontinentu. Klíčovou 

podmínkou ke zlepšení situace v Africe je vzdělání dostupné pro všechny bez rozdílu 

národnosti a pohlaví. Mezinárodní organizace i jednotlivé státy světa si dlouhodobě 

uvědomují nutnost pomoci Africe takový vzdělávací systém vybudovat. Do Afriky směřuje 

obrovské mnoţství finančních prostředků i materiální pomoci, pokrok je přesto velmi pomalý.  

Právo na vzdělání je od 10. října 1948 zakotveno ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN, 

kterou schválilo Valné shromáţdění OSN a která je závazná pro všechny členské státy. 

Ratifikací Všeobecné deklarace přijaly státy povinnosti a závazky v rámci mezinárodního 

systému ochrany všech lidských práv, tzn.: zajišťovat naplňování práv na národní úrovni 

prostřednictvím politických opatření, přijímat zákony směřující k jejich uskutečňování, 

respektovat, podporovat a chránit tato práva. Členské státy OSN jsou zároveň povinny 

informovat orgány OSN o vývoji lidských práv v daném státu a předkládat pravidelné zprávy 

dozorčím orgánům OSN. Omezený nebo neexistující přístup ke vzdělání je povaţován 

výzkumným týmem OSN Social Watch za jeden z projevů chudoby. V této diplomové práci 

se zaměříme na porušování práva na vzdělání v třech státech, které patří mezi patnáct 

nejchudších zemí světa.   

Nejprve se ve druhé kapitole pokusíme popsat a porovnat situaci ve třech vybraných bývalých 

francouzských koloniích, v Beninu, v Burkině Faso a v Nigeru. Ve třetí kapitole se zaměříme 

na problematiku vzdělávání v těchto státech, především na dostupnost vzdělání a na 

problémy, se kterými se, v oblasti vzdělávání, tyto země v současnosti potýkají. Ve druhé 

části této práce, ve čtvrté kapitole, se zaměříme na nejvýznamnější poskytovatele rozvojové 

pomoci v oblasti vzdělávání, a sice na mezinárodní organizace a na Evropskou unii. Dále 

popíšeme rozvojovou politiku a pomoc poskytovanou dvěma státy, a sice Francií a Českou 

republikou.   

Hlavním cílem této práce je poukázat na kritickou situaci v oblasti vzdělávání v bývalých 

francouzských koloniích subsaharské Afriky a na závislost afrických států na mezinárodní 

pomoci. Dílčími cíly je porovnat aktuální situaci ve třech vybraných státech (Benin, Burkina 
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Faso a Niger) a popsat zdroje rozvojové pomoci, které do těchto států směřují za účelem 

rozvoje vzdělávání. Zároveň se budeme snaţit prokázat tuto hypotézu: „V bývalých 

francouzských koloniích subsaharské Afriky dodnes přetrvává francouzský vzdělávací 

systém, vazby bývalých kolonií na Francii jsou i po více neţ padesáti letech od rozpadu 

koloniální říše velmi silné, nově vzniklé státy jsou i nadále závislé na francouzské pomoci.“ 

Při psaní této práce budeme postupovat metodou rešerše. Vyuţívat budeme především 

mezinárodní hodnotící zprávy expertních týmů OSN, UNESCO a Světové banky, a dále 

oficiální dokumenty Evropské unie a vlád námi posuzovaných států, tedy Beninu, Burkiny 

Faso a Nigeru v Africe, jakoţto příjemců rozvojové pomoci, a v Evropě Francie a České 

republiky, jakoţto poskytovatelů rozvojové pomoci. Veškeré tyto dokumenty jsou běţně 

přístupné online, na internetových stránkách jednotlivých mezinárodních organizací a vlád 

jednotlivých států. Při přípravě podkladů pro tuto práci jsme dospěli k poznatku, ţe pro námi 

zvolenou problematiku v podstatě neexistují bibliografické zdroje, neboť se jedná o 

specifickou oblast s rychlým vývojem, kde se tištěné údaje brzy stávají neaktuálními.  

Zároveň budeme vycházet z osobních zkušeností a poznatků nabytých při pobytu 

v subsaharské Africe, které jsou cenným zdrojem především proto, ţe se nejedná o převzaté 

statistické údaje, nýbrţ o aktivní pozorování na místě a alespoň částečné proniknutí do 

běţného ţivota místních obyvatel. (Pozn.: Autorka této práce měla moţnost v Africe delší 

dobu pracovat jako koordinátorka česko-afrických obchodních partnerství uzavřených na 

základě pomoci Česko-beninské obchodní komory mezi českými firmami (GKR, 

Metroprojekt, Sudop, Tatra, Dyn, Veba Broumov, Česká zbrojovka) a africkými odběrateli 

(státy, firmy).      
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2 Benin, Burkina Faso a Niger: státy Sahelsko-beninské unie – 

obecné informace 

Jak jiţ bylo uvedeno v úvodu, jedním z cílů této práce je popsat současný stav bývalých 

francouzských kolonií v subsaharské Africe se zaměřením na situaci v oblasti vzdělání a 

vzdělávacích institucí. V této kapitole se pokusíme stručně nastínit vývoj námi zvolených 

států od získání nezávislosti a příčiny současné nepříznivé situace po půlstoletí od rozpadu 

francouzského koloniálního impéria.  

Francouzská kolonizace území subsaharské Afriky začala v 80. letech 19. století a vyvrcholila 

v roce 1895, kdy v západní Africe vznikla federace osmi francouzských teritoriálních kolonií, 

tzv. Francouzská západní Afrika (Afrique occidentale française), tvořená těmito státy: 

Mauretánie, Senegambie (dnešní státy Senegal a Gambie), Niger, Francouzský Súdán (dnešní 

Mali), Francouzská Guinea (dnešní Guinea), Pobřeţí Slonoviny, Horní Volta (dnešní Burkina 

Faso) a Dahomey (dnešní Benin). Zámořská území byla Francouzi povaţována za nově 

nabytá, méně rozvinutá teritoria, kde je zapotřebí provádět osvětu a šířit francouzskou kulturu. 

Francouzi se vůči původním obyvatelům povaţovali za intelektuálně a kulturně nadřazený 

národ (Alexander, Keiger 1999: 284-285), přesto měly mít kolonizované národy moţnost stát 

se v budoucnu francouzskými občany za podmínky, ţe přijmou za své francouzské hodnoty 

(včetně křesťanství) a způsob ţivota (Gildea, 2002: 272). Tyto asimilační snahy vedly k silné 

vazbě na Francii (ekonomické, kulturní, organizačně-správní), která, i po rozpadu 

francouzského koloniálního impéria, stále trvá.  

V září 1958 započal rozpad federace francouzských kolonií v západní Africe, jednotlivé země 

se postupně staly autonomními republikami v rámci tzv. Francouzského společenství 

(výjimkou byla pouze Guinea, ta si jako jediná z nově vzniklých republik rovnou zvolila 

celkovou nezávislost). V roce 1959 federace oficiálně zanikla, ve stejném roce čtyři z osmi 

nově vzniklých států zaloţily Organizaci pro regionální spolupráci, tzv. Sahelsko-

beninskou unii, která měla za cíl ekonomicky podporovat nejchudší oblasti v regionu. 

Zakládajícími členy bylo království Dahomey (dnešní Benin), Horní Volta (dnešní Burkina 

Faso), Niger a Pobřeţí Slonoviny. V roce 1996 se k Unii připojilo nově vzniklé Togo, které 

bylo původně součástí království Dahomey s vlastní samosprávou. Sídlo organizace je dodnes 

v Abidjanu (Pobřeţí Slonoviny). Hlavním cílem organizace je ekonomická pomoc nejvíce 
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znevýhodněným oblastem v rámci regionu, za tímto účelem je zaloţen fond pro finanční 

pomoc a na poskytování garancí v případě ţádostí zemí o půjčky.  

Nejlepší situace z námi popisovaných zemí je v současnosti v Beninu, který je od roku 1990 

povaţován mezinárodními pozorovateli (OSN, Světová banka) za poměrně stabilní 

demokratický stát, v němţ jsou dodrţovány základní lidské svobody, jako je svoboda slova a 

svoboda tisku. Reformní vládní snahy jsou zaměřeny na zlepšení ţivotní úrovně nejchudšího 

obyvatelstva, na dostatek potravin a pitné vody. V rámci reformní sociální politiky bylo na 

základních školách zrušeno školné a ve státních zdravotnických zařízeních je zdravotní péče 

poskytována zdarma. Benin ovšem nadále zůstává jednou z nejchudších zemí světa, ţivotní 

podmínky drtivé většiny obyvatel jsou velmi těţké. Podle tzv. indexu HDI
1
 (Human 

Development Index) zaujímá Benin 167. místo na ţebříčku 182 zemí světa. Země prochází, 

stejně jako ostatní země regionu, obdobím prudkého demografického růstu, kdy většina 

populace je mladší 25 let. Spolu s nárůstem populace trápí Benin pokles ekonomiky 

v posledních letech - ekonomika je závislá na produkci bavlny (60 % státního zisku z vývozu 

bavlny, 30 % pracovních míst), poptávka po bavlně ovšem celosvětově klesá. V zemi chybí 

základní infrastruktura - dopravní komunikace, energetické sítě, komunikační sítě, coţ je 

dlouhodobou překáţkou rychlejšího rozvoje země. Jistou nadějí na zlepšení stávající situace 

je projekt na výstavbu ţeleznice, která propojí Benin, Niger a Burkinu Faso, připravovaný 

koncernem českých firem SUDOP Praha, METROPROJEKT a GKR. 

Burkina Faso je vnitrozemský stát Sahelu, který se dlouhodobě potýká se zhoršujícím se 

ţivotním prostředím, coţ je zapříčiněno sahelským klimatem obecně a také dlouhodobému 

úbytku mnoţství sráţek. Stát je ekonomicky závislý na produkci a vývozu bavlny, jejíţ 

pěstování, zpracování a prodej poskytuje 80 % všech pracovních míst, ovšem výnosy z tohoto 

odvětví jsou nízké, v Burkině představují 37 % HDP a neustále klesají. Úroda bavlny je přímo 

závislá na sráţkových úhrnech, produkce dlouhodobě klesá. Navíc ceny bavlny celosvětově 

klesají, na rozdíl od stoupajících cen pohonných hmot a tedy rostoucích nákladů pro pěstitele i 

pro výrobce. Burkina Faso je jedna z nejchudších zemí světa s indexem HDI 181
2
. Snahy o 

                                                 
1
 HDI index, francouzsky IDH (Indice de Développement humain) je povaţován za klíčový faktor při hodnocení 

míry dosaţeného rozvoje jednotlivých států. Tento faktor je stanoven na základě tří základních podmínek 

rozvoje společnosti: zdraví a délky ţivota, dostupnosti vzdělání a kvality ţivota obecně. pro srovnání: Francie 

IDH 20, ČR 27. Převzato z údajů OSN, zdroj: UNDP (2011), http://hdrstats.undp.org/fr/indicateurs/103106.html 

(cit.: 28. 11. 2011) 

2
 Zdroj: UNDP (2011), http://hdrstats.undp.org/fr/indicateurs/103106.html (cit.: 28. 11. 2011) 

http://hdrstats.undp.org/fr/indicateurs/103106.html
http://hdrstats.undp.org/fr/indicateurs/103106.html
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vytvoření demokratického systému vládnutí brzdí obrovská míra korupce a neexistence 

nezávislé justice. Některé základní lidské svobody jsou i nadále potlačovány, především 

svoboda slova. Vládou vypracovaný a schválený Rámcový rozvojový program z roku 2008 je 

zaměřen na dodrţování lidských práv a na vytvoření fungujícího právního systému, ale jeho 

prosazování bylo doposud mála účinné. 

Niger je podle indexu HDI (186.) druhý nejméně vyspělý stát světa
3
 (některé státy ovšem 

nejsou do statistik OSN zařazeny, jelikoţ údaje potřebné pro vyhodnocení situace v těchto 

státech nejsou dostupné), hůře jsou na tom pouze obyvatelé Demokratické republiky Kongo. 

Špatná ekonomická situace státu je do velké míry způsobena nepříznivými klimatickými 

podmínkami – jedná se o vnitrozemský stát, většinu jeho území pokrývá poušť, jsou zde velké 

teplotní výkyvy. Zemědělská produkce zdaleka nepokrývá potřeby obyvatel, velká sucha 

vyvolala hluboké potravinové krize především v letech 2005 a 2010. Velký potenciál do 

budoucna skýtají četná uranová loţiska, ale v současnosti není stát schopen kontrolovat 

příjmy z těţby a investovat do dalšího rozvoje dolů. Doly jsou spravovány rodinnými klany, 

neplynou z nich v podstatě ţádné zisky pro stát a jeho obyvatele. Rychlejšímu rozvoji země 

brání rovněţ špatná bezpečnostní situace, především na severu země, kde působí hnutí AQIM, 

coţ je magrebská odnoţ Al Qaidy. Problémy působí také protivládní povstalci (především 

klany Tuaregů), kteří si činí nároky na autonomii. Zajistit bezpečí a stabilitu v pouštních 

oblastech je velmi obtíţné.   

3 Vzdělanost a vzdělávací instituce v subsaharské Africe 

3.1 Současná situace: odkaz francouzského kolonialismu a problémy 21. 

století 

Vzdělávací systém v afrických státech je dodnes postaven na základech z koloniálního 

období. Frankofonní země jsou na tom lépe, neţ země anglofonní – mají lépe vybudovanou 

strukturu škol a propracovanější vzdělávací systém převzatý podle francouzského modelu. 

Pozice učitelů je v těchto státech pevně ukotvena jako státem placené povolání, učitelé mají 

status státních úředníků. Bohuţel stav školství ve frankofonních zemích postupně upadá, 

zatímco v zemích anglofonních dochází díky vysoké mezinárodní pomoci k pozitivnímu 

rozvoji. Vlády afrických frankofonních států vyvíjejí především od roku 2000 (stanovení tzv. 

                                                 
3
 Zdroj: UNDP (2011), http://hdrstats.undp.org/fr/indicateurs/103106.html (cit.: 28. 11. 2011) 

http://hdrstats.undp.org/fr/indicateurs/103106.html
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Millenium Goals, rozvojových mezinárodních cílů pro období 2000 – 2015, na konferenci 

Spojených národů v Dakaru) reformní snahy za účelem umoţnit přístup ke vzdělání všem 

dětem a zlepšit kvalitu vzdělání. Na dakarské konferenci byly stanoveny nejen společné 

rozvojové cíle, ale i podmínky pro získávání mezinárodní finanční pomoci – klíčová je od 

roku 2000 právě prokazatelná reformní snaha vlád, bez níţ nemají státy na dotace nárok.  

Mezi jednotlivými oblastmi subsaharských států panují velké rozdíly v objemu i kvalitě 

poskytovaných vzdělávacích sluţeb. Ve městech je situace stabilní, vyuţívají se jiţ 

existujících školních budov, k nimţ se přistavují nové třídy a další prostory (v současnosti 

jsou finanční prostředky často investovány do výstavby a provozu školních jídelen a 

hygienických zařízení – toalet a umýváren). Na venkově je škol nedostatek. 

Dlouhodobé problémy v oblasti vzdělávání v subsaharské Africe jsou především:   

1) všechny děti nemohou chodit do školy - vzdálenost školy, nedostatek finančních 

prostředků, nezájem rodičů o vzdělání jejich dětí, neexistence vzdělávacích zařízení, 

povinnost dětí pracovat;  

2) dívky nemají stejný přístup ke vzdělání jako chlapci, musí zůstávat doma a starat se o 

mladší sourozence, více se podílejí na zajištění chodu domácnosti;  

3) učební pomůcky nejsou k dispozici, nadále se pouţívají učebnice z doby koloniální 

správy, moderní zdroje informací (internet) nejsou k dispozici v podstatě vůbec;  

4) vysoký počet ţáků na jednoho učitele v jedné třídě (vyučování na směny, různě staré děti 

v jedné třídě);  

5) prohlubující se nedostatek kvalifikovaných učitelů vzhledem k rychlému 

demografickému růstu populace;  

6) nízká gramotnost dospělých, rodiče si neuvědomují význam vzdělání pro budoucnost 

svých dětí, nechtějí je posílat do školy, nevytvářejí dětem dostatečně stimulující 

prostředí;  

7) vyučovací jazyk – děti mluví různými kmenovými jazyky, často se setkávají s úředním 

jazykem aţ ve škole, dlouho trvá, neţ si francouzštinu osvojí dostatečně pro potřeby 

vzdělávání;  

8) podvýţiva, nemocnost, mentální a fyzické postiţení negativně ovlivňují efektivitu 

vzdělávání, kterou dále sniţuje nepravidelná docházka, pokrok je tudíţ jen velmi pomalý;  
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9) špatná bezpečnostní situace, ozbrojené konflikty, nestabilita (školy fungují jen občas);  

10) korupce, investice nedojdou na místo určení. 

Vzdělání je jedním z nejúčinnějších nástrojů v boji proti chudobě, je to cesta k vyšším 

příjmům obyvatel, k zavádění nových technologií a k ekonomickému růstu celkově. Vzdělání 

je rovněţ pro africké děti klíčový zdroj informací, ke zvyšování povědomí o nemocech, o 

nutné hygieně, o plánovaném rodičovství, ale také účinným politickým nástrojem – zvyšuje 

povědomí o státní příslušnosti, o významu demokracie a svobodného rozhodování. 

3.2 Situace v Beninu, v Burkině Faso a v Nigeru   

3.2.1 Benin 

  

Obr. 1: Geografická poloha Beninu 

V Beninu byly provedeny dvě hloubkové analýzy vzdělávacího systému, a to v letech 2000 a 

2008 (zveřejněné vţdy v následujícím roce, tedy 2001 a 2009
4
). Tyto analýzy jsou součástí 

celosvětového projektu Světové banky RESEN (Rapports d’Etat des Systèmes Educatifs 

Nationaux), jehoţ cílem je detailně popsat vzdělávací systémy všech států světa. Podle 

RESEN 2008 jsou faktory zpomalující rychlejší výsledky rozvojových a reformních programů 

v beninském školství především tyto: rychlý růst počtu obyvatel (přes 3 % za rok), chudoba 

(37 % obyvatel ţije pod mezinárodně stanoveným prahem chudoby), vysoký podíl obyvatel 

ţijících na venkově (více neţ polovina), kde je špatná dostupnost vzdělávacích zařízení. 

(RESEN Benin 2008)  

                                                 
4
 Zpráva RESEN pro Benin za rok 2008: Světová banka (2009): Le Système Éducatif Béninois, 

http://www.poledakar.org/IMG/pdf/RESEN_benin_2008.pdf (cit.: 28. 11. 2011) 

http://www.poledakar.org/IMG/pdf/RESEN_benin_2008.pdf
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Počet obyvatel Beninu roste o 3,2 % za rok, téměř polovinu celé populace (47 %) tvoří děti 

mladší 15 let. Ze statistických výpočtů vyplývá, ţe pokud bude současné tempo 

demografického růstu pokračovat následujících deset let, vzroste počet dětí na základních 

školách o 33 %
5
, coţ představuje zhruba 1,9 milionu dětí ve věku 6 – 11 let, kterým bude 

třeba zajistit přístup ke vzdělání (oproti stávajícímu počtu se předpokládá nárůst přibliţně o 

400 000 dětí během deseti let).  

Dostupnost vzdělávacích institucí je v jednotlivých částech země velmi rozdílná. Zatímco 

pobřeţní oblasti nabízejí dostatečný počet míst ve školách, takţe míra vzdělávání dětí zde 

dosahuje téměř 100 %, na severu země je situace tristní – nedostatek škol všech stupňů, velká 

vzdálenost, kterou děti musí kaţdý den urazit na cestě do školy, je pro mnohé z nich obtíţně 

překonatelná (podvýţiva, nemoci), třídy jsou přeplněné, učitelů je nedostatek a v případě 

jejich onemocnění nebo úmrtí trvá velmi dlouho, neţ se přerušené vyučování podaří znovu 

obnovit.  

6
  

7
 

Obr. 2: Regiony Beninu 

Nejhorší situace je na severu země, v departementu Alibori, kde základní vzdělání absolvuje 

pouze 36% dětí (celkový průměr země je 70 %, v departementech situovaných na pobřeţí 

                                                 
5
 Viz výpočty expertní skupiny RESEN, zdroj: RESEN pro Benin za rok 2008, Světová banka (2009): Le 

Système Éducatif Béninois, http://www.poledakar.org/IMG/pdf/RESEN_benin_2008.pdf (cit.: 28. 11. 2011) 

6
 Mapa departementů a jejich hlavních měst, zdroj: http://www.eisa.org.za/aprm/toolkitp/paises-benin.htm  

7
 Orientační mapa polohy státu, zdroj: http://www.turistika.cz/benin 

http://www.poledakar.org/IMG/pdf/RESEN_benin_2008.pdf
http://www.eisa.org.za/aprm/toolkitp/paises-benin.htm
http://www.turistika.cz/benin
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(Mono, Littoral, Ouémé, Atlantique), kde jsou vzdělávací podmínky nejlepší, dokončí 

základní vzdělání 80 % ţáků.
8
  

Výsledky reformních vládních snah a rozvojové pomoci
9
: 

Počet ţáků na všech stupních školského systému neustále roste, nejrychlejší nárůst 

zaznamenaly vysoké školy (ročně tam stoupne počet ţáků o 15 %). K tomu zásadně přispěla 

reforma školství vstupující v platnost ve školním roce 2006/2007, v rámci níţ byly zrušeny 

poplatky za základní vzdělání, které je od té doby poskytováno na všech státních školách 

zdarma (soukromé školy zůstávají zpoplatněny, jedná se především o školy mateřské a o 

střední školy technického zaměření). Roste i počet ţáků základních škol (od roku 2000 o 6,8 

%) a studentů na školách technického zaměření (o 6,5 % ročně). Naopak počet dospělých ve 

vzdělávacích centrech pro dospělé od roku 2000 klesá.  

Daří se sniţovat počty ţáků a studentů, kteří opakují ročník (v roce 2003 opakovalo nějaký 

ročník 24 % ţáků, v roce 2006 uţ jen 11 % ţáků), a to i díky vládnímu nařízení z roku 2006, 

ţe není moţné opakovat první třídu. Nyní se připravuje nařízení umoţňující opakovat pouze 

jeden ročník z kaţdého z dvouletých cyklů. 

Roste počet soukromých škol (v roce 2008 tvořily 14,2% všech škol), především se jedná o 

střední školy technického zaměření – ty navštěvuje v současné době více neţ 70% studentů 

tohoto typu škol. 

Roste počet dětí, které dokončí základní šestiletý vzdělávací cyklus – ve školním roce 

2006/2007 dokončilo šestiletý cyklus školní docházky 66 % ţáků
10

. 

Velkým problémem avšak i nadále zůstává přerušení a nedokončení školní docházky na všech 

stupních škol – počet ţáků, kteří školu nedokončí, je větší, neţ odpovídá průměrným 

hodnotám zemí Subsaharské západní Afriky. Přestoţe je v Beninu vzdělání díky velkému 

počtu míst na všech stupních škol dostupné téměř pro všechny (výjimkou jsou regiony na 

                                                 
8
 Zdroj: RESEN 2008, Světová banka (2009): Le Système Éducatif Béninois, 

http://www.poledakar.org/IMG/pdf/RESEN_benin_2008.pdf (cit.: 28. 11. 2011) 

9
 Zdroj: RESEN 2008, Světová banka (2009): Le Système Éducatif Béninois, 

http://www.poledakar.org/IMG/pdf/RESEN_benin_2008.pdf (cit.: 28. 11. 2011) 

10
 Do tohoto počtu jsou započítáni ţáci, kteří některý ročník opakovali, délka školní docházky je tedy v mnoha 

případech delší, neţ předpokládaných šest let. 

http://www.poledakar.org/IMG/pdf/RESEN_benin_2008.pdf
http://www.poledakar.org/IMG/pdf/RESEN_benin_2008.pdf
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severu a severozápadě země) – ve školním roce 2006/2007 zahájilo školní docházku 98,5 % 

dětí příslušného věku – školní docházku dokončilo pouze jedno dítě z deseti.  

Rodiče nejsou příliš ochotní posílat děti do škol – dítě je pro ně levnou pracovní silou, která 

jim citelně chybí. Další důvody, proč rodiče nevyţadují, aby jejich děti do školy chodily, jsou: 

vzdálenost školy od místa bydliště (situace se neustále zlepšuje, v současnosti má 72% dětí ve 

věku 6 – 15 let školu maximálně ve vzdálenosti půlhodiny pěší chůze) a časté absence učitelů. 

S rostoucím věkem dětí ochota rodičů posílat je do škol klesá. 

Stanovené cíle vlády a mezinárodních partnerů pro další rozvojové projekty v oblasti 

vzdělávání:
11

 

 Sníţit počet dětí, které nedokončí základní stupeň – pouze 66% dětí jej úspěšně dokončí. 

Děti odcházejí ze školy především proto, ţe je rodiče potřebují jako pracovní sílu. 

Druhým nejčastějším důvodem je odchod z důvodu nedostatku motivace pokračovat dál, 

význam vzdělání pro budoucí ţivot není dostatečně chápán rodiči ani dětmi. Ke zvýšení 

počtu dětí, které základní stupeň vzdělání dokončí, by měla přispět tato opatření: zvýšit 

počet ţen-učitelek (vysoký společenský status ţeny-učitelky je motivací pro dívky a jejich 

rodiče), sníţit počet ţáků ve třídách, promítnout počet dětí ve třídách do platu učitelů (a 

tím motivovat učitele věnovat se ţákům i při vysokém počtu dětí ve třídách). 

 Sníţit počet ţáků ve třídách a poměr ţáků na jednoho učitele – v roce 2008 byl průměr 

země 76 ţáků na jednoho učitele.  

 Vypracovat kvalitní učebnice – učebnice v odpovídajícím mnoţství a kvalitě jsou 

dostupné pouze pro první cyklus základního stupně (posuzováno v republikovém 

průměru, v chudých regionech chybí učebnice zcela). 

 Zvýšit úroveň nabytých vědomostí  - 30% dětí neumí po absolvování prvního 

vzdělávacího cyklu číst, beninské děti dosahují v mezinárodních srovnávacích testech 

jedněch z nejhorších výsledků. K řešení tohoto problému by mělo napomoci dodrţování 

přesného časového rozvrţení poţadovaných nabytých vědomostí v jednotlivých cyklech 

školní docházky.   

                                                 
11

 Závěry hodnotící zprávy RESEN Benin 2008 obsahující vyjádření současné beninské vlády a posudky 

expertního týmu OSN, viz Světová banka (2009): Le Système Éducatif Béninois, 

http://www.poledakar.org/IMG/pdf/RESEN_benin_2008.pdf (cit.: 28. 11. 2011) 

http://www.poledakar.org/IMG/pdf/RESEN_benin_2008.pdf
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 Přizpůsobit vzdělávání aktuálním poţadavkům trhu práce – v současné době je v Beninu 

především vysoká poptávka po absolventech vysokých škol, ale i po absolventech 

středních škol a učilišť s technickým a odborným zaměřením. Studenti, kteří úspěšně 

absolvují vysokou školu,  jen ve 30 % případů najdou uplatnění ve vystudovaném oboru, 

55 % všech absolventů vykonává zaměstnání, na něţ by stačila niţší kvalifikace, 15 % 

absolventů vysokých škol je nezaměstnaných. 

 Financování: Navýšit státní prostředky investované do vzdělání – v současnosti tvoří 

výdaje na vzdělání 21 % státního rozpočtu, coţ je v porovnání s dalšími africkými zeměmi 

poměrně dost (průměr výdajů na vzdělání v rozvojové Africe je 18 % státních výdajů). 

Přepočteno na HDP, na vzdělání proudí ročně 3,9 % HDP, oproti plánovaným 4,6 %. 

Nejvíce peněz proudí do sektoru základního vzdělávání, v roce 2008 to bylo 53,8 % všech 

investic do vzdělávacího systému. 

Financování
12

 

Prioritou vlády je základní vzdělávání, na jehoţ provoz a další rozvoj je určena více neţ 

polovina celkového rozpočtu sektoru školství (v roce 2008 to bylo 53,6 %). Středním školám 

a učilištím je určeno přibliţně 24 % a vysokým školám přibliţně 20 % finančních prostředků 

z rozpočtu. Vzdělávací střediska pro dospělé jsou podporována pouze asi 2 % finančních 

prostředků, 0,9 % z celkového objemu peněz proudí na předškolní vzdělávání.   

Podíl domácností na financování školství je značný především na středních a vysokých 

školách (základní školy jsou včetně pomůcek zdarma), na středních školách je podíl výdajů 

domácností vyšší, neţ podíl státu. Významnou roli hraje skutečnost, ţe středoškolští a 

vysokoškolští učitelé jsou obvykle najímáni danou školou jen na dobu určitou
13

, rodiče 

studentů se snaţí jejich odchodu zabránit pomocí finančních „darů“. Vláda se snaţila tuto 

situaci změnit pomocí dekretu č. 2007–592 z 31. prosince 2007, na jehoţ základě by měli být 

všichni učitelé smluvními zaměstnanci státu, coţ by mělo přispět k stabilnější a efektivnější 

výuce i k trvalému rozvoji školství. Realizace tohoto nařízení ovšem pokračuje jen velmi 

pomalu.  

                                                 
12 Zdroj: RESEN 2008 pro Benin, kapitola 3: financování vzdělávání, Světová banka (2009): Le Système 

Éducatif Béninois, http://www.poledakar.org/IMG/pdf/RESEN_benin_2008.pdf (cit.: 28. 11. 2011) 

13 V případě středních škol se jedná přibliţně o 70 % učitelů, v předškolních zařízeních a základních školách je 

poměr přesně opačný – přibliţně 30 % učitelů je najato pouze na omezenou dobu, 70 % učitelů jsou stálými 

zaměstnanci státu. 

http://www.poledakar.org/IMG/pdf/RESEN_benin_2008.pdf
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Finance proudící do jednotlivých stupňů vzdělávacího systému jsou z většiny určeny na 

provoz zařízení, na platy učitelů jde poměrně malá část rozpočtu – v případě základních škol 

je to přibliţně 32 %, v případě středních škol 25- 27 % podle typu škol a v případě vysokých 

škol 21 %. Finanční prostředky určené pro vysoké školy jsou z velké části vyuţívány na 

zaplacení stipendií pro studenty a na vědeckou činnost. 

Do Beninu proudí finanční rozvojová pomoc z mezinárodních fondů i od různých nevládních 

organizací, která slouţí k rozvoji vzdělávacího systému. S těmito penězi však není efektivně 

nakládáno, komisaři Světové banky vykazují ztráty ve výši aţ 40 % poskytovaných 

prostředků, které nejsou vyuţity. Klíčovým problémem zůstává neschopnost vysokých 

státních úředníků s dotacemi vhodně nakládat a dále obrovská míra korupce na nejvyšších 

patrech státní správy i nezájem občanů proti korupci bojovat. Expertní tým Světové banky 

přišel s iniciativou zaloţit tzv. školní rady tvořené ředitelem školy, učiteli a rodiči ţáků, které 

by měly za úkol dohlíţet na výsledky ţáků, na kvalitu výuky i na nakládání s finančními 

prostředky v dané škole. Cílem je motivovat rodiče podílet se určitým způsobem na procesu 

vzdělávání jejich dětí a zvýšit jejich zájem o chod školy. Výsledkem by měla být nejen větší 

angaţovanost rodičů, ale také transparentnější nakládání s finančními prostředky školy.   

Mezinárodní dotace činí v současnosti 10 – 15 % celkového státního příjmu v porovnání 

s 25 % v devadesátých letech dvacátého století. Cílem je postupně sniţovat závislost státu na 

zahraniční pomoci. Problémem zůstává neschopnost efektivně vyuţít mezinárodní dotace – 

zpráva RESEN z roku 2008 uvádí, ţe poskytovaná finanční pomoc je efektivně vyuţita 

z 40 %, coţ znamená ztrátu 40 % z celkového objemu dotací. Experti Světové banky uvádějí 

jako hlavní příčinu neschopnosti dostupné prostředky plně vyuţít časté změny v politickém i 

administrativním systému země, kdy často dochází ke změnám na postech ministrů a dalších 

vysokých úředníků. Například v roce 2006 spadaly otázky resortu školství do agendy nejprve 

třech ministerstev, v průběhu roku se počet ministerstev sníţil na dvě. Jiţ v roce 2007 spadalo 

školství opět pod ministerstva tři, později dokonce pod čtyři. V roce 2011 se otázkou 
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vzdělávání a výchovy dětí a mládeţe zabývá ministerstev pět,
14

 coţ komplikuje proces 

rozhodování o nakládání s financemi a zpomaluje reformní aktivity. Zároveň zde tak vzniká 

nepřehledné korupční prostředí. 

Aktuálním problémem v Beninu je akutní potřeba vzdělaných lidí, ale generace, která je 

vzdělávaná dnes, bude produktivní aţ za dalších deset let. V hodnotící zprávě RESEN 2008 se 

uvádí, ţe 59% populace ve věku 25 – 34 let nemá vůbec ţádné vzdělání, nikdy nenavštěvovali 

ţádné oficiální vzdělávací zařízení. V takové situaci je zavádění reformních opatření jen 

velmi obtíţné – k nastartování ekonomického růstu země chybí pracovníci s alespoň 

základním vzděláním, významný je ovšem i nedostatek středoškoláků a vysokoškoláků.
15

 

 

                                                 
14 Ministerstva v Beninu, pod jejichţ agendu spadají otázky školství, vzdělanosti, dětí a mládeţe (stav listopad 

2011):  Ministère des Enseignements maternel et primaire : Monsieur Eric N’ Dah, Ministère de l’Enseignement 

secondaire, de la Formation technique et professionnelle, de la Reconversion et de l’Insertion des Jeunes : 

Monsieur Djimba Soumanou, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Monsieur 

François Abiola,  Ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs : Monsieur Didier Aplogan, Ministère de la 

Culture, de l’Alphabétisation, de l’Artisanat et du Tourisme : Monsieur Valentin Djènontin – zdroj: internetové 

stránky beninské vlády http://www.gouv.bj/spip.php?article913 (cit.: 28. 11. 2011) 

15
 Při vládním záměru docílit ročního ekonomického růstu 7% bude stát potřebovat kaţdoročně mírně zvyšovat 

počet vysokoškoláků (předpoklady RESEN uvádějí nárůst absolventů VŠ o 3,2% ročně). Je ovšem třeba vzít 

v úvahu reálný počet pracovních míst pro absolventy, neboť nyní jsou to právě absolventi VŠ, kdo tvoří 

významný podíl mezi nezaměstnanými (přibliţně 30% - zdroj: RESEN 2008). Světová banka (2009): Le Système 

Éducatif Béninois, http://www.poledakar.org/IMG/pdf/RESEN_benin_2008.pdf (cit.: 28. 11. 2011) 

http://www.gouv.bj/spip.php?article913
http://www.poledakar.org/IMG/pdf/RESEN_benin_2008.pdf
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3.2.2 Burkina Faso 

16
 

Obr. 3: Regiony Burkiny Faso 

Sedm zemí světa s neniţší mírou alfabetizace se nachází v západní Africe. Burkina Faso 

zaujímá nelichotivé pořadí druhé země od konce
17

, míra alfabetizace zde dosahuje pouze 26% 

populace.  

Podle informací ministerstva školství Burkiny Faso je v současnosti základní vzdělávání 

poskytovánu 60,2% dětí
18

. Přes veškerou snahu vlády a mezinárodních institucí se nedaří 

počet vzdělávaných dětí zvýšit, v zemi je míra vzdělávání dětí jedna z nejniţších na světě. 

                                                 
16

 Zdroj: http://www.africa-turismo.com/mapas/burkina.htm (cit.: 28. 11. 2011) 

17
 Nejhorší situace je podle zprávy UNESCO z roku 2009 v Mali, kde míra alfabetizace dosahuje pouze 23%. 

Zdroj: UNESCO (2009), Rapport Mondial de Suivi EPT, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001797/179793f.pdf (cit.: 28. 11. 2011) 

18
 Zdroj: Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation, Burkina Faso, 2009 

http://www.africa-turismo.com/mapas/burkina.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001797/179793f.pdf
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Zásadní překáţkou na cestě k rychlejšímu rozvoji je vysoká negramotnost dospělých, kteří 

nejsou motivováni posílat své děti do škol.  

Opatření vlády Burkiny Faso pro oblast vzdělávání 

V roce 2002 přijala vláda Desetiletý plán rozvoje základního vzdělávání
19

, v němţ si klade za 

cíl zvýšit míru vzdělávání dětí na 70% a gramotnost dospělých na 40% do roku 2010. Tento 

plán měl pomoci dosáhnout na finance z mezinárodního rozvojového fondu, z něhoţ je 

přidělována finanční pomoc těm státům, které aktivně usilují o zlepšení situace v oblasti 

vzdělávání. Ze státního rozpočtu Burkiny Faso proudí do školství 4,2% HDP, coţ je poměrně 

vysoké procento (evropský průměr je 5 % HDP). Vláda se snaţí informovat o významu 

vzdělávání pomocí veřejných kampaní, cílem je především přesvědčit rodiče o přínosu školní 

docházky pro budoucnost jejich dětí, obzvláště dívek. I přes statisticky velmi špatné údaje je 

třeba poznamenat, ţe se situace v Burkině Faso od roku 2000 významně zlepšila, a to ve 

všech sledovaných kritériích (počet dětí docházejících do škol, počet vzdělávacích zařízení, 

podíl dívek ve školách, míra gramotnosti). 

Současná míra základního vzdělávání v Burkině je 42 % dívek a 52 % chlapců, coţ je zdaleka 

nejméně v regionu západní subsaharské Afriky, dokonce i nejchudší země v regionu, Mali, 

vykazuje vyšší procento vzdělávání dívek i chlapců
20

. 1 215 000 dětí není vzděláváno vůbec, 

z čehoţ dívky představují 54 %. Zásadním problémem zůstává dětská práce na polích a 

v dolech, které si rodiče povaţují více, neţ školní docházky. Dalším problémem je velmi 

nízká kvalita poskytované výuky a špatná dostupnost škol – veřejná doprava prakticky 

neexistuje. Třídy jsou přeplněné (vláda si dala za cíl dosáhnout počtu 50 dětí ve třídě na 

jednoho učitele, v současnosti je ve třídách dětí běţně dvojnásobný počet), učitelé obvykle 

nemají potřebné pedagogické vzdělání.  

Burkina Faso buduje systém svého školství podle francouzského modelu. Vzdělání má být 

poskytováno ve třech úrovních: základní, střední a vysokoškolské (tedy tzv. l’enseignement 

                                                 
19

 Plan Décennal de Développement de l’Education de Base (PDDEB) – konkrétní opatření byla stanovena pro 

období 2002 – 2009. Zdroj: Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (1999): Plan Décennal 

de Développement de l’Education de Base 2000 – 2009, Burkina Faso, 

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Burkina%20Faso/Burkina%20Faso%20PDDEB.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

20
 Mali: 54% dívek, 68% chlapců; pro srovnání: Benin: 73% dívek, 87% chlapců (údaje převzaty ze zprávy 

UNESCO o výsledcích programu Éducation pour Tous:  UNESCO (2009), Rapport Mondial de Suivi EPT, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001797/179793f.pdf (cit.: 28. 11. 2011) 

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Burkina%20Faso/Burkina%20Faso%20PDDEB.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001797/179793f.pdf
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de base, l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur). V rámci reformních snah 

usiluje vláda o zavedení i předškolního stupně pro děti od 4 do 6 let, ale fungující systém 

předškolního vzdělávání se dodnes vytvořit nepodařilo (předškolní výchovná a vzdělávací 

zařízení nejsou hrazena státem, navštěvuje je pouze 4% všech dětí). Školní docházka je 

povinná od 6 do 16 let, od roku 2008 je vzdělávání ve školách prvního stupně zdarma, ale 

omezené finanční prostředky státu nestačí na pokrytí nákladů. Mezinárodní pomoc je zde 

zcela nutná. Školní pomůcky dostávají ţáci rovněţ zdarma.  

V celé západní Africe dodnes existuje obrovské mnoţství různých ţivých jazyků a místních 

dialektů. V Burkině Faso se udává existence více neţ 60 různých jazyků aktivně pouţívaných 

ke komunikaci v rodinách. Ve škole probíhá výuka pouze ve francouzštině, se kterou se zde 

děti často setkávají poprvé v ţivotě. Efektivita výuky v prvním roce školní docházky je i 

z tohoto důvodu velmi nízká. 

Základní vzdělání:
21

 6 – 11 let (stanoveno v roce 2008), tři cykly po dvou letech podle 

francouzského modelu (CP1 a CP2 ; CE1 a CE2 ; CM1 a CM2). Vzhledem k neexistenci 

předškolního vzdělávání je řada dětí zapsána do školy ještě před dosaţením věku 6 let. 

Základní vzdělání se povaţuje za úspěšně ukončené po sloţení zkoušky „Certificat d’Etudes 

Primaires“ (CEP) v šestém ročníku. 

Výuka probíhá od pondělí do soboty dopoledne, ve čtvrtek se do školy nechodí. Dopolední 

vyučování končí ve 12 hodin, poté následuje pauza aţ do 15h. Během pauzy, která je tak 

dlouhá z důvodu poledního vedra, se mohou děti prospat, dostanou najíst (obvykle teplé 

jídlo), nebo si mohou hrát. Odpoledne pokračuje vyučování od 15h do 17h bez přestávky. 

V dopoledním bloku je obvykle jedna přestávka.  

V prvním roce školní docházky se vyučují především tři předměty – čtení, psaní a 

„pozorování“ (observation). Náplní tohoto netradičního předmětu je pozorování přírody. Děti 

jsou při výuce venku a učitel (obvykle učitelka) jim vypráví o rostlinách, zvířatech a 

přírodních jevech. Děti se učí sázet základní plodiny a starat se o běţná domácí zvířata. Učitel 

je jediným zdrojem informací, učebnice v podstatě neexistují.
22

 

                                                 
21

 Ilustrační dokument z běţné školy dostupný na 

http://solidaritelaique.asso.fr/ewb_pages/v/video_manger_jouer_ecole_imasgho.php 

22
 Zdroj: informační broţura Solidarité laique (2009), dostupná na internetových stránkách http://solidarite-

laique.asso.fr/e_upload/pdf/poster_pedagogique_burkina.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://solidaritelaique.asso.fr/ewb_pages/v/video_manger_jouer_ecole_imasgho.php
http://solidarite-laique.asso.fr/e_upload/pdf/poster_pedagogique_burkina.pdf
http://solidarite-laique.asso.fr/e_upload/pdf/poster_pedagogique_burkina.pdf
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Velkým problémem ve školách je nedostatek vody. K pití děti dostávají vymačkané šťávy 

z ovoce, voda chybí především k základní hygieně – děti si celý den často nemohou umýt ani 

ruce. K rychlému šíření nemocí v dětském kolektivu napomáhá bohuţel i skutečnost, ţe ve 

školách obvykle neexistují toalety. Moč a výkaly znečišťují okolí. V posledních letech se 

z dotací na rozvojové projety přistoupilo k výstavbám suchých latrín u škol, Afričani ovšem 

nejsou zvyklí toalety pouţívat ani doma, bude tedy nějakou dobu trvat, neţ si děti na jejich 

uţívání zvyknou.    

Středoškolské vzdělávání: obecné nebo technické zaměření, ukončeno maturitou. 320 000 

studentů navštěvuje tento stupeň školy, dívky tvořily v roce 2006 31 % (novější údaje nejsou 

k dispozici)
23

.  

Vysokoškolské vzdělávání: první vysoká škola v Burkině Faso byla zaloţena v roce 1974. 

Vzdělávání handicapovaných či jinak znevýhodněných dětí zde neprobíhá vůbec. Šance na 

přeţití takových dětí v běţném ţivotě je minimální, jejich tedy rodiny odmítají do vzdělání 

takových dětí investovat jakékoli prostředky. 

Znevýhodnění dívek 

Znevýhodnění dívek je dáno faktory sociokulturními (tradiční chápání ţeny jako matky rodu 

starající se o domácnost) i finančními (přestoţe je vzdělání ve školách ze zákona poskytováno 

zdarma, je třeba vzít v úvahu i náklady na dopravu, ošacení a pomůcky). Dívky častěji 

přerušují školní docházku neţ chlapci (povinnost pomáhat v domácnosti a starat se o rodinné 

příslušníky), časté jsou rovněţ nucené sňatky a sexuální zneuţívání dívek, které v době 

těhotenství opouštějí školu. Vdaná ţena je navíc dle tradiční morálky povinna zůstat doma a 

starat se svého muţe. Investice do vzdělání dcery je rodiči obvykle chápána jako zbytečná, 

neboť dcera po svatbě odchází do rodiny manţela a její vlastní rodina z jejího vzdělání nemá 

ţádný uţitek. Ţena-matka je navíc společensky uznávaná daleko více, neţ ţena vzdělávající 

se nebo vzdělaná. 

Stát podporuje vzdělávání dívek v rámci základního i středoškolského vzdělání, nerovnost 

mezi dívkami a chlapci se daří postupně sniţovat pomocí následujících opatření: 

                                                 
23

 Zdroj: UNESCO (2009), Rapport Mondial de Suivi EPT, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001797/179793f.pdf (cit.: 28. 11. 2011) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001797/179793f.pdf
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 informování rodičů o významu vzdělání pro budoucí ţivot jejich dcer
24

; 

 finanční pomoc rodinám dívek docházejících do středních škol poskytovaná státem; 

 stanovení povinného poměru dívek a chlapců přijatých do škol; 

 zahrnutí generové problematiky do vzdělávání učitelů; 

 poskytování základních pomůcek zdarma; 

 prioritní nabírání dívek do tříd CP1. 

 

Vývoj v posledních letech (od roku 2007 do posledního provedeného výzkumu v roce 

2009) 

Školní rok 2006/2007: poměr dívek/chlapců ve školách = 0,85 

Školní rok 2007/2008: poměr dívek/chlapců ve školách = 0,88 

I přes rostoucí podíl dívek ve vzdělávacích zařízeních je počet dívek, které školní docházku 

dokončí, jen velmi malý – 39%, u chlapců je to 44%. Je ovšem zapotřebí zvýšit míru 

vzdělávaných dětí bez ohledu na pohlaví, neboť míra vzdělávání
25

 zůstává v Burkině stále 

extrémně nízká.  

Míra vzdělávání: školní rok 2007/2008 = 68,9%, školní rok 2008/2009 = 77,5; tedy významný 

posun v rámci pouhých dvou let, poměr vzdělávaných dětí roste především díky nárůstu počtu 

dívek ve školách.
26

 

Vzdělávání handicapovaných či jinak znevýhodněných dětí v Burkině Faso neprobíhá vůbec. 

Šance na přeţití takových dětí v běţném ţivotě je minimální, jejich rodiny odmítají do 

vzdělání takových dětí investovat jakékoli prostředky. 

Nedostatek učitelů 

V Burkině Faso působí přibliţně 30 000 vyučujících, 30% z nich jsou ţeny. Průměrně tak 

vychází 1 učitel na 46 dětí
27

, v mnohých případech (jedná se především o školy ve městech) 

má jeden učitel na starosti 90 – 100 dětí. 

                                                 
24

 Klíčové informační kampaně provádějí tyto státem podporované a financované organizace: Associations des 

Mères Educatrices (AME),  Associations des Parents d’Elèves (APE).  

25
 Míra vzdělávání, údaj známý pod zkratkou TBS (Taux Brut de Scolarisation), vyjadřuje v procentech poměr 

počtu ţáků na určité úrovni vzdělávacího systému (základní i střední školství) vzhledem k celkovému počtu dětí, 

které mají věkem nárok na vzdělávání v dané úrovni – viz http://hdrstats.undp.org/fr/indicateurs/406.html 

26
 Údaje čerpány ze statistik dostupných na http://hdrstats.undp.org/fr/indicateurs/406.html   

http://hdrstats.undp.org/fr/indicateurs/406.html
http://hdrstats.undp.org/fr/indicateurs/406.html
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Stát se rozhodl nedostatek učitelů kompenzovat programem, který má název „Dosáhnout 

kvalitního vzdělávání“ (Atteidre une éducation de qualité), a jehoţ cílem je zajistit, aby 

učitelé byli náleţitě vzdělaní, platově ohodnocení a tedy motivovaní vzdělávat kvalitně i 

vysoké počty ţáků najednou. V současnosti má dostatečné vzdělání 87% učitelů, coţ v praxi 

znamená, ţe 3 900 učitelů dostatečné vzdělání nemá. Pokud vezmeme v úvahu počet dětí ve 

věku povinné školní docházky na prvním stupni současného vzdělávacího systému, tedy ve 

věku od 6 do 11 let (jedná se o přibliţně 90 000 dětí), na jejich efektivní vzdělávání by bylo 

zapotřebí 65 190 učitelů, je tedy zapotřebí najít a náleţitě vzdělat 39 050 dalších potenciálních 

učitelů.
28

 

Přes 50% učitelského sboru tvoří ţeny, které dávají dobrý příklad dívkám a jejich rodinám. 

Pro rodiče jsou často vzorem moţného úspěchu jejich dcer. I přes velice nízké platy je 

sociální prestiţ učitelek velmi vysoká. 

Negramotnost  

« Lorsqu’un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui prend feu… » (Kdyţ zemře kmet, 

jakoby knihovna lehla popelem…)
29

 – Burkinské přísloví poukazující na skutečnost, ţe vzdělávání se v Burkině 

Faso předává z generace na generaci ústně.  

Zvyšování gramotnosti obyvatelstva je klíčovou cestou ke sniţování chudoby, dětské 

úmrtnosti a nemocnosti. Z odhadů UNESCO vyplývá, ţe gramotná matka dává svému dítěti o 

50% větší šanci přeţít. Gramotnost obyvatel je rovněţ klíčem k jejich podílu na chodu země – 

člověk, který umí číst a psát je pro stát nejen ekonomicky přínosnější, ale je zároveň schopen 

naplňovat práva a povinnosti občana. 

Celkový počet negramotných dospělých je v Burkině Faso 5 740 000, 56 % jsou ţeny. Míra 

alfabetizace osob starších patnácti let je zde 26 %, tedy druhá nejniţší na světě, z celkového 

počtu obyvatel starších patnácti let umí psát 34 % muţů a 18 % ţen. Pouze 20 % mladých lidí 

                                                                                                                                                         
27

 Vycházíme z údajů UNESCO, poslední přesný výzkum počtu učitelů byl proveden v roce 2006, novější 

výsledky jsou zaloţeny pouze na odhadech a informacích od místních spolupracovníků.  

28
 Údaje čerpané ze správy organizace Closed Books Open Doors - West Africa’s literacy challenge: Pearce, 

Caroline (2009): Ouvrez les livres, ouvrez les portes - Le défi d’alphabétisation en Afrique de l’Ouest. Closed 

Books, Opened Doors, http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/from-closed-books-to-open-doors-west-

africas-literacy-challenge-112394, (cit.: 28. 11. 2011)  

29
 Překlad: autor, konzultace s panem Hipolite Zoglobossu (Benin) 

http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/from-closed-books-to-open-doors-west-africas-literacy-challenge-112394
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/from-closed-books-to-open-doors-west-africas-literacy-challenge-112394
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ve věku 15 aţ 24 let umí číst a psát, z celkového počtu obyvatel v tomto věku umí psát 40 % 

muţů a 28 % dívek. 

Negramotnost dospělých je klíčovou překáţkou při snahách zvyšovat počet vzdělávaných dětí 

– negramotní rodiče nechápou význam vzdělání pro budoucí ţivot jejich dětí.   

Vzhledem k alarmující míře negramotnosti se během posledních deseti let v zemi rozvinuly 

četné iniciativy nevládních organizací a lokálních dobrovolníků, jejichţ společným cílem je 

přispět svými aktivitami ke zvyšování gramotnosti. Neformální vzdělávání probíhá ve dvou 

rovinách – organizují se pracovní semináře, na kterých probíhá výuka určité pracovní 

činnosti
30

. Účastníci těchto seminářů si rozšiřují znalosti v určitém oboru a stávají se tak 

kvalifikovanější a tedy lépe placenou pracovní silou. Druhou rovinou neformálního 

vzdělávání jsou přímo kurzy čtení a psaní určené pro negramotné.
31

 Povědomí obyvatel o 

existenci vzdělávacích projektů je velmi malé – v zemi má telefon pouze 8 % obyvatel, 

internet má k dispozici 1 % obyvatel.
32

  

Sever země 

Obzvlášť tristní situace, co se týče vzdělávání, je na severu země v regionu Sahel, kde 

převáţnou část obyvatel tvoří muslimové. V této části země je míra vzdělanosti dlouhodobě 

niţší neţ 50 %, většina dospělé populace je negramotná. Hlavní dvě příčiny současného stavu 

jsou tyto: 

 Obyvatelé nedůvěřují státním školám, preferují školy muslimské, jejichţ úroveň je ovšem 

jen velmi nízká – výuka probíhá pouze ve večerních hodinách, je určena starším dětem a 

dospělým a její náplní je z 90 % šíření povědomí o učení Koránu. Obavy z odklonu od 

islámu jsou pro mnohé zásadním důvodem, proč neposílat děti do běţných státních škol. 

                                                 
30

 Aktivním vzdělavatelem je především organizace FJA (Formation des neunes Agriculteurs). 

31
 Tyto aktivity jsou zaloţeny na práci dobrovolníků a neziskových organizací, podrobnější informace o 

konkrétních projektech se nám dohledat nepodařilo. Vycházíme ze souhrnného materiálu publikovaného asociací 

Solidarité laique v roce 2009. Solidarité laique (2009): Burkina Faso – l’Éducation pour Tous, 

http://www.solidarite-laique.asso.fr/e_upload/pdf/education_dossier_pedagogique_burkina_faso.pdf, (cit.: 28. 

11. 2011) 

32
 Zdroj: Solidarité laique (2009): Burkina Faso – l’Éducation pour Tous, http://www.solidarite-

laique.asso.fr/e_upload/pdf/education_dossier_pedagogique_burkina_faso.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://www.solidarite-laique.asso.fr/e_upload/pdf/education_dossier_pedagogique_burkina_faso.pdf
http://www.solidarite-laique.asso.fr/e_upload/pdf/education_dossier_pedagogique_burkina_faso.pdf
http://www.solidarite-laique.asso.fr/e_upload/pdf/education_dossier_pedagogique_burkina_faso.pdf
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 Dětská práce je zde více rozšířena neţ v jiných částech země, děti musí pomáhat 

v domácnosti a s dobytkem, poslat je do škol znamená pro rodiče ztrátu potřebné 

pracovní síly. 

Propastný rozdíl mezi počtem chlapců a dívek ve školách motivoval vládu spustit na severu 

intenzivní program na podporu vzdělávání dívek – kaţdá dívka, která přijde do školy, dostává 

od státu stravu zdarma. Tento program okamţitě vedl k obrovskému zvýšení počtu dívek ve 

školách, vznikl tak nečekaně opačný problém – počet vzdělávaných dívek vysoce převyšuje 

počet chlapců.
33

  

Shrnutí  

Problematika nerovného přístupu ke vzdělávání a její řešení ze strany státu je dobrým 

příkladem přístupu afrických úředníků k problémům – veškerá opatření prováděná v oblasti 

školství a vzdělávání jsou velmi krátkodobá, chybí zde dlouhodobé strategie a větší 

racionalizace prováděných kroků. Finanční prostředky, které do země přitékají od 

zahraničních investorů, tak ve většině případů nenávratně mizí bez zdárného vyuţití.  

3.2.3 Niger 

 

Obrázek 4: Mapa Nigeru – města, dopravní infrastruktura (zdroj: http://m.you.free.fr/niger.html) 

                                                 
33

 UNESCO jako příklad ve své výroční zprávě z roku 2009 uvádí školu ve městě Dambam, kde ze 168 ţáků 

bylo 160 dívek. Zdroj: UNESCO (2009), Rapport Mondial de Suivi EPT, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001797/179793f.pdf (cit.: 28. 11. 2011) 

http://m.you.free.fr/niger.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001797/179793f.pdf
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Při popisování situace v oblasti vzdělávání naráţíme na zásadní problém, kterým je 

nedostatek informací o aktuální situaci v zemi. Státní převrat na jaře 2009 znamenal přerušení 

činností pozorovatelů a komisařů OSN, EU a Světové banky, po zvolení nového prezidenta a 

obnovení demokratického systému vlády v létě 2011 se mezinárodní spolupráce s Nigerem 

opět pomalu rozbíhá, ale dosud nejsou k dispozici aktuální údaje o stavu školství a vzdělání 

v této zemi. Vycházíme tedy z dostupných údajů z roku 2009 a starších, které mohou být jiţ 

nyní neplatné. Novější údaje dosud (listopad 2011) nebyly zveřejněny. Údaje zveřejněné 

ministerstvem školství Nigeru nejsou ověřené ze strany mezinárodních organizací a nelze je 

tudíţ povaţovat za zcela důvěryhodné.   

Po získání nezávislosti se vlády nově vzniklého státu pokoušely četnými reformami zlepšit 

systém vzdělávání, ale ţádný z reformních projektů se nedočkal plné realizace
34

. V roce 1973 

byla připravována rozsáhlá reforma, která měla zavést vzdělávání v národních jazycích podle 

kmenové a regionální příslušnosti, coţ mělo za cíl posílit národní identitu a omezit výuku ve 

francouzštině. V roce 1975 byl tento záměr posílen reformním plánem na zásadní změnu 

kurikula, které mělo být dalším krokem odloučení se od francouzské civilizace a kultury. 

Ţádná z těchto reforem nikdy plně nevstoupila do praxe. V 80. letech byly reformní kroky 

zaměřeny především na systém výuky, cílem bylo zavést více praktické a uţitečné aktivity do 

výuky (reforma z roku 1985 označovaná jako „Introduction des activités pratiques et 

productives“), coţ v praxi znamenalo výuku zaměřenou na práce v domácnosti, péči o rodinu 

a zdravotní péči. V roce 1990 byly vydány první státem připravené učebnice, jednalo se o 

první pomůcky, které nepocházely z Francie. Legislativní rámec pro školství v Nigeru se 

dočkal úprav aţ v roce 1998, kdy 1. června vstoupil v platnost zákon 98-12, tzv. Zákon o 

zaměření vzdělávacího systému v Nigeru (Loi d’Orientation du Système Éducatif Nigérien, 

LOSEN), který přinesl velké legislativní změny ve školství. Do té doby se vycházelo 

z francouzských právních úprav z roku 1945. (UNESCO, Hodnotící zpráva pro období 2001 – 

2004)
35

 

Státní vzdělávací systém je podle zákona LOSEN rozdělen na vzdělání základní, 

středoškolské a vysokoškolské. Základní vzdělání je dále rozděleno na předškolní (na tři roky, 

                                                 
34

 Zdroj: Zpráva UNESCO o vývoji vzdělání v Nigeru, viz: UNESCO (2004): Rapport national sur le 

développement de l’éducation au Niger,  

http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Natreps/reports/niger.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

35
 Zdroj: UNESCO (2004): Rapport national sur le développement de l’éducation au Niger,  

http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Natreps/reports/niger.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Natreps/reports/niger.pdf
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Natreps/reports/niger.pdf
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pro děti ve věku 3-5 let), první cyklus základního vzdělání (na šest aţ sedm let, pro děti ve 

věku 6-12 let) a druhý cyklus základního vzdělání (na čtyři roky, ve věku 13-17 let). 

Středoškolské instituce poskytují vzdělání obecné, technicky zaměřené a odborné. Aktuálním 

problémem je především obrovský nedostatek středních škol na venkově, kvůli neexistující 

dopravní infrastruktuře a veřejné dopravě nemají tamní děti v podstatě ţádnou moţnost 

navštěvovat střední školu.  

Vysokoškolská studia je moţné v Nigeru absolvovat na univerzitách a na vysokých školách 

technického a odborného zaměření. Univerzity se v zemi nacházejí dvě, obě v hlavním městě 

Niamey – státní univerzita a muslimská univerzita. Muslimské školy všech stupňů se těší 

dlouhodobě velké popularitě, výuka tam probíhá ve večerních hodinách a je určena především 

chlapcům a dospělým. Přístup dívek do těchto škol je omezený, mohou navštěvovat pouze 

hodina výuky Koránu.  

Od roku 2003 spadá pod státní správu i tzv. neformální vyučování, které obvykle probíhá 

v jiných neţ školních zařízeních a které je určeno především dospělým. Jedná se o kurzy 

základní gramotnosti a o praktická školení (např. základy práce s počítačem). Stát je 

zřizovatelem těchto kurzů a výukových programů, státem pověření úředníci dohlíţejí na 

průběh kurzů a provádějí hodnocení jejich výsledků.  

V červenci 2003 vstoupil v platnost dekret Ministra školství 2003-

195/PRN/MEB1A/MESSRT, který stanovuje podmínky pro zřízení tzv. obecních škol, který 

umoţňuje obcím zřizovat vzdělávací zařízení podle aktuálních potřeb obce. Tento dekret 

výrazně urychluje proces zřizování nových škol, přenáší zřizovatelské pravomoci a povinnosti 

na obce a umoţňuje větší zapojení rodičů do rozhodování o vzdělávání jejich dětí v obecních 

školách. V roce 2004 bylo v Nigeru zaregistrováno 25 vzdělávacích center tohoto typu, deset 

z nich je určeno pouze ţenám
36

.        

Kromě obecních škol poskytují vzdělání také občanské společnosti v rámci projektu „Podpora 

rozvoje neformálního vzdělávání“ (Projet d’appui au développement de l’éducation non-

formelle, PADENF), v rámci něhoţ do roku 2004 proběhlo 58 projektů zaměřených na 

                                                 
36

 Zdroj: UNESCO (2006): World data on Education – Niger, Version revisée. 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/2006/SUB-

SAHARAN_AFRICA/Niger/Niger.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/2006/SUB-SAHARAN_AFRICA/Niger/Niger.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/2006/SUB-SAHARAN_AFRICA/Niger/Niger.pdf
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vzdělávání dospělých, především dívek a ţen. Zároveň bylo v rámci tohoto projektu 

rekonstruováno 35 škol pro děti od 9 do 15 let.
37

  

I přes veškeré snahy vlád i mezinárodních organizací reformovat vzdělávací systém v Nigeru 

neustále přetrvává klíčový problém, a sice obrovský nedostatek učitelů. Ministerský dekret 

2003-234/PRN/MESS/RT/MEB A/MFP/T z 26. srpna 2003 stanovuje smluvní podmínky 

učitelů jakoţto státních zaměstnanců a tím výrazně zlepšuje jejich status i platové ohodnocení. 

Toto opatření ovšem nevedlo k očekávanému zvýšení zájmu o učitelskou profesi a navíc 

významně zatíţilo rozpočet ministerstva školství na úkor plánovaného rozvoje knihoven a 

regionálního tisku. 

Ze statistických údajů ministerstva školství Nigeru vyplývá, ţe ve školním roce 2002/2003 

navštěvovalo ve městech základní školu 52,7 % z celkového počtu dětí ve věku 6 – 15 let, ve 

venkovských oblastech to bylo pouze 42,6 % dětí. Poměr chlapců a dívek navštěvujících 

základní školu byl v tomto školním roce v celostátním průměru 100 : 65, ve venkovských 

oblastech bylo dívek mnohem méně, odhaduje se poměr 100 : 36,5.
38

 

V roce 2003 vypracovala vláda tzv. Desetiletý program rozvoje vzdělávání (Programme 

Décennal de Développement de l’Éducation, PDDE, 2003 – 2013), v němţ jsou stanoveny 

cíle pro následujících deset let. Vláda se zavazuje
39

: podporovat školní docházku dívek na 

všech stupních vzdělávání, podporovat vzdělávání ţen-učitelek, sníţit náklady na školní 

docházku pro rodiny dětí, rozvíjet školní jídelny v rámci škol, budovat školy na venkově, 

vytvářet vzdělávací příleţitosti pro postiţené děti i dospělé, připravit vzdělávací strategii pro 

děti kočovných pastevců.  

O průběhu a výsledcích těchto avizovaných vládních kroků nemáme bohuţel ţádné další 

informace, na detailní Hodnotící zprávě pro Niger začal expertní tým UNESCO pracovat 

v létě 2011, zveřejnění výsledků se předpokládá v první polovině roku 2012.     

                                                 
37

 Zdroj: UNESCO (2004): Rapport national sur le développement de l’éducation au Niger,  

http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Natreps/reports/niger.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

38
 Zdroj: Ministère de l’éducation de base et de l’alphabétisation (Septembre 2003): Annuaire statistique 2002 – 

2003. IMBA Impression: Niamey, République du Niger. Shrnutí uvedeno v UNESCO (2004): Rapport national 

sur le développement de l’éducation au Niger,  

http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Natreps/reports/niger.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

39
 Zdroj: UNESCO (2004): Rapport national sur le développement de l’éducation au Niger,  

http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Natreps/reports/niger.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Natreps/reports/niger.pdf
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Natreps/reports/niger.pdf
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/English/Natreps/reports/niger.pdf
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4 Rozvojová pomoc zemím Sahelsko-beninské unie pro oblast 

vzdělávání 

4.1 Zdroje rozvojové pomoci 

Rozvojová pomoc je poskytována mezinárodními organizacemi a institucemi, politickými a 

ekonomickými seskupeními států, jednotlivými státy, nevládními neziskovými organizacemi 

a také fyzickými či právnickými osobami. Z mezinárodních organizací institucí patří mezi 

klíčové aktéry především Spojené národy (zaštiťující zároveň aktivity UNESCO a UNICEF), 

OECD, Světová banka, WTO, Africká unie a ADEA. Největší objem finanční rozvojové 

pomoci pochází z Evropské unie, která poskytuje pomoc v rámci Evropského rozvojového 

fondu a Rozpočtu EU. Pomoc rozvojovým zemím poskytují rovněţ jednotlivé členské státy, 

největším evropským dárcem je Francie, a to v rámci pomoci EU i na bilaterální úrovni. 

Rozvojovou pomoc dále poskytují nevládní neziskové organizace, firmy, instituce (školy, 

úřady…), i jednotlivci.   

Kompletními výzkumy v oblasti vzdělávání a posuzováním jednotlivých národních 

vzdělávacích systémů se zabývají především dvě velké mezinárodní instituce – UNESCO a 

Světová banka. Kaţdá z těchto institucí sleduje v rámci prováděných výzkumů jiný cíl, jejich 

studie sice probíhají nezávisle, ale vzájemně se doplňují. 

4.2 Rozvojová pomoc ze strany mezinárodních organizací a institucí  

4.2.1 OSN a UNECSO 

Organizace Spojených národů, OSN (United Nations, UN) vznikla v roce 1945 a dnes 

sdruţuje 193 států z celého světa. Jejím hlavním cílem je harmonizace aktivit jednotlivých 

států, udrţování dobrých vztahů mezi členskými státy a usilování o celosvětový mír. Toho má 

být docíleno aktivní spoluprácí všech členských států a orgány OSN. Dalšími dlouhodobými 

cíly OSN je zlepšovat kvalitu ţivota v rozvojových státech světa, bojovat proti hladovění, 

nemocem a negramotnosti a usilovat o dodrţování lidských práv a svobod po celém světě.  

Pro rozvojové země má OSN vypracovaný tzv. Rozvojový program (United Nations 

Development Programme, UNDP), v němţ je stanoveno osm rozvojových cílů pro období 
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2000 – 2015, The Millenium Development Goals
40

, k jejichţ naplnění se na konferenci OSN 

v Dakaru (Senegal) v roce 2000 zavázalo 177 členských států. Rozvojové cíle tisíciletí jsou 

tyto:  

1) Odstranit extrémní chudobu a hlad; 

2) Dosáhnout základního vzdělání pro všechny; 

3) Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli ţen ve společnosti; 

4) Sníţit dětskou úmrtnost; 

5) Zlepšit zdraví matek; 

6) Bojovat s  AIDS/HIV, malárií a dalšími nemocemi; 

7) Zajistit udrţitelný stav ţivotního prostředí; 

8) Budovat světové partnerství pro rozvoj. 

Oblasti vzdělávání se přímo dotýkají rozvojové cíle 2) a 3), které jsou zaměřené na podporu 

vzdělávání, rozvoje gramotnosti a na zapojení dívek a ţen do vzdělávacích procesů. Pokroky 

rozvojových snah jsou hodnoceny kaţdoročně v Hodnotící zprávě UNDP, v níţ ovšem nejsou 

uvedeny kaţdoroční výsledky pro všechny členské státy.  

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Ogranisation) je zastupitelský 

výkonný orgán Spojených národů pro oblast vzdělávání, vědy a kultury. Spolu s Komisí OSN 

pro Sociální rozvoj (Commission for Social Development) má na starosti realizaci 

rozvojových programů OSN v oblasti vzdělávání a zároveň dohlíţí na plnění závazků 

jednotlivých členských států. Expertní týmy UNESCO působí ve všech členských zemích, 

podílejí se na vypracování vládních reformních kroků a hodnotí snahy vlád provádět taková 

opatření, která dlouhodobě povedou k naplnění Rozvojového programu OSN a Rozvojových 

cílů milénia.  

Program „Éducation pour Tous“
41

 

                                                 
40

 Zdroj: OSN (2000): United Nations Millenium Declaration, 

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

41
 Zdroj: UNESCO (2000): Forum mondial sur l’éducation – Rapport final (Dakar, Sénégal, du 26 avril au 28 

avril 2000,  http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121117f.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121117f.pdf
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V rámci konference UNESCO o vzdělávání v městě Jomtien (Thajsko) v roce 1990 vznikl 

dokument „Déclaration Mondiale sur l‘Éducation pour Tous“ (Mezinárodní deklarace o 

Vzdělání pro všechny), jehoţ podpisem se 155 zemí světa zavázalo zajistit do roku 2000 

vzdělání pro všechny děti na světě. Z této konference rovněţ vzešlo rozhodnutí vypracovat 

v roce 2000 detailní zprávu o pokroku v oblasti vzdělávání. 

V roce 1996 se účastníci konference v Amman (Japonsko) shodli na tom, ţe byl vykonán 

velký posun v oblasti dostupnosti vzdělávání pro děti, ale ţe pro přesné zhodnocení vývoje je 

zapotřebí provést detailní studii. Za tímto účelem byla v rámci UNESCO ustanovena 

Mezinárodní komise pro vzdělávání ve 21. století, která vytyčila čtyři základní cíle pro oblast 

vzdělávání dětí, o jejichţ naplnění bude usilovat. Tyto cíle byly formulovány takto
42

: 

1) naučit se znát; 

2) naučit se dělat; 

3) naučit se být; 

4) naučit se ţít společně. 

 

V roce 2000 se v Dakaru (Senegal) konalo Světové fórum o vzdělávání, na kterém byl 

vypracován a většinou členských států přijat akční plán „Vzdělání pro všechny: dodrţet naše 

kolektivní závazky“ (Éducation pour Tous: tenir nos engagements collectifs), jehoţ podpisem 

se členské státy zavázaly zajistit kvalitní základní vzdělání pro všechny obyvatele bez 

výjimky do roku 2015. Hlavními zájmy v oblasti vzdělávání by mělo být zajistit vzdělávání 

pro dívky a dohlíţet na náleţité rozdělování finanční pomoci pro ty státy, které aktivně usilují 

o naplnění vzdělávacích cílů tak, aby dané státy měly dostatek prostředků. Výsledkem 

dakarského fóra je hodnotící zpráva „Přehled programu Vzdělání pro všechny v roce 2000“ 

(Bilan de l’Éducation pour tous à l’an 2000), který zahrnuje detailní studie vzdělávacích 

systémů 180 zemí spolu se čtrnácti tematickými celky posuzovanými v rámci všech národů. 

Výzkum, z něhoţ tato hodnotící zpráva vzešla, byl prováděn v letech 1998 – 2000 a jedná se 

od dosud nejkomplexnější provedený výzkum pro oblast základního vzdělávání. Na jeho 

realizaci se podílely Spojené národy, Světová banka, Rozvojové banky a další mezinárodní i 

regionální organizace.   

                                                 
42

 Zdroj: prohlášení ředitelky Mezinárodní komise UNESCO pro vzdělávání ve 21. století. Draxler, Alexandra, 

UNESCO (2000), http://www.unesco.org/delors/, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://www.unesco.org/delors/
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Závěry hodnotící zprávy
43

: 

 počet vzdělávaných dětí zřetelně vzrostl (599 milionů v roce 1990, 681 milionů v roce 

1998); 

 mnoho států dosahuje 100% pokrytí ţákovské populace v oblasti základního 

vzdělávání; 

 113 milionů dětí z rozvojových států nadále zůstává bez jakéhokoli vzdělávání, více 

neţ 60% z nich jsou dívky; 

 diskriminace dívek ve školách neustále roste; 

 1 miliarda dospělých jsou analfabeti; 

 chybí kvalifikovaní učitelé (v afrických zemích je navíc vysoká úmrtnost učitelů 

způsobená nemocí AIDS, 10% učitelů umírá po pěti letech práce ve školách a 

vzdělávacích centrech
44

); 

 chybí základní pedagogické pomůcky a materiální vybavení škol. 

 

Z důvodu hospodářské krize dochází ke sniţování dostupných finančních prostředků 

v rozvojových fondech. Naopak objem financí poskytovaných vládami afrických států roste, 

náklady na školství představují aţ třetinu celkového státního rozpočtu. V mnohých státech 

jsou výdaje na školství stejně vysoké, jako výše splátek státního dluhu. 

V rámci hodnotící zprávy z Dakaru byly zformulovány tyto klíčové otázky pro další postup 

v mezinárodní vzdělávací politice: 

1) Jak zajistit vzdělání pro africké děti, jejichţ rodiče zemřeli na AIDS? (20% všech 

afrických dětí jsou sirotci rodičů s AIDS, dívky většinou zůstávají doma, aby se 

staraly o nemocné příbuzné, jejich šance na vzdělání je tím pádem ještě niţší.) 

2) Jak zajistit vzdělání pro děti vojáků, uprchlíků a běţenců? (V 11 z 32 afrických zemí 

probíhají neustálé lokální konflikty, děti-vojáci jsou jejich běţnou součástí.) 

3) Jak pomoci učitelům přizpůsobit výuku poţadavkům moderní doby? 

                                                 
43

 Zdroj: UNESCO (2000): Éducation pour tous à l’an 2000 -  Synthèse globale, Forum Mondial sur l’éducation, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001200/120058f.pdf (cit.: 28. 11. 2011) 

44
 Viz http://www.dvv-international.de/index.php?article_id=457&clang=2 (resumé hodnotící zprávy UNESCO 

z r. 2000), (cit.: 28. 11. 2011) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001200/120058f.pdf
http://www.dvv-international.de/index.php?article_id=457&clang=2
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4) Jak vyuţít moderní technologie ve prospěch chudých? – 700 milionů lidí ţije v 42 

nejchudších státech světa, pouze vzdělání dává dětem z těchto států naději na lepší 

budoucnost.    

 

UNESCO v západní Subsaharské Africe 

UNESCO má dlouhodobě vytyčeny tyto mezinárodní priority: Africký kontinent, rovnost 

obou pohlaví, dostupné vzdělání pro všechny, udrţitelný rozvoj, etiku, kulturní diverzitu, 

mezikulturní dialog a vzdělanou společnost. Afrika je středem zájmu všech rozvojových 

aktivit, oblast vzdělávání zůstává dlouhodobě na prvním místě. Sídlo UNESCO pro 

vzdělávání v Africe je v Dakaru (Senegal), dalších 15 poboček je v jednotlivých 

subsaharských státech, v kaţdém státu je zřízen expertní tým tvořící tzv. národní komisi pro 

UNESCO (národní komise UNESCO sídlí zpravidla v hlavních městech daných států -  

Benin: Porto-Novo, Burkina Faso: Ouagadougou, Niger: Niamey). Hlavní náplní práce těchto 

poboček je především koordinace vládních aktivit jednotlivých států a mezinárodní rozvojové 

pomoci, poskytování odborné pomoci (jedná se především o konzultační sluţby při přípravě 

reforem a o konkrétní technickou pomoc v terénu) a dozor nad vyuţíváním poskytnutých 

finančních prostředků. Další důleţitý okruh činností předstvuje organizování propagačních a 

informačních kampaní o významu vzdělání a školní docházky nejen v budoucím ţivotě 

jednotlivce a jeho rodiny, ale také v rámci ekonomického rozvoje státu či regionu. Součástí 

informačních aktivit je také rozsáhlá kampaň zaměřená na problematiku HIV/AIDS. 

Pro Benin byly vypracovány pro oblast vzdělávání tři klíčové studie (kaţdá z nich je 

zaměřena na určitý problém v rámci školství a vzdělávání), na základě kterých probíhají 

veškeré rozvojové aktivity. Jedná se o tyto dokumenty
45

: 

 Benin: Programy předškolní péče a vzdělávání malých dětí (vypracováno v roce 2006) 

 Vzdělání pro všechny: situace v Beninu (vypracováno v roce 2003) 

 Rovnost pohlaví ve vzdělávacím systému v Beninu  - doplnění hodnotící zprávy 

programu Vzdělání pro všechny (vypracováno v roce 2003)  

                                                 
45

 Všechny uvedené dokumenty jsou uvedeny v seznamu literatury a jsou dostupné na internetových stránkách 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/regional-

resources/sub-saharan-africa/benin/, (cit.: 28. 11. 2011)  

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/regional-resources/sub-saharan-africa/benin/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/regional-resources/sub-saharan-africa/benin/
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Pro Burkinu Faso bylo pro oblast vzdělávání vypracováno osm klíčových studií. Jedná se o 

tyto dokumenty
46

: 

 Přehled předpokládaných výdajů na základě vládních záměrů pro oblast vzdělávání 

v Subsaharské Africe (Paul Bennel, 2009)  

 Nedostatečné vzdělávání dětí národnostních menšin v Burkině Faso: rozsah, příčiny a 

iniciativy státní správy (Jean-François Kobiané, 2009) 

 Večerní škola v Burkině Faso (Marc Pilon, Maxime Compaoré, 2009) 

 Případová studie pro Burkinu Faso: Porazit nerovnost – význam vlády (Paul Vachon, 

2009) 

 Případová studie pro Burkinu Faso: Dosavadní průběh opatření v rámci programu 

Vzdělání pro všechny – zvládneme to? (Paul Vachon, 2007) 

 Dosaţení vzdělávacích potřeb mladých lidí a dospělých: úspěšná opatření a strategie 

neformálního vzdělávání (Wim H. M. L. Hoppers, 2007) 

 Gramotnost: reálné moţnosti prováděných opatření a situace v praxi (Abou Napon, 

Salimata Sanou Zerbo, 2005) 

 Nerovnost pohlaví mezi zapsanými ţáky ve městě Ouagadougou (Idrissa Kabore, 

Marc Pilon, 2003)  

Pro Niger byl pro oblast vzdělávání vypracován tento dokument
47

:  

 Niger: Programy předškolní péče a vzdělávání malých dětí (vypracováno v roce 2006) 

Aktivity UNESCO zaměřené na učitele
48

 

O významu učitelů na budoucí vývoj světa z pohledu UNESCO vypovídá citát Iriny Bokové, 

generální ředitelky UNESCO: « Les enseignants […] définissent, au bout du compte, notre 

                                                 
46

 Zdroj: Všechny uvedené dokumenty jsou uvedeny v seznamu literatury a jsou dostupné na internetových 

stránkách http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/regional-

resources/sub-saharan-africa/burkina-faso/, (cit.: 28. 11. 2011) 

47
 Zdroj: UNESCO (2006): Niger – Early childhood care and education programmes, 

BE/2006/EFA/GMR/CP/61, http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001480/148044e.pdf (cit.: 28. 11. 2011) 

48
 Zdroj: Schwille, J.; Dembélé, M.; Schubert, J. (2007): Former les enseignants – politiques et pratiques, 

UNESCO, http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150261f.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/regional-resources/sub-saharan-africa/burkina-faso/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/regional-resources/sub-saharan-africa/burkina-faso/
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001480/148044e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150261f.pdf


36 

 

capacité collective à innover, à inventer, à trouver des solutions pour l’avenir. Rien ne 

remplacera jamais un bon enseignant. Rien n’est plus important que de les soutenir.
49

 »
50

  

V rámci monitoringu kvality vzdělávání dohlíţí komisaři UNESCO i na způsoby vzdělávání 

učitelů a na řízení pedagogických pracovníků. Míra vzdělanosti učitelů je jedním z klíčových 

faktorů výsledné kvality vzdělání. Pro posuzování pracovních podmínek učitelů a kvality 

jejich vzdělávání se postupuje podle normativních předpisů OIT (Organisation Internationale 

du Travail)
51

 a UNESCO z let 1966 a 1997
52

, které se týkají pracovníků ve vzdělávacích 

institucích. Na posuzování situace v jednotlivých státech dohlíţí společná komise OIT-

UNESCO, která zároveň dohlíţí na pokroky a na plnění mezinárodně přijatého doporučení 

expertní komise CEART (Comittee of Experts on the Application of the Recommendation on 

the Status of Teachers).  

Komisaři UNESCO monitorují i zastoupení ţen ve školství. Jedním z hlavních cílů projektu 

Vzdělání pro všechny je zajistit rovný přístup chlapců i dívek ke vzdělání, k čemuţ výrazně 

napomáhá zvyšování počtu učitelek na školách
53

. Nedostatek ţen-učitelek se projevuje hlavně 

na středních a vysokých školách. Projekty na podporu vyššího vzdělávání dívek směřují 

především k získání potřebného počtu kvalifikovaných pracovnic na různé pracovní pozice, 

kvalifikované učitelky jsou v oblasti vzdělávání dívek velkou prioritou.  

                                                 
49

 Orientační překlad: Učitelé v praxi reprezentují naše kolektivní schopnosti inovovat, vymýšlet a nalézat řešení 

pro budoucnost. Dobré učitele nedokáţe nikdy nic nahradit. Nemáme ţádný důleţitější úkol, neţ je podporovat. 

(překlad: autor)  

50
 Zdroj citátu: UNESCO (2011): Les enseignants pour l’égalité des genres, 

http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/education-building-blocks/teacher-education/world-teachers-

day/, (cit.: 28. 11. 2011) 

51
 Anglicky ILO (International Labour Organisation) 

52
 V roce 1966 byl komisí UNESCO a OIT přijat normativní dokument (Recommendation concerning the Status 

of Teachers), který rámcově vymezuje práva učitelů bez ohledu na jejich národnost a místi výkonu povolání. 

V roce 1997 byl tento dokument rozšířen o přehled práv učitelů na středních a vysokých školách 

(Recommendation on the Status of Higher Educatuion Teaching Personnel). Oba dokumenty jsou k dispozici na 

internetových stránkách http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=13084&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html a http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html   

53
 O problematice nedostatku ţen-učitelek pojednává hodnotící zpráva UNESCO vypracovaná na zasedání 

v Bangkoku v roce 2006: UNESCO Bangkok (2006): The Impact of Women Teachers on Girls‘ Education, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001459/145990e.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/education-building-blocks/teacher-education/world-teachers-day/
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/education-building-blocks/teacher-education/world-teachers-day/
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13084&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13084&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001459/145990e.pdf
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Učitelům by měl usnadnit práci projekt na podporu distančního studia, v rámci něhoţ 

UNESCO rozšiřuje mezi učitele i jejich ţáky a studenty moderní informační technologie a 

zároveň provádí školení počítačové gramotnosti
54

. Rovněţ finančně podporuje vývoj 

počítačových vzdělávacích programů, na základě spolupráce odborníků z řad UNESCO, 

učitelů a zástupců soukromého sektoru byl vytvořen manuál základních počítačových 

dovedností, které by měli učitelé ovládat. Klíčovým problémem v rozvoji tohoto projektu jsou 

špatné technické podmínky na školách. Nízká míra elektrifikace afrických států (ve 

venkovských oblastech elektřina není obvykle dostupná vůbec) bude ještě po mnoho let 

překáţkou pro projekty na zvýšení počítačové gramotnosti učitelů i ţáků.   

V Subsaharské Africe zůstává velkou hrozbou vir HIV. Rozšíření nemoci AIDS zapříčiňuje 

nedostatek učitelů a jejich časté absence, dalším dopadem je i rostoucí počet ţáků-sirotků, 

kteří doma nemají potřebné rodinné zázemí a kteří se častěji neţ ostatní děti musí věnovat 

práci v domácnosti. UNESCO finančně i technicky zajišťuje programy na podporu dětí, 

jejichţ rodiče zemřeli na AIDS a zároveň ve spolupráci s učiteli provádí na školách 

informační kampaně o této problematice, kterým předchází školení pro učitele. Programy 

proti AIDS spadají v rámci UNESCO pod rozsáhlý projekt EDUSIDA55  (Initiative mondiale 

sur l’éducation et le VIH et SIDA), jehoţ dva hlavní cíle jsou: zabránit dalšímu šíření HIV 

prostřednictvím informačních kampaní na školách i pro širokou veřejnost; a zajistit chod 

všech vzdělávacích institucí (škol všech stupňů a školicích středisek), jejichţ provoz ohroţuje 

onemocnění AIDS jejich pracovníků. Jelikoţ se jedná o komplexní problém napříč všemi 

rozvojovými africkými státy a četnými dalšími oblastmi z celého světa, snaţí se UNESCO 

docílit řízené spolupráce vládních sloţek s nevládními a mezinárodními organizacemi. 

UNESCO přijalo úlohu hlavního koordinátora a propagátora všech aktivit týkajících se boje 

proti HIV/SIDA na celém světě.      

                                                 
54

 Podrobné informace o projektech distančního vzdělávání i počítačové gramotnosti jsou k dispozici na 

internetových stránkách UNESCO, viz: http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/education-building-

blocks/teacher-education/icts/, (cit.: 28. 11. 2011) 

55
 Projekt EDUSIDA byl spuštěn v březnu 2004 po schválení jeho rámcové náplně ze strany exekutivního 

výboru UNESCO. Tento projekt je jedním ze tří klíčových pilířů globálního projektu Vzdělání pro všechny 

(Éducation pour Tous, Education for All). Zdroj: UNESCO (2007): Stratégie de l’UNESCO pour répondre au 

VIH et au SIDA, http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001499/149998f.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/education-building-blocks/teacher-education/icts/
http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/education-building-blocks/teacher-education/icts/
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001499/149998f.pdf
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4.2.2 Světová banka 

Světová banka, zaloţená jiţ v roce 1944, se sídlem ve Washingtonu, je klíčovým zdrojem 

rozvojové pomoci v nejchudších zemích světa. Poskytuje pomoc nejen finanční, ale zároveň i 

technickou – má k dispozici početný tým expertů, kteří pomáhají s koordinací aktivit a s 

rozdělováním finančních prostředků v jednotlivých zemích. Na základě prováděných 

výzkumů a hodnotících zpráv se snaţí nasměrovat vlády jednotlivých států k zavádění 

významných reformních kroků, jejichţ cílem je především rozvoj budoucí ekonomické 

samostatnosti daného státu.  

Světová banka je zastřešujícím orgánem pro 187 organizací z celého světa, jejichţ kapitál 

tvoří finanční zdroje banky. Klíčové instituce pro chod Světové banky jsou tyto: Mezinárodní 

banka pro rekonstrukci a rozvoj a Mezinárodní rozvojová asociace
56

. Jejich hlavním úkolem 

v rámci mezinárodní rozvojové pomoci je poskytovat rozvojovým zemím poradenství a 

návrhy řešení situace v jednotlivých zemích, analýzy potřeb, půjčky s velmi nízkou úrokovou 

sazbou a úvěry bez úroku za účelem plnění rozvojových cílů v oblastech vzdělávání, 

zdravotní péče, veřejné správy, infrastruktury, finanční správy, soukromého sektoru, 

zemědělství, ţivotního prostředí a nakládání s přírodními zdroji.
57

 

Pro oblast vzdělávání v Africe iniciuje Světová banka provádění tzv. Rapports d’Etat des 

Systèmes Educatifs Nationaux (RESEN), tedy Hodnotících zpráv o stavu vzdělávacích 

systémů v jednotlivých státech.  Tyto zprávy jsou vypracovávány na základě spolupráce 

místních nevládních sloţek, ministerstva školství i dalších ministerstev a výzkumných 

pracovníků pověřených Světovou bankou. Cílem prováděných výzkumů je detailně zmapovat 

aktuální situaci a vypracovat solidní podklady pro kvalifikované rozhodování vládnoucích 

sloţek. Vlády jednotlivých států vycházejí z hodnotících zpráv Světové banky při plánování 

dalších politických kroků v oblasti vzdělávání. Hodnotící zprávy RESEN jsou zároveň 

směrodatným a závazným podkladem pro poskytovatele finanční pomoci a partnerské 

                                                 
56

 Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) a Association internationale de 

développement (IDA). Dalšími klíčovými partnery jsou:  Société financière internationale (IFC), l’Agence 

multilatérale de garantie des investissements (MIGA) a Centre international pour le règlement des différends 

relatifs aux investissements (CIRDI). 

57
 Uvedené oblasti jsou převzaty z internetových stránek Světové banky a jsou seřazeny podle jejich významu 

v boji proti chudobě, pro udrţitelný rozvoj afrických zemí i podle akutní potřeby finančních investic. Zdroj: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/EXTABTUSFRENCH/0,,contentMDK:2014

6544~pagePK:64093409~piPK:64093441~theSitePK:328614,00.html, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://go.worldbank.org/BGYCZTJ340
http://go.worldbank.org/KFNNFXH330
http://go.worldbank.org/KFNNFXH330
http://www.ifc.org/french
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/EXTABTUSFRENCH/0,,contentMDK:20146544~pagePK:64093409~piPK:64093441~theSitePK:328614,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/EXTABTUSFRENCH/0,,contentMDK:20146544~pagePK:64093409~piPK:64093441~theSitePK:328614,00.html
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instituce (nevládní organizace, místní sdruţení, atd.). Rychlý vývoj a pokrok dosaţený 

v posledních letech ve vzdělávacích systémech afrických států klade vyšší nároky na častější 

vypracovávání detailních hodnotících zpráv. Výraznou překáţkou pokračujícímu pokroku 

v oblasti výzkumu i praktického vzdělávání je světová ekonomická krize posledních let, kdy 

byly poskytované finanční příspěvky radikálně omezeny.  

V oblasti vzdělávání vykazuje Světová banka jako klíčové tyto výsledky svých aktivit
58

: 

 Počet afrických dětí ve školách vzrostl o 15 milionů. 

 Bylo vybudováno nebo opraveno 50 000 školních tříd. 

 90 000 učitelů prošlo pedagogickým výcvikem.  

Světová banka ve spolupráci s místními sloţkami vypracovala pro kaţdou z afrických 

rozvojových zemí Strategii rozvojové pomoci (Country Assistance Startegy, CAS), coţ je 

rozsáhlý dokument, v němţ jsou popsány potřeby dané země vzhledem k aktuálním 

okolnostem. Tyto strategie jsou vypracovávány na dobu tří let, a jsou zde přesně uvedeny 

závazky, které si Světová banka dává za cíl za tuto dobu splnit. Jednotlivé strategické cíle jsou 

předloţeny vládě daného státu, tak aby byla zajištěna informovanost a pokud moţno i 

podpora pro prováděná opatření. Strategický plán Světové banky ovšem nepodléhá vládnímu 

schvalovacímu řízení. Pokud existuje rozkol mezi vládní politikou a kroky podnikanými ze 

strany Světové banky, je tato skutečnost do strategie zanesena, ale aktivity Světové banky 

probíhají v takovém případě dál, bez ohledu na odlišný přístup vládních sloţek. 

Strategie rozvojové pomoci pro Benin
59

: 

Současná Strategie rozvojové pomoci pro stát Benin byla vypracována pro období 2009 – 

2012. Pro toto období byly stanoveny tři klíčové pilíře rozvojové pomoci: napomoci 

rychlejšímu ekonomickému růstu (především podpora zemědělství a rozvoje 

telekomunikačních systémů, projekty na zlepšení dostupnosti energií, projekty na zlepšení 

konkurenceschopnosti beninských výrobců v rámci regionu); zlepšit dostupnost základních 

sluţeb (vzdělávání, zdravotní péče a dostupnost pitné vody pro všechny obyvatele) a zajistit 
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 Jedná se o výsledky převzaté z hodnotících zpráv jednotlivých zemí od roku 2002 do současnosti. Zdroj: The 

World bank Group (2011): Data – Education, http://data.worldbank.org/topic/education, (cit.: 28. 11. 2011) 
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 Dokument dostupný na internetových stránkách Světové banky. The World bank Group (2007): Growth 

Strategy for Poverty Reduction, http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/Benin-

PRSP(April2008).pdf, (cit.: 28. 11. 2011)   

http://data.worldbank.org/topic/education
http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/Benin-PRSP(April2008).pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/Benin-PRSP(April2008).pdf
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lepší vládní politiku v oblasti řízení státních záleţitostí (především boj s korupcí, náleţité 

vyuţití mezinárodní finanční pomoci, decentralizace státní správy, podpora místních 

organizačních sloţek). 

Rozvojové vzdělávací programy probíhající v Beninu pod záštitou Světové banky
60

:  

V Beninu probíhá řada dílčích projektů, které jsou součástí mezinárodního vzdělávacího 

programu Vzdělání pro všechny (Éducation Pour Tous). Detailní informace o stavu 

jednotlivých projektů zveřejňuje Světová banka ve svých ročních hodnotících zprávách, které 

jsou vypracovány na konci kaţdého kalendářního roku
61

.   

 Vzdělání pro všechny (Education For All – Fast Track Initiative Programme) – od 23. 

května 2007, dotace ve výši 76 milionů USD, projekt realizuje Ministerstvo 

základního vzdělávání a raného dětství, předpokládané ukončení projektu: 31. 12. 

2011
62

. Cíle tohoto projektu jsou: rozvoj a vyšší dostupnost předškolního a školního 

vzdělávání pro všechny, zvýšení gramotnosti dospělých, vyšší kvalita vzdělávání na 

všech stupních, vyšší počet ţáků, kteří absolvují celou povinnou školní docházku a 

lepší řízení školství na centralizované úrovni i v rámci decentralizovaných samospráv. 

Světová banka v rámci tohoto projektu zajišťuje přímou finanční i materiální pomoc 

pro nově vznikající mateřské a nové nebo jiţ existující základní školy. Finance putují 

na provozní náklady škol, na nákup pomůcek, na zajištění stravování pro ţáky i 

učitele. Od roku 2007 bylo vybudováno 501 školních jídelen, oproti 180 původně 

plánovaných jídelen. Podvýţiva dětí a nedostatek pravidelné vyváţené stravy se 

ukázaly jako jeden z klíčových faktorů nízké efektivity školní výuky. Hladové děti 

nejsou schopné se soustředit a aktivně se na výuce podílet. Poskytovaná strava je 

navíc velkou motivací pro rodiče, kteří se rozhodují, zda děti do škol posílat, či nikoli. 
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 Zdroj: Světová banka (2011) 

http://web.worldbank.org/external/default/main?menuPK=322671&pagePK=141155&piPK=141124&theSitePK

=322639, (cit.: 28. 11. 2011)   

61
 Nejnovější hodnotící zpráva pro Benin, která je k dispozici, je z října 2010. Světová banka (2010): Status of 

Projects in Execution – Africa Region, Benin, http://siteresources.worldbank.org/INTSOPE/Resources/5929468-

1286307702807/BeninFinal.pdf, (cit.: 28. 11. 2011)   

62
 Informace o projektu viz The World bank Group (2011): 

http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=322639&menu

PK=322671&Projectid=P110576, (cit.: 28. 11. 2011)   

http://web.worldbank.org/external/default/main?menuPK=322671&pagePK=141155&piPK=141124&theSitePK=322639
http://web.worldbank.org/external/default/main?menuPK=322671&pagePK=141155&piPK=141124&theSitePK=322639
http://siteresources.worldbank.org/INTSOPE/Resources/5929468-1286307702807/BeninFinal.pdf
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Dosavadní výsledky projektu jsou tyto (od roku 2007 do konce roku 2010): počet dětí 

navštěvujících základní školu vzrostl díky osvětovým kampaním zacíleným na rodiče i díky 

poskytované stravě nejen přímo ve školách – děti dostávají příděly potravin i pro své rodiny, 

ovšem počet dětí, které školní docházku dokončí, se zvýšit nepodařilo. Tento neúspěch je 

přičítán špatnému řízení aktivit i nedostatečnému dohledu nad jejich prováděním. Je zapotřebí 

zaměřit se na přesněji vymezené cíle a provádět přísnější kontroly na ministerstvech školství i 

financí. Vedení dílčích projektů by namísto ministerstva školství měli převzít ředitelé 

s omezenými pravomocemi nominovaní pro dohled nad konkrétními činnostmi.
63

 Ukazuje se, 

ţe ačkoli jedním z hlavních cílů, který si Světová banka vytyčila, je předat řídící pravomoc 

beninské vládě a ministrům, nevede tento záměr k předpokládaným výsledkům. Míra korupce 

ve státní správě je natolik vysoká, ţe peníze nekontrolovatelně mizí a ţe organizační 

schopnosti místních pracovníků nedosahují poţadované úrovně.     

Nečekanou komplikací všech rozvojových projektů v Beninu byly mohutné záplavy, které na 

podzim 2010 zasáhly velkou část země. Finanční prostředky na rozvojovou pomoc musely 

být operativně přesunuty na pomoc humanitární. Velké mnoţství nově vybudovaných škol, 

školních jídelen a vzdělávacích center bylo poničeno i zcela zničeno.   

Strategie rozvojové pomoci pro Burkinu Faso
64

: 

Pro Burkinu Faso byla vypracována pouze tzv. Přechodná strategie (Transition Strategy) pro 

období 2010 – 2012
65

, která není závazná, jedná se o orientační vytyčení cílů rozvojové 

pomoci, jejichţ naplňování není monitorováno a hodnoceno tak, jako je tomu u standardních 

Strategických plánů rozvojové pomoci. Nová Strategii rozvojové pomoci má být zveřejněna 

na konci roku 2011 spolu s dalším strategickým dokumentem, Strategií rychlého 

ekonomického růstu a trvale udrţitelného rozvoje (Stratégie de Croissance Accélérée et de 
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 Světová banka (2010): Status of Projects in Execution – Africa Region, Benin, 

http://siteresources.worldbank.org/INTSOPE/Resources/5929468-1286307702807/BeninFinal.pdf, 

(cit.: 28. 11. 2011)   
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 Zdroj: The World Bank Group (2009): Country Assistance Startegy for Burkina Faso, 2010 – 2012,  

http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/08/13/000334955_20090813031525/R

endered/PDF/495880CAS0P111101Official0Use0Only1.pdf, (cit.: 28. 11. 2011)   
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 The World Bank Group (2009): Country Assistance Startegy for Burkina Faso, 2010 – 2012,  http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/08/13/000334955_20090813031525/R

endered/PDF/495880CAS0P111101Official0Use0Only1.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 
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Développement Durable-SCADD), a bude pokrývat období 2011 – 2015. V rámci přechodné 

strategie byly vytyčeny tyto dva klíčové cíle: díky hloubkové transformaci ekonomiky sníţit 

ekonomickou zranitelnost státu (modernizovat a zefektivnit produkci bavlny, zvýšit 

rozmanitost pěstovaných produktů, posílit soukromý sektor v zemědělství, posílit 

konkurenceschopnost výrobků na zahraničních trzích) a zlepšit dostupnost veškerých 

sociálních sluţeb a zároveň zvýšit povědomí obyvatel o jejich občanských právech (právo na 

vzdělání, právo na zdravotní péči, atd.) 

Klíčové problémy, které znemoţňují rychlejší rozvoj státu, jsou: rychle se střídající vlády, 

neexistence dlouhodobých vládních strategických programů, rychlý demografický růst 

populace a vysoká míra korupce.    

Rozvojové vzdělávací programy probíhající v Burkině Faso pod záštitou Světové banky
66

:  

Od roku 2006 probíhá v Burkině Faso projekt Světové banky na rozvoj vzdělávacích institucí 

navazujících na vzdělávání prvního stupně. Tento projekt byl vypsán pro období 2006 – 2008. 

 Post-primary Education Project (Projekt středoškolského a vyššího vzdělávání): od 

30. června 2006, plánované datum ukončení projektu je 30. června 2012, dotace ve 

výši 25 milionů USD, realizace projektu spadá přímo pod vládu Burkiny Faso a 

příslušná ministerstva. Cílem tohoto projektu je podpořit vládní strategii pro oblast 

středoškolského vzdělávání, která se zaměřuje na zvýšení kvality absolventů středních 

škol, na zvýšení počtu studentů na středních školách (jedná se především o zvýšení 

počtu dívek ve školách a o zvýšení počtu všech studentů v zemědělských oblastech) a 

na sníţení nákladů pro rodiče středoškolských studentů. K rozvoji středních škol je 

zapotřebí nejprve vypracovat závazný soubor učiva základních škol tak, aby absolvent 

základní školy měl veškeré vzdělání potřebné pro nástup do vyššího stupně školského 

systému. Soubor učiva společný pro všechny základní školy klade značné nároky 

nejen na fungující centralizovaný systém správy a řízení školských institucí, ale také 

na kvality pedagogů. Jedním z dílčích cílů tohoto rozvojového projektu je i zlepšit 

vzdělanost učitelů na všech stupních škol a poskytnout školákům vhodné pedagogické 

pomůcky pro kvalitní studium. Rozdělování finančních prostředků spadá do 
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 Zdroj: The World Bank (2011): Restructuring Paper on a Proposed Project Restructuring Post-Primary 

Education Project to Burkina Faso, http://www-
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kompetencí ministerstva pro střední a vyšší vzdělávání, které je zároveň hlavním 

koordinátorem programu. Z dotací mají být přednostně financovány rekvalifikační a 

vzdělávací programy pro učitele, výstavba a vybavení nových středních škol a také 

zaloţení a správa fondu, z něhoţ budou nadále financovány střední školy a učiliště, a 

z něhoţ bude přidělována finanční podpora studentům a jejich rodinám.
67

  

Dosavadní výsledky projektu jsou tyto
68

: 16 % dětí navštěvuje nějakou střední školu 

(stanovený cíl, který se podařilo překročit, byl pro období 2006 – 2012 13% dětí). Roční 

náklady pro rodiny, jejichţ děti navštěvují střední školu, se díky poskytovaným dotacím 

podařilo sníţit o více neţ polovinu (dnes činí náklady na jednoho studenta přibliţně 10 000 

FCFA ročně, v roce 2006 to bylo 30 000 FCFA). Participace státu na výdajích v oblasti 

školství vzrostla na 42,73 % (cílem bylo dosáhnout státní participace ve výši 40%). Ne všech 

cílů se ovšem podařilo dosáhnout. Střední školu dokončí pouze 53,1 % studentů, oproti 

plánovaným 60 %. Počet dívek na středních školách dosahuje 25,8 %, cílem je překročit 

hranici 28 %. Přes významné dílčí úspěchy ze závěrů hodnotící zprávy vyplývá, ţe cíle 

projektu nebudou ve stanovené lhůtě naplněny. Předpokládané prodlouţení projektu je 

přibliţně jeden rok. 

Za účelem hodnocení kvality vzdělání byly v roce 2009 vypracovány podklady pro testování 

studentů. Jedná se o dvě sady testů – souhrnný test znalostí z matematiky, francouzštiny a 

přírodních věd a navazující test ověřující dosaţené pokroky u testovaných studentů po určité 

době pokračujícího vzdělávání. Po dvou letech testování lze konstatovat, ţe bylo dosaţeno 

mírného pokroku v kvalitě vzdělání, ovšem i tato kvalita je stále zcela nedostačující.   

Rychlejšímu pokroku brání špatně fungující řízení ze strany státu, stanovené lhůty se nedaří 

dodrţovat především z těchto důvodů: chybí potřebné informační technologie, kvalitní 

učebnice nejsou dostupné, školní pomůcky jsou získávány na základě veřejných soutěţí, coţ 

je velmi zdlouhavý a netransparentní proces, výstavba škol je zpomalena zaváděním nových 

principů spolupráce mezi státním a soukromým sektorem. Tyto komplikace byly podnětem 
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 Zdroj: The World Bank (last update 01-07-2011): 

http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64312881&piPK=64302848&theSitePK=40941&Proj
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k tomu, ţe Světová banka sestavila mezinárodní expertní tým, který má za úkol spolu 

s místními koordinátory dohlíţet na efektivnější realizaci projektu, především na lepší vyuţití 

dostupných finančních prostředků.  

V letech 2002 – 2006 probíhal rozvojový projekt Světové banky Sektor základního školství
69

, 

k jehoţ cílem bylo především vybudovat fungující systém poskytování výţivné stravy pro 

všechny děti docházející do škol. Tento projekt, jehoţ cílů se ve stanoveném období podařilo 

dosáhnout, zcela převzala pod kontrolu vláda Burkiny Faso a příslušná ministerstva. Projekt 

vykazuje i nadále velmi dobré výsledky, pravidelný přísun potravy ve školách je velkou 

motivací pro rodiče i děti. Školní docházku se podařilo zvýšit. Zároveň se zdárně pokračuje 

v rozvíjení dotačního fondu (zaloţen Světovou bankou v roce 2002), z něhoţ jsou 

financovány základní pomůcky pro kaţdého školáka. Kaţdý školák dostane školní tašku, 

tabulku na psaní, sešity, tuţky, rýsovací potřeby a učebnice v hodnotě 33 dolarů USD. 

Z tohoto fondu se rovněţ financují nově budované školy a školní jídelny. Výsledky jsou 

jednoznačné – počet dětí (i dívek) pravidelně docházejících do škol se zvyšuje, děti tráví ve 

školách více času, jsou méně nemocné a rychleji rostou. Poskytované dotace rovněţ umoţnily 

sníţit rozdíly v počtu vzdělávaných dětí mezi městy a chudým venkovem, přestoţe tyto 

rozdíly stále přetrvávají.    

Strategie rozvojové pomoci pro Niger
70

: 

Strategie rozvojové pomoci je pro Niger vypracována pro období 2008 – 2011, během kterého 

jsou této zemi přislíbeny výhodné úroky a další formy především expertní technické pomoci 

za účelem sníţení chudoby a urychlení dalšího rozvoje i ekonomického růstu. Důraz je kladen 

především na zlepšení správy veřejných financí a na zajištění dostupných sociálních sluţeb 

pro všechny obyvatele (především školství a zdravotnictví), tak aby mohl stát lépe vyuţívat 

kapacity vlastních lidských zdrojů. Ekonomický růst Nigeru je zpomalován rychle rostoucím 

počtem obyvatel. Míra chudoby se neustále zvyšuje i přesto, ţe příjmy státu rostou. Finanční 

prostředky nejsou rozdělovány efektivně, vyšší efektivitě rovněţ brání vysoká míra korupce. 

Programy Světové banky se zaměřují především na podporu vytvoření fungujícího a 

                                                 
69 Zdroj: The World bank Group (2002): BF - Basic Edu Sec SIL (FY02), 

http://www4.worldbank.org/afr/results_survey/dsp_success_tabs.cfm?pid=P000309, (cit.: 28. 11. 2011) 

70
 Zdroj: The World bank Group (2003): Country Assistance Strategy of the World Bank for the Republic of 

Niger:   http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/01/07/000094946_02122104093541/R

endered/PDF/multi0page.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK=228424&Projectid=P000309
http://www4.worldbank.org/afr/results_survey/dsp_success_tabs.cfm?pid=P000309
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/01/07/000094946_02122104093541/Rendered/PDF/multi0page.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/01/07/000094946_02122104093541/Rendered/PDF/multi0page.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/01/07/000094946_02122104093541/Rendered/PDF/multi0page.pdf
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stabilního systému státní správy, který by umoţnil zefektivnit řízení i rozhodování na 

centrální úrovni, a který by byl základem pro dlouhodobé reformní kroky.  

Rozvojové vzdělávací programy probíhající v Nigeru pod záštitou Světové banky
71

:  

V současnosti v Nigeru neprobíhají ţádné přímé vzdělávací programy pod záštitou Světové 

banky, veškeré rozvojové programy, které v zemi probíhají, jsou zaměřeny na oblast státní 

správy, na vytvoření stabilní struktury státních orgánů na centralizované i decentralizované 

úrovni. Některé z těchto programů ovšem oblast školství přímo ovlivňují, v některých 

případech je jejich plněním pověřeno i ministerstvo školství. Jedná se o tyto projekty: 

 V rámci mezinárodní iniciativy Education for All probíhá v současné době v Nigeru 

detailní analýza situace existujícího vzdělávacího systému. Tato studie financovaná 

z fondů Světové banky a prováděná jejími experty by měla být dokončena a 

zveřejněna 30. 11. 2011. Další postupy a opatření budou vyplývat ze závěrů této 

studie. 

 Projekt na posílení správních pravomocí rovněţ zahrnuje problematiku vzdělávání – 

záměrem tohoto projektu je v letech 2008 – 2013 natolik posílit kapacity regionálních 

správních center, aby byla schopná řídit veškerou administrativu regionu včetně 

hospodaření s financemi. Pod tato nově ustanovená správní centra bude v budoucnu 

spadat i oblast vzdělávání. 

 Projekt zaměřený na řešení situace rychlého demografického růstu populace, který 

probíhá v letech 2007 – 2013, má za cíl vyhodnotit současný stav, odhadnout další 

vývoj a navrhnout opatření potřebná k posílení kapacit všech státem poskytovaných 

sluţeb tak, aby bylo moţné vyhovět neustále rostoucí poptávce. Kritická situace je, 

podle závěrů z roku 2010, především v oblasti zdravotní péče a školství. V rámci 

tohoto projektu pracuje expertní tým na detailním vyhodnocení aktuální situace a na 

hledání moţných řešení v jednotlivých regionech díky úzké spolupráci s představiteli 

jednotlivých regionů.  

                                                 
71

 Zdroj: hodnotící zpráva Světové banky pro projekty probíhající v Nigeru, zveřejněno 3. října 2010. The World 

Bank Group (2010): Status of Projects in Execution for Year 2010, 

http://siteresources.worldbank.org/INTSOPE/Resources/5929468-1286307702807/7453146-

1286307728366/NigerFinal.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://siteresources.worldbank.org/INTSOPE/Resources/5929468-1286307702807/7453146-1286307728366/NigerFinal.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTSOPE/Resources/5929468-1286307702807/7453146-1286307728366/NigerFinal.pdf
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 Od roku 2003 do konce roku 2010 probíhal projekt na posílení kapacit centrální 

správy země a na ustanovení transparentního systému financování projektů ze 

státního rozpočtu. V rámci tohoto projektu byly některé rozhodovací pravomoci 

(otázky řízení i financování) převedeny na nově vznikající regionální administrativní 

celky. V oblasti vzdělávání tak došlo k novému rozdělení pravomocí a k posílení 

kompetencí regionálních úřadů. Cílem tohoto projektu bylo vzbudit zájem obyvatel o 

dění v jejich státě i v jejich regionu a posílit demokratické principy rozhodování na 

všech úrovních.        

Všechny projekty probíhající v Nigeru naráţejí na stejné problémy, a sice: počáteční zájem a 

aktivita místních obyvatel rychle upadá, i přes veškeré snahy zavést fungující demokratickou 

správu preferují představitelé země tradiční nedemokratické prvky vládnutí (vysoká míra 

korupce, předávání funkcí v rámci jedné rodiny, politika klanových vůdců v regionech), 

špatné nakládání s vlastními přírodními zdroji i s prostředky rozvojové pomoci (materiálními 

i finančními). Velkým problémem země je rovněţ sucho a nedostatek pitné i uţitkové vody.  

4.2.3 OECD, WTO, Africká unie, ADEA 

V této podkapitole stručně představíme mezinárodní organizace, jejichţ zaměření má 

převáţně ekonomický charakter, ale které rovněţ věnují část svých prostředků na mezinárodní 

rozvojovou pomoc, nebo se jejich činnost nějak dotýká oblasti vzdělávání.   

OECD, Organisation for Economic Cooperation and development (Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj), se věnuje rozvojové pomoci pro vzdělávání dlouhodobě. 

Rozhodování o pomoci a dohled nad jejím vyuţitím má na starosti Direktorát pro vzdělávání, 

cílem rozvojové pomoci OECD je pohlíţet na vzdělání jako na klíčový nástroj ekonomického 

a sociálního rozvoje v nejchudších zemích světa. Poskytuje finanční pomoc ze svého 

rozpočtu, do něhoţ přispívají všechny členské státy (Francie i ČR) a pomáhá státům 

navazovat kontakty se soukromými společnostmi. Ovšem v zemích subsaharské Afriky 

OECD nevykazuje ţádnou rozvojovou pomoc v oblasti vzdělávání.  

WTO, World Trade Organisation (Světová obchodní organizace) se primárně zabývá 

pravidly mezinárodního obchodu. Rozvojové země ţádají na základě svých konkrétních 

potřeb o technickou a finanční pomoc za účelem sniţování chudoby a zvyšování schopnosti se 

do mezinárodního obchodu zapojit. 
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AFRICKÁ UNIE je organizace zahrnující všechny africké státy, která není programově 

vymezena. Jedná se o jakýsi africký zástupný orgán, který se svými aktivitami snaţí 

prosazovat zájmy Afriky jako celku, zejména urychlení politické a hospodářské zapojení 

Afriky do mezinárodních aktivit. Zároveň usiluje o řešení sociálních, politických i 

ekonomických problémů afrického kontinentu, snaţí se dohlíţet na dodrţování lidských práv 

a svobod a účastní se jednání při řešení konfliktů mezi jednotlivými africkými státy.  

Program NEPAD (New Partnership for Africa’s Development) je celoafrický rozvojový 

program, který Africká unie spustila v roce 2011. Jeho hlavním cílem je zvýšit zahraniční 

investice v Africe, které podpoří rozvoj hospodářské a politické ituace kontinentu. Dalšími 

cíli je omezení chudoby, zapojení do světového obchodu, budování nových dopravních 

infrastruktur, podpora vzdělávání a zdravotní péče. Lepší vzdělání obyvatel je chápáno jako 

klíčový prvek pro sociální i ekonomický rozvoj. NEPAD dohlíţí na plnění mezinárodního 

rámcového programu OSN Vzdělání pro všechny a na splnění Rozvojových cílů milénia. 

Hlavní úlohou NEPADu v oblasti vzdělávání jsou informační kampaně o významu vzdělání 

pro budoucnost Afriky zaměřené jak na vládní sloţky jednotlivých států, tak na běţné 

obyvatelstvo.
72

    

ADEA, Association for the Development of Education in Africa (Asociace pro rozvoj 

vzdělávání v Africe) je především politická organizace zaměřená na budování dialogu mezi 

vládami jednotlivých států a mezinárodními organizacemi poskytujícími rozvojovou pomoc 

v oblasti vzdělávání. Jejím hlavním cílem je předávat poznatky a zprostředkovávat výměnu 

informací mezi ministerstvy jednotlivých států i mezi státy a rozvojovými organizacemi.  

4.3 Rozvojová politika a pomoc ze strany Evropské unie 

Rozvojová spolupráce Evropské unie a Afrických zemí spadá pod rámec Dohod mezi 

regionálními uskupeními EU a ACP (Evropské unie a zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku), 

které se vyvíjely od počátku 60. let 20. století. V roce 1963 byla uzavřena první dohoda, tzv. 

Dohoda z Yaoundé I(Kamerun, která vstoupila v platnost v roce 1964. Poté, v roce 1969, 

následovala tzv. Dohoda z Yaoundé II(Kamerun). Současná rozvojová politika a pomoc 
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 Zdroj: African Union, NEPAD (2010): http://www.nepad.org/humancapitaldevelopment, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://www.nepad.org/humancapitaldevelopment
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poskytovaná ze strany EU vychází z Dohody z Cotonou
73

 (Benin 2000), uzavřené pro období 

2000 – 2020, revize aktuálního stavu a potřeb je prováděna kaţdých pět let. 

Evropská unie je dlouhodobě největším dárcem finanční rozvojové pomoci na světě, členské 

státy EU poskytují v rámci svých rozpočtů, rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu 

více neţ 50% oficiální mezinárodní rozvojové pomoci. V roce 2010 se jednalo o částku 53,8 

miliard eur
74

. Přibliţně 10% z této částky rozděluje přímo Evropská komise, zbytek spravují 

přímo členské státy.  

Rozvojová pomoc EU pochází ze dvou hlavních zdrojů – z tzv. Evropského rozvojového 

fondu (European Development Fund, EDF)
75

 a z hlavního rozpočtu EU (General 

Budget), její celková výše kaţdoročně dosahuje přibliţně 9 miliard eur. O rozdělení 

finančních prostředků rozhoduje Evropská komise, která kaţdoročně stanovuje preference 

dvojího typu: regionální a tematický zaměřené. Evropská komise je zároveň pověřena 

dohledem nad realizací rozvojových programů a nad efektivním vyuţitím finanční pomoci 

v daných státech.   

Společný rámec cílů rozvojové politiky EU závazný pro všechny členské státy byl poprvé 

definován v listopadu 2005 v tzv. Evropském konsenzu o rozvoji
76

. V souladu s Rozvojovými 

cíli tisíciletí (Millenium Development Goals) Spojených národů, k jejichţ naplňování se 

v září 2000 v na summitu v New Yorku zavázaly všechny členské státy OSN, je hlavním 

cílem rozvojové politiky EU boj proti chudobě v zemích třetího světa. 

Dne 13. října 2011 předloţil komisař Evropské unie pro rozvoj, pan Andris Piebalgs, 

novou koncepci rozvojové politiky a podpory EU, tzv. Agendu pro změnu. Peníze EU by 

měly směřovat do těch odvětví, která ve výsledku přímo napomáhají sniţovat chudobu země a 
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 European Commission (2006) Partnership Agreement: ACP – EC, [2000, rev. 2005], Belgie, 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/cotonou_2006_en.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 
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 Zdroj: European Commission, Press Release (13-10-2011): 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1184&format=HTML&aged=0&language=CS&

guiLanguage=en, (cit.: 28. 11. 2011) 
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 Evropský rozvojový fond vznikl v roce 1957 (tedy ještě v době koloniálních států v Africe) na základě 

dohody všech tehdejších členských států EU, je řízen Evropskou komisí pod dohledem výboru EDF sloţeného 

ze zástupců všech členských zemí. Prvním příjemcem pomoci ze strany EDF byly africké kolonie. 
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 Evropská komise (2006): Evropský konsenzus o rozvoji (European Consensus on Development), leden 2006, 

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/european_consensus_2005_en.pdf, (cit.: 28. 11. 2011)  

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/cotonou_2006_en.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1184&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
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http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/european_consensus_2005_en.pdf
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podporovat dlouhodobý ekonomický růst. V Agendě pro změnu jsou jako prioritní uvedena 

tato odvětví
77

:  

1) dodrţování lidských práv a demokratických principů, rovné příleţitosti pro muţe i 

ţeny; 

2) fungující správní orgány na státní i regionální úrovni, boj proti korupci ve státním 

sektoru; 

3) vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení; 

4) podpora rozvoje podnikání a vzájemná ekonomická spolupráce rozvíjejících se států; 

5) udrţitelné zemědělství, vyuţití obnovitelných energií, zabezpečení potravin pro 

všechny obyvatele, ochrana ţivotního prostředí. 

Dlouhodobým cílem je rovněţ změna struktury finanční pomoci, dotace by měly z části 

nahradit bezúročné půjčky. Členské státy EU by podle této nové koncepce měly více 

spolupracovat mezi sebou při plánování státních rozvojových politických kroků a společných 

unijních postupů tak, aby poskytovaná pomoc byla dlouhodobě lépe naplánována a efektivněji 

realizována.  

Institucionální struktura rozvojové politiky EU
78

 

Za provádění rozvojové politiky EU je přímo zodpovědná Evropská komise, která dohlíţí 

nad rozdělováním finančních prostředků a nad jejich uplatněním v daných zemích, a zároveň 

připravuje nezbytné legislativní úpravy. Oblast subsaharské Afriky spadá pod Generální 

ředitelství pro rozvoj, které je podřízeným výkonným orgánem Komise a které připravuje 

návrhy strategií spolupráce s konkrétními zeměmi, koordinuje finanční pomoc z EDF, z 

rozpočtu EU a od členských států a monitoruje nakládání s poskytnutými prostředky. Za 

vnější vztahy Komise s mezinárodními organizacemi (OSN, OECD, Světová banka, 

UNESCO…) je zodpovědné Generální ředitelství pro vnější vztahy. V ekonomické oblasti 

a v oblasti mezinárodního obchodu pomáhá rozvojovým zemím Generální ředitelství pro 
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 Zdroj: European Commission, Press Release (13-10-2011): 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1184&format=HTML&aged=0&language=CS&

guiLanguage=en, (cit.: 28. 11. 2011) 
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 Zdroj: Bydţovská, Marie, Mgr.: Rozvojová politika EU, Euroskop (listopad 2005), 

http://www.euroskop.cz/8918/sekce/rozvojova-politika/, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1184&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
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http://www.euroskop.cz/8918/sekce/rozvojova-politika/


50 

 

obchod, jehoţ aktivity směřují k podpoře rozvojových ekonomik pronikajících na 

mezinárodní trhy a k usnadnění přístupu na trh EU.  

Legislativní návrhy navrhované Evropskou komisí schvaluje Rada EU spolu s Evropským 

parlamentem. O rozvojové politice rozhoduje Rada při příleţitosti specializovaných 

zasedání, konkrétně při zasedáních věnovaných všeobecným záleţitostem a vnějším vztahům.  

Podřízeným orgánem rady EU je Rada pro zahraniční věci, která má na starosti přípravu 

podkladů pro jednání a následně vedení všech jednání o rozvojových otázkách. Evropský 

parlament se v rámci rozvojové politiky podílí na schvalování legislativních úprav a na 

přípravě rozpočtu, ale nerozhoduje o uvolnění finančních prostředků ani o vyuţití prostředků 

EDF. 

V roce 2001 došlo ke změně organizační struktury EU a k delegování některých pravomocí 

Evropské komise na nově vzniklé úřady. Za realizaci rozvojových projektů a programů od 

roku 2001 zodpovídá úřad EuropeAid, který řídí projekty připravené generálním ředitelstvím 

pro rozvoj a Generálním ředitelstvím pro vnější vztahy.   

V rámci rozvojové pomoci jsou rovněţ poskytovány jednotlivým státům výhodné bankovní 

úvěry, které poskytuje Evropská investiční banka (European Investment Bank, EIB), která 

nehospodaří s penězi z rozpočtu EU, ale s výnosy z kapitálových trhů, coţ jí umoţňuje udrţet 

si rozhodovací pravomoci nezávislé na rozhodnutích EU.   

Rozvojová pomoc ze strany EU v Beninu, v Burkině Faso a v Nigeru   

Benin
79

 

Rámcová spolupráce mezi Evropskou komisí a Beninem je stanovena Strategickým 

dokumentem (Country Strategy Paper for Benin) pro období 2008 – 2013. V Evropském 

rozvojovém fondu (European Development Fund, EDF) je pro Benin na toto období přidělena 

částka 340.2 milionů eur, která má směřovat především na podporu vlády Beninu a jejích 
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 Rámcové dokumenty vypracované Evropskou komisí pro rozvojovou pomoc v Beninu v 21. stol.: Strategický 
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reformních opatření, ale také na rozvoj oblastních samosprávních celků (výstavba nových 

úřadů, zajištění jejich chodu, rozvojová politika na lokální úrovni)
80

.    

V předchozím období, tedy v letech 2002 – 2007, směřovala většina evropských financí pro 

Benin na rozvoj dopravní infrastruktury, dostupnosti pitné vody a zdravotní péče.  

Od roku 1960, kdy získal Benin nezávislost, obdrţel tento stát od EU více neţ 900 milionů 

eur z EDF a další miliony eur přímo z rozpočtu EU. Od roku 1995 se zde příliš nezměnily 

evropské priority, mezi něţ nadále patří podpora vládních reformních kroků, rozvoj dopravní 

infrastruktury a zdravotnictví a podpora udrţitelného rozvoje ekonomiky státu. 

Burkina Faso
81

 

Na základě Strategického dokumentu pro období 2008 – 2013 byla Burkině Faso přislíbena 

rozvojová finanční pomoc ve výši 537 milionů eur, která je především určena na rozvoj 

dopravní infrastruktury, na zajištění dostupných zdrojů vody pro všechny obyvatele a na 

vyuţití energie z obnovitelných zdrojů. Zároveň má tato částka napomoci vytvořit fungující 

systém státní správy a vládních sloţek a to na celostátní i místní úrovni. Další finanční 

prostředky jsou Burkině Faso poskytovány přímo z rozpočtu EU. Tyto peníze jsou určeny pro 

projekty na sniţování chudoby v zemi
82

.    

V předchozím období, v letech 2001 – 2007 byly v Burkině Faso financovány z prostředků 

EU především tyto prioritní sektory: sniţování chudoby, udrţitelný ekonomický rozvoj, 
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 Zdroj: European Comission: Development and Cooperation – EuropeAid (last update 02-12-2010), 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/benin/benin_en.htm, (cit.: 28. 11. 2011) 
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 Rámcové dokumenty vypracované Evropskou komisí pro rozvojovou pomoc v Burkině Faso v 21. stol.: 

Strategický dokument pro Burkinu Faso 2008 – 2013 a Strategický dokument pro Burkinu Faso 2001 - 2007 

(Country Strategy Paper for Burkina Faso 2008 – 2013, Country Strategy Paper for Burkina Faso 2001  - 2007).  

Burkina Faso, Communauté européenne: Document de stratégie pays et Programme indicatif National pour la 

période 2008 – 2013, http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/scanned_bf_csp10_fr.pdf, 

(cit.: 28. 11. 2011); 

 Burkina Faso, Communauté européenne: Document de stratégie pays et Programme indicatif National pour la 

période 2001 – 2008, http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/burkina-faso/burkina-

faso_en.htm, (cit.: 28. 11. 2011); 

82
 Zdroj: European Comission: Development and Cooperation – EuropeAid (last update 02-12-2010), 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/burkina-faso/burkina-faso_en.htm, 

(cit.: 28. 11. 2011) 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/benin/benin_en.htm
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http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/burkina-faso/burkina-faso_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/burkina-faso/burkina-faso_en.htm
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vzdělání a dopravní infrastruktura. V tomto období získala Burkina Faso od EDF 465 milionů 

eur
83

.  

Niger 

Politická a ekonomická spolupráce s Nigerem byla ze strany EU přerušena na jaře 2009, kdy 

v zemi vypukl státní převrat a po něm nastalo období bezvládí. Příčinou této situace byl 

prezident Mamadou Tandja, který po vypršení svého prezidentského mandátu odmítl opustit 

úřad a předat moc nově zvolenému prezidentovi. Situace v této zemi se ještě zhoršila 18. 

února 2010, kdy pod vedením armádních sloţek vypuklo ozbrojené povstání proti stávajícím 

vládnoucím autoritám. V březnu 2011 proběhly v zemi prezidentské volby a následně i volby 

do státních zastupitelských orgánů, nová politická reprezentace projevila ochotu navrátit se 

k zákonným praktikám a pokračovat v plnění svých mezinárodních závazků (zajistit 

dodrţování lidských práv v zemi a provádět reformní opatření).  

Evropská unie poskytla více neţ 20 milionů eur na provedení náleţitých demokratických 

voleb a vyslala do Nigeru své pozorovatele. Na základě jejich závěrů, ţe volby lze povaţovat 

za řádné a demokratické, vyjádřila EU ústy Catherine Ashton
84

 podporu nové vládě a ochotu 

EU postupně obnovit dodávky rozvojové pomoci tak, jak bylo dohodnuto v rámci závazné 

Dohody z Cotonou
85

.   
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 Zdroj: European Comission: Development and Cooperation – EuropeAid (last update 02-12-2010), 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/country-cooperation/burkina-faso/burkina-faso_en.htm, 

(cit.: 28. 11. 2011) 
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 Ashton, C., (15-03-2011): Statement by EU High Representative Catherine Ashton and Commissioner for 

Development Andris Piebalgs on presidential elections in Niger, Evropská unie, Brusel, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/119880.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

85
 v Dohodě z Cotonou (Cotonou Agreement), článek 96, jsou stanovena pravidla postupu EU v případě, ţe stát-

příjemce rozvojové pomoci poruší stanovené závazky (dodrţování lidských prav a demokratických principů, 

legitimní vláda, vůle k zásadním reformním opatřením). V takovém případě EU můţe omezit rozvojovou 

spolupráci nebo ji zcela přerušit a obnovit na základě tzv. konzultační procedury, v rámci které EU sjedná se 

zástupci státu podmínky, jejichţ dodrţování povede k postupné obnově rozvojové pomoci. (V článku 96 je 

zakotvena i moţnost zcela zrušit závazky EU o dodávkách pomoci pro daný stát, pokud o tom jednohlasně 

rozhodne Evropská rada, ale tento krok dosud nebyl na ţádný stát aplikován.)  

Zdroj: Council of the European Union: http://www.consilium.europa.eu/policies/eu-development-policy-(ec-

wbesite)/main-themes/cotonou-partnership-agreement/consultations-under-articles-96-and-97-of-cotonou-

agreement.aspx?lang=e, (cit.: 28. 11. 2011)   
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Dne 19. července 2011 schválila Evropská komise uvolnění 25 milionů eur z rozpočtu EU na 

podporu státních investic nového prezidenta Nigeru, pana Mahamadou Issoufou. Tyto peníze 

jsou určeny na pomoc zahájit nezbytné reformní kroky nové vlády, které mají být zaměřeny 

především na rozvoj školství a zdravotnictví. EU tímto krokem přistupuje k obnově dřívější 

rozvojové pomoci Nigeru, čemuţ předcházel podpis dohody o dodrţování závazků ze strany 

nové vlády Nigeru, k čemuţ došlo v červnu 2011
86

. Nigeru byla dříve, ze strany EDF, 

přislíbena částka 458 milionů eur, která má být čerpána v období 2008 – 2013. V čerpání 

těchto prostředků se, po podpisu červnové dohody, nyní pokračuje.  

Vláda Nigeru se zavázala provádět reformní kroky za účelem dosaţení tzv. Cílů milénia 

(závazek Spojených národů: Millenium Development Goals). Částka 10 milionů eur 

(z celkové částky 25 milionů) musí být, na základě podepsané dohody, investována do 

rozvoje vzdělávacího systému v Nigeru. Prezident Nigeru se zavázal v následujícím pětiletém 

období reformními kroky zajistit, ţe školní docházka bude povinná pro děti do 16 let a bude 

zdarma, a dále ţe na školství bude po dobu následujících pěti let odváděna kaţdoročně 

čtvrtina všech rozpočtových výdajů státu. Z těchto finančních prostředků bude třeba 

vybudovat nejméně 2500 nových školních tříd a vzdělat kaţdoročně nejméně 2500 nových 

učitelů.  

4.4 Rozvojová politika a pomoc ze strany Francie 

Francie se podílí na rozvojových aktivitách klíčových mezinárodních institucí (Spojené 

národy, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, země G8, země G20). V rámci zahraniční 

rozvojové pomoci má Francie dlouhodobě vytyčeny čtyři prioritní oblasti: Subsaharskou 

Afriku (jedná se o těchto 14 rozvojových států: Benin, Burkina Faso, Komory, ČAD, 

Demokratická republika Kongo, Ghana, Guinea, Madagaskar, Mali, Mauritánie, Niger, 

Středoafrická republika, Senegal a Togo), státy na pobřeţí Středozemního moře, státy na 

pokraji humanitární krize (pásmo Sahelu, Střední východ, Afganistan) a nově vznikající státy. 

Do Subsaharské Afriky směřuje kaţdoročně přibliţně 60% finančních prostředků z rozpočtu 
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 Viz prohlášení EU:  European Commission - Press Release (20-06-2011), 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/760&format=HTML&aged=0&language=EN&g
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ministerstva zahraničí vymezeného na rozvojovou pomoc, 50% finanční pomoci je rozděleno 

mezi čtrnáct nejchudších států Subsaharské Afriky
87

.  

Priority Francie v Subsaharské Africe definuje francouzské ministerstvo zahraničních věcí ve 

dvou kategoriích
88

: priority mezinárodní a priority bilaterální. V mezinárodní oblasti se jedná 

především o podporu trvalého rozvoje, o vytvoření dostatečného počtu pracovních míst, o 

rozvoj infrastruktury (přepravní síť, elektrifikace, telekomunikace)
89

 a soukromého sektoru, o 

prohloubení propojení ekonomik jednotlivých států v rámci regionu i v rámci světové 

ekonomiky. Jako bilaterální zájmy v této oblasti definuje Francie především podporu států při 

plnění Rozvojových cílů milénia
90

, podporu programů na zlepšení dostupnosti vody (pitné i 

uţitkové) a programů na asanaci půd, a rovněţ podporu rozvoje právních států a 

demokratických vlád.  

 Klíčovou francouzskou vládní institucí pro rozvojovou pomoc je tzv. CICID (Comité 

interministériel de la coopéeration internationale et du développement), coţ je expertní 

komise sloţená ze zástupců všech francouzských ministerstev a z odborníků na mezinárodní 

rozvojovou politiku. Tato komise byla zřízena v roce 1998, kdy nahradila tehdejší komisi pro 

rozvojovou pomoc (Comité interministériel d’Aide au Développement). V čele komise je 

předseda vlády, na všech jednáních musí být rovněţ přítomen zástupce prezidenta (případně 

prezident osobně). Sekretariát komise tvoří zástupci čtyř ministerstev (obvykle sami ministři), 

do jejichţ kompetencí rozvojová pomoc přímo spadá. Jsou to: ministerstvo zahraničních věcí 

a evropských záleţitostí, ministerstvo mezinárodní spolupráce, ministerstvo ekonomie, financí 
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 Zdroj: Zpráva francouzského ministerstva zahraničních věcí o rozvojové pomoci státu: Coopération au 

développement: une vision française (2011).  

Direction générale de la mondialisation,du développement et des partenariats (2011): Coopération au 

développement : une vision française, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/doc.Cadre_FR_2011-2.pdf, 

(cit.: 28. 11. 2011)   
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 Zdroj: Direction générale de la mondialisation,du développement et des partenariats (2011): Coopération au 

développement : une vision française, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/doc.Cadre_FR_2011-2.pdf, 

(cit.: 28. 11. 2011)   
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 Rozvoj infrastruktury v Subsaharské Africe je jedním z hlavních cílů aktivit Světové banky, investice do této 

oblasti proudí z veřejných mezinárodních fondů. 
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 Millenium Development Goals, rozvojová strategie Spojených národů přijatá na zasedání v Dakaru v roce 

2000, v níţ je stanoveno pět klíčových cílů pro rozvojové státy pro období 2000 – 2015. 
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a průmyslu a ministerstvo vnitra, zámořských území a imigrace. Podle charakteru 

jednotlivých projektů rozvojové pomoci jsou k jednání přizváni zástupci ministerstva školství, 

ministerstva pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum, ministerstva ţivotního prostředí, 

ministerstva zemědělství, ministerstva pro zahraniční obchod, ministerstva pro státní rozpočet 

a ministerstva obrany.   

Komise CICID se setkává z pravidla jednou ročně, jejím hlavním cílem je stanovit program 

státní rozvojové politiky a pomoci pro následující rok, coţ zahrnuje tyto úkoly
91

:  

 stanovit prioritní země, kam bude směřovat francouzská pomoc (jedná se především o 

rozvojové frankofonní státy s koloniální minulostí, které s Francií dlouhodobě 

spolupracují); 

 stanovit francouzské priority a cíle v oblasti bilaterální i multilaterální spolupráce; 

 dohlíţet na naplňování dříve stanovených priorit a na fungování rozvojové spolupráce 

s prioritními zeměmi; 

 zajišťovat neustálý dohled na průběh probíhajících mezinárodních rozvojových 

projektů, do nichţ se Francie zapojila; 

 určovat prioritní oblasti pro krizovou intervenci (přírodní katastrofy, hladomor, 

epidemie…). 

Koordinaci aktivit ministerstva zahraničí evropských záleţitostí a mezinárodních organizací 

zajišťuje Generální ředitelství pro globalizaci, rozvoj a partnerství (Direction générale de 

la mondialisation, du développement et des partenariats), jehoţ činnost spočívá především 

v koordinaci francouzské zahraniční politiky, politiky Evropské unie, aktivit Spojených 

národů a dalších mezinárodních organizací spolu s finančními institucemi a mezinárodními 

rozvojovými fondy. Pod toto ředitelství spadají zároveň veškeré otázky rozvojové pomoci pro 

oblast vyššího školství a výzkumu
92

.  
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 Zdroj: France Diplomatie (12-11-2009), http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/aide-au-

developpement_1060/institutions-francaises_19758/dispositif-institutionnel-francais_19759/comite-

interministeriel-cooperation-internationale-du-developpement-cicid_13871.html, (cit.: 28. 11. 2011)   
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/doc.Cadre_FR_2011-2.pdf


56 

 

Koordinaci aktivit ministerstva ekonomie, financí a průmyslu s aktivitami mezinárodních 

finančních institucí zajišťuje Generální ředitelství státní pokladny (Direction générale du 

Trésor), které je pověřeno řešit otázky chudoby, zadluţenosti, ekonomického rozvoje 

nejchudších zemí a spolupráce v rámci měnové unie afrického franku (frankofonní státy, 

bývalé francouzské kolonie). 

Roční státní plán rozvojové pomoci Francie obsahuje nejen jednotlivé projekty, které se stát 

zavazuje podpořit, ale také konkrétní rozpočet na rozvojovou pomoc pro daný kalendářní rok. 

Výsledky jsou analyzovány po uplynutí daného roku v hodnotící zprávě (rapport de 

performance). Výsledky mezioborové rozvojové spolupráce, do níţ se v rámci daného roku 

Francie zapojila, jsou vyhodnocovány rovněţ kaţdoročně a uveřejňovány ve zprávě 

„Francouzská politika za účelem rozvoje“ (Document de politique transversale: Politique 

française en faveur du développement). 

Hlavním poradním orgánem francouzských vlád pro veškeré rozvojové aktivity je Rada CAP 

(Conseil de Comité National d’Actions et de Propositions)
93

, jejímţ deklarovaným cílem 

v Subsaharské Africe je přímá podpora soukromého sektoru. Od roku 2008 probíhá rozsáhlá 

rozvojová pomoc ze strany Francie, v rámci které bylo rozhodnuto rozdělit mezi země 

Subsaharské Afriky 2,5 miliard eur v proběhu pěti let (2008 – 2013)
94

. Tyto finanční 

prostředky by měly zajistit pomoc pro 1900 především malých a středních firem a vytvořit 

300 000 nových pracovních míst. V tomto časovém období počítá Francie i s finanční pomocí 

soukromých investorů, která by podle odhadů měla být více neţ 8 miliard eur. Za tímto 

účelem bylo v červnu 2010 zorganizováno setkání představitelů jednotlivých států, 

podnikatelů a investorů, kde se podařilo uzavřít četné dohody o spolupráci včetně závazků 

usilovat v Africe o politiku sociální odpovědnosti a šetrného přístupu k ţivotnímu prostředí.    

Francouzská rozvojová agentura, AFD (Agence Française de Développement),
95

 je 

klíčovou francouzskou institucí pro pomoc rozvojovým zemím, která se zabývá především 

rozdělováním finanční pomoci. Finanční prostředky jsou jednotlivým státům poskytovány 

především formou dotací a bezúročných půjček z rozvojových fondů AFD. AFD rovněţ 
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 Zdroj: Cap-Initiatives Conseil, http://www.cap-initiatives.fr/, (cit.: 28. 11. 2011) 
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 Zdroj: Direction générale de la mondialisation,du développement et des partenariats (2011): Coopération au 
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poskytuje garance při uzavírání smluv, uzavírá s vládami jednotlivých států dohody o pomoci 

s oddluţováním a podporuje dlouhodobé rozvojové reformní projekty. V roce 2009 směřovalo 

40% všech finančních prostředků (coţ představovalo částku 2,1 miliardy eur) pro 

Subsaharskou Afriku na projekty vedoucí k naplnění Rozvojových cílů milénia (OMD)
96

.  

Aktivity AFD v Beninu, v Burkině Faso a v Nigeru 

V Beninu působí AFD na základě Rámcového dokumentu o partnerství uzavřeného mezi 

vládami Beninu a Francie v březnu 2007, který stanovuje tři rozvojové priority: vzdělávání, 

rozvoj venkova (především co se týče zajištění dostatečného mnoţství potravin pro všechny 

obyvatele venkova) a rozvoj infrastruktur. AFD zároveň v Beninu podporuje rozvoj 

soukromého sektoru prostřednictvím výhodných půjček a záruk.
97

   

V Burkině Faso má AFD zastoupení pro Subsaharskou Afriku, pro rok 2010 byla Burkina 

Faso vyhlášena prioritní zemí AFD pro rozvoj vzdělávání, coţ znamená, ţe sem směřovala 

podstatná část veškerých financí na vzdělávání určených (přibliţně 25 milionů eur z celkové 

částky 74 milionů eur). Priority v této zemi jsou: vzdělávání, rozvoj městských i venkovských 

infrastruktur, dostupnost vodních zdrojů a asanace půd. AFD finančně podporuje rozvojovou 

politiku státu a zároveň pomáhá soukromým firmám.
98

 Spolu s Lucemburskem se v roce 2011 

podařilo navázat plodnou spolupráci s vládou Burkiny, cílem této rozvojové spolupráce je 

vytvořit souhrnnou zprávu o situaci pracovních míst (volných, chybějících) ve všech 

sektorech, prioritou jsou sektory školství, zdravotnictví a potravinářského průmyslu.
99

     

V Nigeru Působí AFD jiţ od roku 1960, kdy brzy po vyhlášení nezávislosti státu začala nově 

ustavené vládě poskytovat finance na řešení akutních problémů s potravinovým zásobováním. 

V současnosti jsou tamní aktivity AFD zaloţeny na Rámcovém dokumentu o partnerství 

podepsaném vládami Nigeru a Francie. Priority v Nigeru jsou: vzdělávání, zdraví a zdravotní 

péče, dostupnost vodních zdrojů, asanace půd a zajištění dostatečného mnoţství potravin pro 

všechny obyvatele země. Výše finanční pomoci směřující do Nigeru prostřednictvím AFD se 

                                                 
96

 Zdroj: Agence Française de Développement: http://www.afd.fr/home/AFD/L-AFD-s-engage/objectifs-

millenaire-developpement, (cit.: 28. 11. 2011) 

97
 Zdroj: Agence Française de Développement: http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/benin, 

(cit.: 28. 11. 2011) 

98
 Zdroj: Agence Française de Développement: http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/burkina-faso, 

(cit.: 28. 11. 2011) 

99
 Zdroj: Zpráva AFD z 27. července 2011, viz: http://www.afd.fr/Jahia/site/afd/education, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://www.afd.fr/home/AFD/L-AFD-s-engage/objectifs-millenaire-developpement
http://www.afd.fr/home/AFD/L-AFD-s-engage/objectifs-millenaire-developpement
http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/benin
http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/burkina-faso
http://www.afd.fr/Jahia/site/afd/education
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pohybuje v rozmezí 15 – 21 milionů eur ročně.
100

 V oblasti vzdělávání směřují prostředky 

AFD především k naplňování Desetiletého vzdělávacího plánu
101

, který sestavila vláda Nigeru 

v roce 2004 a jehoţ klíčovým záměrem je zajistit náleţité vzdělání pro učitele prvního stupně. 

AFD kaţdoročně významně přispívá do rozpočtu ministerstva školství, kam plynou 

především příspěvky z dárcovského fondu přispěvatelů AFD, od roku 2003 se jedná přibliţně 

o 12 milionů eur. V letech 2003 – 2009 poskytla AFD 10,6 milionů eur na podporu projektu 

Základního vzdělání v Nigeru (Éducation de Base au Niger), z těchto peněz se podařilo 

vybudovat a vybavit 555 školních tříd, 200 kancelářských a skladovacích prostor, 200 

místností se záchody a umývárnami, 25 ubytoven pro pedagogické pracovníky a dále finančně 

podpořit platy učitelů. Aktivity AFD byly v těchto letech rovněţ zaměřeny na rozvoj 

odborného vzdělávání mladých Nigeřanů, spolu se zástupci soukromého sektoru byla 

vypracována studie existujících pracovních míst v průmyslu a poţadavků na dosaţenou 

kvalifikaci studentů. 

Klíčovou francouzskou vládní institucí pro rozvojovou pomoc je tzv. CICID (Comité 

interministériel de la coopéeration internationale et du développement), coţ je expertní 

komise sloţená ze zástupců všech francouzských ministerstev a z odborníků na mezinárodní 

rozvojovou politiku. Tato komise byla zřízena v roce 1998, kdy nahradila tehdejší komisi pro 

rozvojovou pomoc (Comité interministériel d’Aide au Développement). V čele komise je 

předseda vlády, na všech jednáních musí být rovněţ přítomen zástupce prezidenta (případně 

prezident osobně). Komise CICID se setkává z pravidla jednou ročně, jejím hlavním cílem je 

stanovit program státní rozvojové politiky a pomoci pro následující rok, coţ zahrnuje tyto 

úkoly
102

:  

 stanovit prioritní země, kam bude směřovat francouzská pomoc (jedná se především o 

rozvojové frankofonní státy s koloniální minulostí, které s Francií dlouhodobě 

spolupracují); 

 stanovit francouzské priority a cíle v oblasti bilaterální i multilaterální spolupráce; 

                                                 
100

 Zdroj: http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/portail-niger/projets-niger, (cit.: 28. 11. 2011) 

101
 Programme Décennal de Développement de l’Education (PDDE 2004-2013)  

102
 Zdroj: France Diplomatie (12-11-2009): Le Dispositif institutionnel français, 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/aide-au-developpement_1060/institutions-

francaises_19758/dispositif-institutionnel-francais_19759/comite-interministeriel-cooperation-internationale-du-

developpement-cicid_13871.html, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/portail-niger/projets-niger
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/aide-au-developpement_1060/institutions-francaises_19758/dispositif-institutionnel-francais_19759/comite-interministeriel-cooperation-internationale-du-developpement-cicid_13871.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/aide-au-developpement_1060/institutions-francaises_19758/dispositif-institutionnel-francais_19759/comite-interministeriel-cooperation-internationale-du-developpement-cicid_13871.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/aide-au-developpement_1060/institutions-francaises_19758/dispositif-institutionnel-francais_19759/comite-interministeriel-cooperation-internationale-du-developpement-cicid_13871.html
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 dohlíţet na naplňování dříve stanovených priorit a na fungování rozvojové spolupráce 

s prioritními zeměmi; 

 zajišťovat neustálý dohled na průběh probíhajících mezinárodních rozvojových 

projektů, do nichţ se Francie zapojila; 

 určovat prioritní oblasti pro krizovou intervenci (přírodní katastrofy, hladomor, 

epidemie…). 

 

Komunikaci a spolupráci mezi regionálními orgány a institucemi v rozvojových zemích 

zajišťuje Národní komise pro decentralizovanou spolupráci, CNCD (Comission 

Nationale de la Coopération Décentralisée). V čele této komise je francouzský předseda 

vlády, v případě jeho nepřítomnosti pak zástupce státu pověřený otázkami spolupráce a 

frankofonie. Hlavním úkolem komise je dohlíţet na průběh spolupráce s rozvojovými zeměmi 

na decentralizované úrovni a hledat způsoby moţného zlepšení existující spolupráce. Členové 

komise mají rovněţ za úkol informovat politiky i veřejnost o situaci v jednotlivých zemích a 

být schopni neustále předávat aktuální informace zvoleným zástupcům státu a 

administrativním pracovníkům. Zároveň je komise pověřena vytvářet právní rámec pro 

rozvojovou spolupráci
103

. 

V rámci ministerstva zahraničních věcí a evropských záleţitostí působí tzv. Delegace pro 

zahraniční činnosti v rámci oblastních správních celků, DAECT (Délégation pour 

l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales), jejímţ hlavním úkolem je usnadňovat 

místním správním orgánům v rozvojových zemích přístup k mezinárodní pomoci. Dalšími 

úkoly jsou především sběr a analýza informací o zahraničních aktivitách Evropské unie a 

koordinační činnost aktivit jednotlivých francouzských ministerstev. Zároveň plní delegáti 

DAECT úlohu sekretariátu Národní komise pro decentralizovanou spolupráci (CNCD, viz 

výše). DAECT spadá pod tzv. Generální ředitelství pro globalizaci, rozvoj a mezinárodní 

partnerství, DGM (Direction Générale de la Mondialisation, du Développement et des 

Partenariats, coţ Francii umoţňuje prosazovat své zájmy v oblasti mezinárodní politiky a 

spolupráce.  

Financování 
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 Zdroj: France Diplomatie (2010): La Coopération Décentralisée, 

http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=166&lv=2&aid=235, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=166&lv=2&aid=235
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Od roku 2000 se podíl mezinárodní rozvojové pomoci určený na vzdělávání nemění, 

představuje 12% všech mezinárodních rozvojových investic, coţ představuje, v porovnání 

s ostatními sektory, významnou stagnaci (například podíl určený na zdravotnictví stoupl od 

roku 2000 z 11% na současných 17%). O vyšší podíl financí pro vzdělávání zaţádaly 

oficielně Spojené národy na summitu v Santiago de Chile v lednu 2010
104

. Na tomto zasedání 

padlo rozhodnutí vytvořit expertní pracovní skupinu, jeţ bude dohlíţet na mezinárodní 

rozvojové vzdělávací projekty. Francie, která v SN vykonává stálou funkci sekretariátu, byla 

původním iniciátorem vzniku této pracovní skupiny, v rámci které nyní spolupracují zástupci 

UNESCO, UNICEF, Fast Track Initiative
105

, Sdruţení zemí severu a Jihu, spolu se zástupci 

nevládních organizací a soukromých nadací. Jednotliví členové se společně pokusili sestavit 

zdroje moţného financování, díky kterým by se podařilo navýšit objem prostředků 

poskytovaných na vzdělávání. Převratnou myšlenkou je zavedení tzv. daně z mezinárodních 

finančních transakcí ve výši 0,005% z kaţdé provedené transakce
106

. Podle předpokladů 

pracovní skupiny by se takto podařilo získat přibliţně 30 miliard dolarů ročně. Podobnou 

myšlenkou je i tzv. daň ze sportu, která by se odváděla při přestupování sportovců z jednoho 

klubu do druhého a dále za přenosy sportovních utkání. (Podle odhadů by se získalo přibliţně 

48 milionů dolarů ročně jen z fotbalu.) Návrh daně z mezinárodních transakcí podpořily 

formou společné deklarace tyto státy: Francie (hlavní iniciátor), Belgie, Benin, Brazílie, 

Japonsko, Norsko a Španělsko. Podporu přislíbilo také Německo a Rakousko. 

Rozpočtové otázky mezinárodní pomoci se řeší kaţdoročně na konferenci o strategické 

zahraniční orientaci Francie (Conférence d’orientation stratégique et de programmation), na 

níţ se setkávají všichni aktéři státní pomoci. Konferenci předsedá ministr pro mezinárodní 
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 Zdroj: Zpravodaj francouzské zahraniční politiky: La France &  Les Financements innovants pour 

L’éducation, květen 2011, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FR-

Financements_innovant_education.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 
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 Fast Track Initiative (FTI) je celosvětová iniciativa propojující státy, které poskytují finanční pomoc 

rozvojovým zemím a státy, které tuto pomoc přijímají. FTI vznikla jako součást hnutí Vzdělání pro všechny 

(Education for All, Éducation pour tous), spravuje finanční dary od vládních i nevládních organizací a dohlíţí na 

jejich rozdělování mezi rozvojové státy.   

Education for All – Fast Track InitiativeAccelerating progress towards quality universal primary education, 

Framework (2004), http://www.poledakar.org/IMG/pdf/FrameworkNOV04.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

106
 Zdroj: Education for All – Fast Track InitiativeAccelerating progress towards quality universal primary 

education, Framework (2004), http://www.poledakar.org/IMG/pdf/FrameworkNOV04.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FR-Financements_innovant_education.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FR-Financements_innovant_education.pdf
http://www.poledakar.org/IMG/pdf/FrameworkNOV04.pdf
http://www.poledakar.org/IMG/pdf/FrameworkNOV04.pdf
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spolupráci, do jehoţ kompetence spadá i schvalování všech výstupních dokumentů a 

prohlášení, včetně rámcových dokumentů o partnerství uzavřených s jednotlivými zeměmi, na 

jejichţ plnění v dané zemi dohlíţí francouzský velvyslanec. 

Rozpočet Francie na následující kalendářní rok je schvalován parlamentem kaţdoročně na 

podzim. V tomto dokumentu jsou vyčísleny veškeré předpokládané výdaje a příjmy státu pro 

následující rok spolu s investičními prioritami a s moţnostmi vyuţití jiných neţ státních 

zdrojů financí.  Dlouhodobě jsou součástí státního rozpočtu tyto tři rozvojové programy
107

:  

 Program 110: Ekonomická a finanční pomoc světovému rozvoji (součást rozpočtu 

ministerstva ekonomie, financí a průmyslu); 

 Program 209: Pomoc rozvojovým zemím (součást rozpočtu ministerstva zahraničních 

věcí a evropských záleţitostí); 

 Program 301: Rozvojová pomoc a migrace (součást rozpočtu ministerstva vnitra, 

zámořských území a imigrace). 

Rozvojové projekty jsou financovány ze státního rozpočtu (podíl na rozvojové pomoci je 

započítán do rozpočtů osmi ministerstev), v roce 2011 předpokládaná částka výdajů na pomoc 

rozvojovým zemím dosahuje 6 miliard eur, 55,5%
108

 z této částky přímo směřuje na 

financování dlouhodobých programů 110, 209 a 301 (viz výše). K tomu ve skutečnosti 

přibude ještě částka do státního rozpočtu nezapočítaná, jedná se především o peníze různých 

občanských sdruţení, která jsou podporována státem a která investují své finanční prostředky 

na pomoc rozvojovým zemím, a dále o peníze, které rozvojovým zemím poskytnou určité 

regiony nebo města v rámci dílčích uzavřených partnerství. 

Určitá část státní rozvojové pomoci není přesně vyčíslena, jedná se o daňové a celní úlevy, o 

bezúročné půjčky a o částky poskytované v rámci státní garance při uzavírání smluv.   

                                                 
107

 Zdroj: Direction générale de la mondialisation,du développement et des partenariats (2011): Coopération au 

développement : une vision française, Příloha 1: Institucionální rámec pro mezinárodní spolupráci, str. 60, 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/doc.Cadre_FR_2011-2.pdf, (cit.: 28. 11. 2011)  

108
 Zdroj: Direction générale de la mondialisation,du développement et des partenariats (2011): Coopération au 

développement : une vision française, Příloha II, str. 61, 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/doc.Cadre_FR_2011-2.pdf, (cit.: 28. 11. 2011)  
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Francie, jakoţto člen Komise pro rozvojovou pomoc v rámci OECD
109

, dlouhodobě přispívá 

na rozvojovou pomoc druhou nejvyšší částkou ze všech zemí světa (více peněz poskytují 

pouze USA), v roce 2009 se jednalo o 12,6 miliard dolarů, coţ představuje 10,5% z celkového 

objemu světové finanční pomoci
110

. V přepočtu na výši hrubého domácího produktu Francie 

dosahuje hodnoty 0,47% coţ je přibliţně o 0,23% méně, neţ od vyspělých zemí poţadují 

Spojené národy (nejvyšší podíl finanční pomoci k HDP má Švédsko a Norsko, tyto země 

odvádějí na rozvojovou pomoc více neţ 1% HDP)
111

.  

Většina francouzských financí (56%) směřuje na bilaterální pomoc, 23% je určeno na 

společnou pomoc rozvojovým zemím ze strany Evropské unie a 21% je vyuţito na 

mezinárodní multilaterální rozvojovou pomoc
112

. Na pomoc frankofonním africkým 

rozvojovým zemím poskytuje Francie kaţdoročně přibliţně 60% všech finančních prostředků. 

Na rozvoj vzdělání je určeno přibliţně 17% z celkového objemu francouzské finanční 

pomoci, coţ v roce 2009 představovalo 1 326 milionů eur, z pěti prioritních sektorů rozvojové 

pomoci
113

 zdaleka nejvíce.  

Mezinárodní závazky Francie 

V rámci mezinárodní rozvojové politiky se Francie svým podpisem opětovně zavazuje 

k plnění rámcových dokumentů o rozvojové pomoci, jedná se především o dva dokumenty 

zásadního významu: Strategický dokument evropské rozvojové politiky (obsahující závazky 
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 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Cooperation and 

Development), Rozvojová komise (Comittee for developmental Assistance) 

110
 Zdroj: Direction générale de la mondialisation,du développement et des partenariats (2011): Coopération au 

développement : une vision française, Příloha IV, str. 63, 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/doc.Cadre_FR_2011-2.pdf, (cit.: 28. 11. 2011)  

111
 Zdroj: Direction générale de la mondialisation,du développement et des partenariats (2011): Coopération au 

développement : une vision française, Příloha IV, str. 64, 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/doc.Cadre_FR_2011-2.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

112
 Zdroj: Zdroj: Direction générale de la mondialisation,du développement et des partenariats (2011): 

Coopération au développement : une vision française, Příloha V, str. 65, 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/doc.Cadre_FR_2011-2.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) - údaje z roku 2009 

odpovídající dlouhodobému průměru – od roku 2004. 
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 59% všech financí je rozděleno mezi tyto sektory: vzdělání, zdravotnictví, udrţitelný rozvoj, zemědělství a 

potravinová soběstačnost, podpora ekonomického růstu. Zdroj: tamtéţ, str. 66. 
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jednotlivých členů EU) a Strategický dokument Světové banky (závazný pro všech 187 

členských států). 

Multilaterální pomoc Francie směřuje do rozvojových fondů mezinárodních organizací, 

z nichţ klíčovými jsou Světová banka (v rámci níţ o rozdělování peněz rozhodují dvě 

instituce: Mezinárodní banka pro obnovu a Mezinárodní asociace pro rozvoj), UNESCO a 

OECD. 

Francouzské projekty bilaterální rozvojové spolupráce  

(tzn. projekty uzavřené mezi rozvojovou zemí a Francií bez účasti mezinárodních institucí) 

V Beninu v současnosti ţádné takové projekty podle přehledu francouzského ministerstva 

zahraničí neprobíhají, země má ovšem s Francií uzavřenu Rámcovou dohodu o partnerství, 

stejně jako Burkina Faso i Niger. 

Burkina Faso 

Výstavba vzdělávacího a volnočasového centra pro děti v oblasti Bobbo-Dioulasso
114

 – v této 

oblasti je 46% populace mladší patnácti let. Cílem centra je poskytovat péči a vzdělávání pro 

předškolní děti, pořádat kurzy o zdraví a bezpečnosti (např. i bezpečnosti v silničním 

provozu) pro děti i dospělé a nabízet různé volnočasové aktivity (např. prázdninový program, 

sportovní krouţky). V roce 2011, kdy byla stavba centra zahájena, bylo na tento projekt 

poskytnuto 1 700 eur. 

Betonové základy a oplocení školního areálu ve vesnici Mou, oblast Dissin
115

 – jedná se o 

základní školu, kam dochází 340 ţáků a v níţ vyučuje 6 učitelů. Ve škole nejsou záchody a 

není zde zavedená elektřina. Pro některé děti je vzdálenost školy od domova více neţ 10 km. 

Budova není z velké části zastřešená. V roce 2010 poskytla Francie této škole finanční pomoc 

ve výši 45 000 eur, tyto peníze byly pouţity na výstavbu betonových základů pro novou větší 

budovu a na vybudování oplocení okolo areálu školy. Kontaktní osobou zodpovídající za 

realizaci na místě byl starosta obce Dissin, do projektu nebyla zapojena ţádná místní nebo 

mezinárodní organizace. 

                                                 
114

 Zdroj: France Diplomatie (2011): Bourse – Projects de la coopération décentralisée: Burkina Faso- Bobo 

Dioulasso, http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/bcd-projet.asp?pid=23&id=246, (cit.: 28. 11. 2011) 

115
 Zdroj: France Diplomatie (2011): Bourse – Projects de la coopération décentralisée: Burkina Faso- 

Commune de Dissin, http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/bcd-projet.asp?pid=23&id=213, 

(cit.: 28. 11. 2011) 

http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/bcd-projet.asp?pid=23&id=246
http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/bcd-projet.asp?pid=23&id=213
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Niger
116

 

V roce 2010 podpořilo francouzské ministerstvo zahraničních věcí projekt humanitární 

pomoci pro rodiny pastevců, které od počátku roku trpěly nedostatkem úrody, hladomorem a 

vymíráním stád. Tento projekt spustila nevládní organizace Care France. Francie poskytla 

100.000 €, coţ stačilo na rozdělení potravinové pomoci mezi 10 300 osob (přibliţně 1800 

domácností). Celkem bylo rozděleno 180 tun potravin a 40 tun krmiva pro zvířata
117

. V roce 

2011 poskytla Francie na pokračování tohoto projektu 16 771 eur.  

V roce 2009 probíhal v Nigeru projekt na podporu organizační správy, jehoţ cílem bylo 

finančně i materiálně podpořit nově vznikající oblastní správní úřady. Výsledná částka 

vynaloţená na tento projekt ze strany Francie není zveřejněna.  

Do 31. července 2011 měly rozvojové státy z celého světa
118

 moţnost podat ţádost o finanční 

příspěvek ze strany Francie na rozvoj vzdělávání. Námi studované státy, Benin, Burkina Faso 

i Niger, byly do této nabídky začleněny. Podané ţádosti nebyly do listopadu 2011 zveřejněny. 

Francouzské organizace pro rozvojovou pomoc  

Solidarité Laïque
119

 

Solidarité Laïque je asociace sdruţující 52 francouzských organizací a odborových skupin, 

které se zabývají vzděláváním, výukou a dalšími socio-ekonomickými jevy. Tato asociace 

působí v 20 rozvojových zemích, kde usiluje o naplňování základních lidských práv. Společně 

s partnery se věnuje především oblastem zdravotnictví a vzdělávání (výstavba škol, vybavení 

tříd, finanční pomoc pro rodiny dětí, vzdělávání učitelů). Současně podporuje aktivity 

usilující o budování demokratických zásad v rozvojových zemích. Neomezuje svou činnost 

                                                 
116

 Zdroj: France Diplomatie (2011): Bourse – Projects de la coopération décentralisée: Niger, 

http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/bcd-pays.asp?action=getPaysBCD&id=52, (cit.: 28. 11. 2011) 

117
 Zdroj: France Diplomatie (2010): Niger: Aide humanitaire de 100 000 €, 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux_830/action-humanitaire-urgence_1039/action-

humanitaire-afrique_20647/niger_21106/mai-2010-aide-alimentaire_94327.html, (cit.: 28. 11. 2011)  

118
 K předloţení ţádosti byly vyzvány tyto státy: Alţírsko, Benin, Burkina Faso, Burundi, Capvertské ostrovy, 

Kamerun, Komory, Kongo, Demokratická republika Kongo, Pobřeţí Slonoviny, Egypt, Gabon, Guinea, Haiti, 

Libanon, Madagaskar, Mali, Maroko, Mauricius, Mauritánie, Niger, Nigérie, Středoafrická republika, Rwanda, 

Senegal, Tchad, Togo, Tunisko.    

119
 Zdroj: Solidarité laïque: http://solidarite-laique.asso.fr/ewb_pages/q/qui-sommes-nous.php, 

(cit.: 28. 11. 2011) 

http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/bcd-pays.asp?action=getPaysBCD&id=52
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux_830/action-humanitaire-urgence_1039/action-humanitaire-afrique_20647/niger_21106/mai-2010-aide-alimentaire_94327.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux_830/action-humanitaire-urgence_1039/action-humanitaire-afrique_20647/niger_21106/mai-2010-aide-alimentaire_94327.html
http://solidarite-laique.asso.fr/ewb_pages/q/qui-sommes-nous.php
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pouze na rozvojové projekty, v případech humanitárních katastrof (války, přírodní katastrofy) 

poskytuje materiální i logistickou pomoc. 

  

Obr. 4: Mapa rozvojových aktivit v oblasti vzdělávání:
120

 

V současnosti aktivně působí v těchto zemích: Afganistan, Benin, Bulharsko, Burkina Faso, 

Haiti, Indie, Libanon, Mali, Maroko, Niger, Moldávie, Rumunsko, Senegal, Srí Lanka.  

V rámci mezinárodní rozvojové pomoci spolupracuje Solidarité Laïque s těmito partnery:
121

 

Global Campaign for Education (GCE)
122

 a Solidar
123

.  

Global Campaign for Education (GCE)
124

 je občanské sdruţení, které od svého vzniku 

v roce 1999 sdruţuje více neţ 100 nevládních organizací, odborových organizací a bojovníků 

za lidská práva z celého světa, jejichţ cílem je vyvíjet tlak na vlády jednotlivých států, aby 

dodrţovaly program Education For All, k jehoţ plnění se zavázaly svým podpisem na fóru 

Spojených národů v Dakaru, v roce 2000. 

 

Solidar
125

 je sdruţení nevládních organizací (56) z 25 evropských států se sídlem v Bruselu, 

které se věnuje třem velkým oblastem: sociálním problémům v Evropě, spolupráci s jinými 

                                                 

120
 Zdroj: Solidarité laïque: Nos programmes en France et dans le monde, http://solidarite-

laique.asso.fr/ewb_pages/p/programmes-humanitaires-france-monde.php, (cit.: 28. 11. 2011)   

121
 Zdroj:Solidarité laïque:  http://solidarite-laique.asso.fr/ewb_pages/s/sl-membre-de.php, (cit.: 28. 11. 2011) 

122
 Global Campaign For Education: http://campaignforeducation.org/, (cit.: 28. 11. 2011) 

123
 Solidar, http://www.solidar.org/Page_Generale.asp?DocID=13965&la=1&langue=EN, (cit.: 28. 11. 2011) 

124
 Global Campaign For Education: http://campaignforeducation.org/, (cit.: 28. 11. 2011) 

125
 Solidar, http://www.solidar.org/Page_Generale.asp?DocID=13965&la=1&langue=EN, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://solidarite-laique.asso.fr/ewb_pages/p/programmes-humanitaires-france-monde.php
http://solidarite-laique.asso.fr/ewb_pages/p/programmes-humanitaires-france-monde.php
http://solidarite-laique.asso.fr/ewb_pages/s/sl-membre-de.php
http://campaignforeducation.org/
http://www.solidar.org/Page_Generale.asp?DocID=13965&la=1&langue=EN
http://campaignforeducation.org/
http://www.solidar.org/Page_Generale.asp?DocID=13965&la=1&langue=EN
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sdruţeními v otázkách dodrţování lidských práv po celém světě a také projektům v oblasti 

dostupnosti vzdělání pro všechny děti na světě pod záštitou deklarace UN Education For All 

z konference v Dakaru v roce 2000.  

Západní Afrika: Benin, Burkina Faso, Niger, Mali, Senegal   

Asociace Solidarité Laïque je koordinátorem rozvojových aktivit, na kterých se podílejí vlády 

jednotlivých států, mezinárodní organizace, nevládní organizace, místní organizace i 

jednotlivci. Snaţí se vytvořit fungující síť lidských i finančních zdrojů, jejichţ výsledkem by 

bylo dosaţení cílů stanovených jak mezinárodními dohodami, tak programy vlád jednotlivých 

států. Závazný program rozvojových aktivit pro oblast vzdělávání byl sepsán v roce 2004 a 

v platnost vstoupil 1. ledna 2005 pod názvem „Programme de Développement des Réseaux 

pour l’Éducation en Afrique de l’Ouest“ (PRODERE-AO). Rozvojové aktivity jsou rozděleny 

do tří navazujících cyklů, kaţdý z cyklů trvá dva roky: 

Pilotní fáze: 1. ledna 2005 – 31. března 2006  

V průběhu této fáze bylo hlavním cílem definovat moţnosti rámcové spolupráce a moţnosti 

výměny dostupných informací. V tomto období se podařilo stanovit základy další spolupráce 

a definovat klíčové cíle, které budou plněny v rámci třech následujících cyklů. Jako klíčové 

byly definovány tyto cíle: práce s postiţenými, zajištění lepších ţivotních podmínek pro 

nejmenší děti, rozvoj základního vzdělávání a rozvoj mimoškolního vzdělávání. 

Veškeré projekty jsou realizovány s ohledem na potřeby konkrétního regionu, konkrétních 

obyvatel. Nejedná se tedy o zavádění nějakých plošných změn, ale spíše o lokální pomoc a 

podporu v místech, kde je to právě nejvíc potřeba. Fungující spolupráce s místními sloţkami a 

porozumění jejich aktuálním potřebám odlišuje aktivity Solidarité Laïque od činností velkých 

mezinárodních organizací jako je např. UNESCO.  

První cyklus: 1. dubna 2006 – 30. června 2008 

V tomto období byly zahájeny konkrétní práce, jednalo se především o vzdělávání budoucích 

učitelů, pořádání seminářů a kampaní o významu vzdělávání, organizování kurzů základní 

gramotnosti pro dospělé. 

Druhý cyklus: 1. července 2008 – 31. prosince 2010 

Od ledna 2010 byl zahájen nový způsob vedení asociace a tím i koordinace všech činností. Od 

zahájení veškerých činností v roce 2005 se podařilo vytvořit fungující systém spolupráce 

místních organizací, které v jednotlivých zemích pracovaly na rozvoji vzdělávání v různých 
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oblastech (výstavba škol, příprava učitelů, pokusy řešit otázku přístupu dívek ke vzdělání…). 

V roce 2010 byl stanoven nový cíl, a sice vytvořit společný rámec pro základní vzdělávání, 

podle kterého by se postupovalo ve všech zemích zapojených do projektu. Tento základ, 

z něhoţ by měly vycházet veškeré vzdělávací aktivity, by měl umoţnit průhlednější 

financování – jelikoţ bude snazší hodnotit pokroky i nedostatky, bude moţné spravedlivěji 

rozdělovat finanční pomoc z mezinárodních zdrojů. V kaţdé z pěti zemí byla ustanovena 

vzdělávací komise, jejímţ úkolem je dohlíţet na náplň rozvojových programů i na jejich 

naplňování. Tato myšlenka ovšem nečekaně narazila na odpor vlád jednotlivých států, které si 

nepřejí existenci nějakého kontrolního orgánu, který by měl pravomoc dohlíţet na toky 

financí. Ve všech pěti zemích je téměř nekontrolovatelné korupční prostředí podporované 

jednotlivými vládami, které se drţí u moci právě díky politice úplatků. Obava, ţe by činnost 

komise mohla nabourat nelegální nakládání s penězi z fondů rozvojové pomoci, je oprávněná. 

Komise nakonec ve všech zemích ustanoveny byly, ale moţnosti jejich působení jsou 

omezovány stálými politickými obstrukcemi a tlaky.
126

  

Hlavním cílem pro rok 2011 je na základě rozhodnutí mezinárodních instancí přimět vlády 

daných pěti států k uţší spolupráci v otázkách vzdělávacího systému i jeho financování. 

Pravomoci komisí by se měly dále posilovat.      

Třetí cyklus: 1. ledna 2011 – 31. prosince 2013 

Probíhající projekty:
127

 

Benin: Vzdělávací kurz pro 36 sociálních pracovníků a vychovatelů, kteří se budou starat o 

děti bez domova, o děti vyděděné a o mladé v obtíţných ţivotních situacích. (Předpokládané 

náklady na projekt: 1 780 €.) 

Niger: Výstavba a vybavení střediska pro děti nomádů v regionu Zalengué (předpokládané 

náklady na projekt: 1 470 €); Vzdělávací kurz pro 12 budoucích učitelů, kteří po rozšíření 

kvalifikace posílí učitelský sbor v regionu Agadez (předpokládané náklady na projekt: 

1 120 €.) 

Členové Solidarité Laïque:
128

  

                                                 
126

 Převzato z příspěvku od M. Debona v rámci hodnotící zprávy za rok 2010. Zdroj:časopis La Piroque, č. 4, 

2010 

127
 Zdroj: Solidarité laïque: http://solidarite-

laique.asso.fr/e_upload/pdf/depliant_presentation_PRODERE_AO.pdf, (cit.: 28. 11. 2011) 

http://solidarite-laique.asso.fr/e_upload/pdf/depliant_presentation_PRODERE_AO.pdf
http://solidarite-laique.asso.fr/e_upload/pdf/depliant_presentation_PRODERE_AO.pdf
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Občanská sdružení 

ADFE (Association Démocratique des Français à l'Etranger)  
 

ADOSEN (Action et Documentation Santé pour l'Éducation Nationale)  
 

ALEFPA (Association Laïque pour l'Education, la Formation, la Prévention et l'Autonomie)  
 

ANIMA'FAC  
 

APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés)  
 

ARTS ET VIE  
 

ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITE DES LIBRES PENSEURS DE FRANCE  
 

CEMEA (Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active)  
 

DDEN (Fédération des Délégués Départementaux de l'Education Nationale)  
 

DROIT HUMAIN  
 

EEDF (Eclaireuses Eclaireurs de France)  
 

ENTRAIDE UNIVERSITAIRE  
 

FAS-USU (Fédération des Autonomes de Solidarité / Union Solidariste Universitaire)  
 

FCPE (Fédération des Conseils de Parents d'Elèves des écoles publiques)  
 

FEDERATION LEO LAGRANGE  
 

FGR-FP (Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique)  
 

FNCMR (Fédération Nationale des Centres Musicaux Ruraux)  
 

FOEVEN (Fédération des Oeuvres Educatives et de Vacances de l'Education Nationale)  
 

FONDATION GROUPE CHEQUE DEJEUNER  
 

FTCR (Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives)  
 

GCU (Groupement des Campeurs Universitaires de France)  
 

GLMF (Grande Loge Mixte de France)  
 

GLMU (Grande LOge Mixte Universelle)  
 

GODF (Grand Orient de France)  
 

GREF (Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières)  
 

                                                                                                                                                         
128

 Zdroj: Solidarité laïque, http://solidarite-laique.asso.fr/ewb_pages/o/organisations-membres.php, 

(cit.: 28. 11. 2011)  

http://solidarite-laique.asso.fr/ewb_pages/o/organisations-membres.php
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ICEM (Institut Coopératif de l'Ecole Moderne)  
 

JPA (La Jeunesse au Plein Air)  
 

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT  
 

LAFI BALA  
 

LES FRANCAS  
 

LES PEP (Les Pupilles de l'Enseignement Public)  
 

MISSION LAÏQUE FRANCAISE  
 

OMEP (Organisation Mondiale de l'Enseignement Pré-scolaire)  
 

PREVENTION MAIF  

Spolupracovníci 

 

BFM (Banque Fédérale Mutualiste)  
 

CASDEN-BP (Caisse d'Action Sociale de l'Education Nationale - Banque Populaire)  
 

CME (Crédit Mutuel Enseignant)  
 

OCCE (Office Central de la Coopération à l'Ecole)  
 

SUDEL (Société Universitaire d'Edition et de Librairie)  

Spolky, podpůrné organizace 

 

LMDE (La Mutuelle Des Etudiants)  
 

MAE  
 

MAIF  
 

MGEN (Mutuelle Générale de l'Education Nationale)  
 

MOCEN (Mutuelle des Oeuvres Coopératives de l'Education Nationale)  

Odborové organizace 

 

CGT-FO (Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière)  
 

FSU (Fédération Syndicale Unitaire)  
 

SE-UNSA (Syndicat des Enseignants - Union Nationale des Syndicats Autonomes)  
 

SGEN-CFDT (Fédération des Syndicats Généraux de l'Éducation Nationale et de la recherche 

publique)  
 

SI EN UNSA EDUCATION (Syndicat de l'Inspection de l'Education Nationale)  
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SNUIPP (Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et PEGC)  
 

UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes)  
 

UNSA EDUCATION (Union Nationale des Syndicats Autonomes - Education)  

 

 

4.5 Rozvojová politika a pomoc České republiky 

V České republice spadá rozvojová pomoc obecně do kompetencí Ministerstva zahraničních 

věcí ČR (MZV ČR), které vypracovává tzv. Koncepce Zahraniční rozvojové spolupráce pro 

určitá časová období (obvykle delší, neţ je standardní vládní období, tedy více neţ čtyři roky), 

v rámci níţ jsou stanoveny priority české rozvojové pomoci a spolupráce. Na utváření 

koncepce rozvojové spolupráce v oblasti vzdělávání se podílí i Ministerstvo školství, mládeţe 

a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR), které má na starosti i vysílání zástupce do Výboru pro 

vzdělávací politiku OECD a do vzdělávacích komisí a rad OSN a UNESCO. MŠMT ČR 

rovněţ uděluje Stipendia vlády české republiky pro studenty z rozvojových zemí (pro 

následující školní rok, tedy 2012/2013, jsou nabízena stipendia na studium informatiky, 

ekonomie a zemědělství).  

MZV ČR, hlavní vykonavatel české rozvojové politiky, definuje cíle ČR takto: „Česká 

republika projevuje solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl zodpovědnosti 

na řešení globálních problémů, které do značné míry souvisejí s chudobou. Zahraniční 

rozvojová spolupráce (ZRS) je plnohodnotnou součástí zahraniční politiky ČR a přispívá k 

naplňování jejích cílů. 

Strategickým cílem české rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti 

a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umoţní chudým a málo rozvinutým 

zemím realizovat jejich rozvojové cíle. Výchozí bod představují Rozvojové cíle tisíciletí 

(Millennium Development Goals – MDGs). Klíčový stimul pro rozvoj představují 

demokratické formy vládnutí, udrţitelný ekonomický růst, zapojování rozvojových zemí do 

mezinárodního obchodu, sociální rozvoj a péče o ţivotní prostředí. 

Poskytováním rozvojové pomoci přispívá ČR k zajištění bezpečnosti a stability na globální 

úrovni i k předcházení konfliktů na regionální a lokální úrovni, omezení neţádoucí migrace, 
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bezpečnosti v oblasti ţivotního prostředí, podpoře demokracie, dodrţování lidských práv a 

základních svobod a posilování právního státu.“129 

Současná koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (ZRS ČR) je stanovena 

pro období 2010 – 2017
130

. (Pozn.: ministerstvo zahraničí ČR v úředních prohlášeních a 

dokumentech upřednostňuje termín „rozvojová spolupráce“ oproti mezinárodně více 

pouţívanému termínu „rozvojová pomoc“, tzn.: Aide au développement, Development aid). 

V tomto období vláda ČR stanovila těchto pět prioritních oblastí ZRS: „ţivotní prostředí; 

zemědělství; sociální rozvoj (včetně vzdělávání, sociálních a zdravotnických sluţeb); 

ekonomický rozvoj; podporu demokracie, lidských práv a společenské transformace. Důraz 

na řádnou veřejnou správu (good governance), dodrţování lidských práv a šetrnost k 

ţivotnímu prostředí (s ohledem na  změnu klimatu)“
131

. 

Legislativní rámec ZRS ČR je od 1. července 2010 stanoven především Zákonem o 

zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí, v němţ je 

ZRS definována jako „souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichţ cílem je přispět 

k odstraňování chudoby, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně ţivotního 

prostředí, jakoţ i k podpoře demokracie, dodrţování lidských práv a řádné správy věcí 

veřejných v rozvojových zemích“
132

. Zákon dále jasně definuje rozvojovou spolupráci a 

humanitární pomoc, stanovuje pravomoci a působnosti všech objektů (jednotlivá ministerstva, 

Česká rozvojová agentura) a právně ukotvuje Českou rozvojovou agenturu jako státní 

organizaci zodpovědnou za organizaci české ZRS. 

Česká rozvojová spolupráce je definovaná na bilaterální a multilaterální úrovni na základě 

prioritních oblastí a je dále rozdělena na spolupráci s tzv. programovými nebo projektovými 

zeměmi. Programové země (Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavsko, 
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Mongolsko) jsou takové země, u nichţ ČR počítá s dlouhodobou spoluprácí, která je zaloţena 

na vypracovaném programu podpory rozvoje, transformace a integrace. Projektové země 

(Gruzie, Kambodţa, Kosovo, Palestinská autonomní území, Srbsko) jsou takové země, ve 

kterých budou z prostředků ZRS ČR podporovány střednědobé rozvojové projekty. 

Předpokládaná spolupráce má tedy kratší dobu trvání a je méně komplexní neţ v případě 

programových zemí. Koncepce ZRS ČR vypracovaná v roce 2010 (v platnosti od 1. července 

2010) na následující sedmileté období opouští dřívější orientaci na tzv. prioritní země 

(Angola, Jemen, Vietnam, Zambie), jejichţ podpora ze strany ČR bude postupně omezována. 

Ukončení podpory tamních projektů se předpokládá v období 2013 – 2014
133

. V námi 

sledované oblasti, v západní subsaharské Africe, nemá ČR stanoveny ţádné priority 

krátkodobého, střednědobého ani dlouhodobého charakteru. 

Přímým vykonavatelem bilaterální ZRS ČR je od 1. ledna 2008 Česká rozvojová agentura 

(ČRA). Zákon 151/2010 o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 

poskytované do zahraničí upravil legislativní rámec ČRA tak, ţe funkci zřizovatele vykonává 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV ČR), organizačně ČRA nově spadá pod Sekci 

mimoevropských zemí a rozvojové spolupráce MZV ČR. Hlavní činností ČRA je příprava a 

realizace bilaterálních rozvojových projektů mezi ČR a partnerskými (programovými a 

projektovými) zeměmi. Od 1. července 2010 ČRA zároveň vypisuje dotační programy na 

podporu projektů nestátních neziskových organizací v partnerských zemích, v současnosti 

jsou poskytovány dotace na projekty v Etiopii, Moldavsku a Mongolsku
134

. 

Koordinaci aktivit především Ministerstev zahraničních věcí a financí a české rozvojové 

agentury má na starosti od 1. ledna 2008 Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci, která 

je pověřena koordinací bilaterální rozvojové spolupráce ČR, přípravou doporučení pro 

ministra zahraničních věcí na jednání o multilaterální pomoci a schvalováním zásadních 

usnesení a dokumentů v oblasti rozvojové spolupráce. Radu tvoří 15 členů, v čele rady stojí 

z pravidla náměstek ministra zahraničních věcí. Dalšími členy Rady jsou po jednom zástupci 

z Ministerstva dopravy, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, 

Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstva 

vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, Ministerstva ţivotního 
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prostředí, Ministerstva kultury, Ministerstva obrany, Úřadu vlády - Útvaru místopředsedy 

vlády pro evropské záleţitosti, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Českého 

statistického úřadu. Přidruţenými členy Rady jsou zástupce České rozvojové agentury a dále 

po jednom zástupci Českého fóra pro rozvojovou spolupráci a Platformy podnikatelů pro 

zahraniční rozvojovou spolupráci. Přidruţení členové rady se účastní hlasování jako poradci, 

ale nemají rozhodovací pravomoc.  

Multilaterální ZRS ČR je zaloţena na spolupráci s mezinárodními organizacemi, především 

s OSN, EU, OECD, WTO, ILO, Světovou bankou, a dalšími mezinárodními finančními 

institucemi a nevládními organizacemi. Formy spoluúčasti na multilaterální rozvojové pomoci 

ze strany ČR jsou: povinné a dobrovolné příspěvky do rozpočtů mezinárodních organizací, 

účelové příspěvky vázané na prioritní oblasti ČR a spolurozhodování o nakládání s prostředky 

mezinárodních organizací a institucí, jejichţ je ČR členem.  

Česká republika se rovněţ podílí na multilaterálních projektech v jiných neţ programových a 

projektových zemích, po roce 2010 se jedná především o Pákistán.  

Financování 

Mezinárodní závazky nových členských států EU byly stanoveny radou EU v roce 2005 a 

znovu potvrzeny na Hodnotící konferenci k Financování pro rozvoj v prosinci 2008 v Dauhá 

(Katar). ČR měla podle těchto závazků odvádět na rozvojovou pomoc 0,17% hrubého 

národního důchodu (HND) do roku 2010 a dále zvyšovat své příspěvky aţ na 0,33% HND 

v roce 2015. V posledních letech dosahují příspěvky ČR stabilně 0,11% HND, v dalších 

letech se předpokládá mírný nárůst, a sice o 0,01% HND ročně (předpokládá se rovněţ růst 

celkového objemu poskytovaných finančních prostředků). V roce 2009 poskytla ČR v rámci 

bilaterální rozvojové spolupráce 1,63 miliard korun, v rámci multilaterální pomoci 2,49 

miliard korun. Celková výše oficiální rozvojové pomoci ČR tedy v roce 2009 dosahovala 4,12 

miliard korun
135

.  

Nevládní neziskové organizace v České republice 

FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci - je sdruţení českých nevládních 

neziskových organizací (NNO), které sjednocuje české NNO působící v oblastech rozvojové 
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spolupráce, vzdělávání a humanitární spolupráce. FoRS pomáhá svým členům prosazovat 

jejich zájmy a je jejich oficiálním zástupcem navenek.  

„FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci – je platformou českých nevládních 

neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou 

spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Platforma FoRS byla zaloţena 

patnácti NNO v září roku 2002 a zaregistrována byla jako zájmové sdruţení právnických osob 

v říjnu 2002. Na začátku roku 2010 jiţ představovala 37 členských a 10 pozorovatelských 

organizací – mezi nimi jsou nevládní neziskové organizace, nadace, mezinárodní organizace, 

akademické instituce a další. Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší 

relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její 

pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. Hlavním úkolem 

FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními 

institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce. 

V roce 2003 se FoRS stalo jedním ze zakládajících členů CONCORD – Evropské 

konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj. CONCORD je zastřešujícím sdruţením 

národních platforem a sítí NNO ze zemí EU, jeţ dohromady zastupují více neţ 1600 NNO. 

CONCORD je oficiálním partnerem institucí Evropské unie a jeho prostřednictvím můţe 

FoRS hájit zájmy NNO z ČR. V současné době se FoRS účastní činnosti v několika 

tematických pracovních skupinách v rámci CONCORD.“
136

 

Členové FoRS: ADRA, Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, ARS 

- Asociace pro rozvojovou spolupráci, Česká zemědělská univerzita, Člověk v tísni, 

Development Worldwide (DWW), EDUCON, Ekumenická akademie Praha, Humanistické 

centrum Dialog, Humanistické centrum Narovinu, Humanitas Afrika, Charita Česká 

republika, INEX - sdruţení dobrovolných aktivit, LL - Likvidace lepry, MAHA - 

Management and Administration for Health Activities, Nadace Divoké husy, Poradna pro 

uprchlíky (PPU), Praţský institut pro globální politiku - GLOPOLIS, Sdruţení Podané ruce, 

SOZE, Sduţení občanů zabývajících se emigranty, Společnost pro Fair Trade, Sue Ryder 

International CZ, Světlo pro svět, TODERO - Sdruţení pro rozvojovou pomoc, Univerzita 

Palackého v Olomouci, VARA ČR, Volonté Czech, Vysoká škola ekonomická - Fakulta 

mezinárodních vztahů, Vysokoškolští humanisté. 
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V námi sledované oblasti subsaharské Afriky, tedy v Beninu, v Burkině Faso a v Nigeru, 

působí pouze jedna česká nezisková organizace, Humanitas Afrika, která od roku 2009 

provozuje v Burkině Faso vzdělávací centrum pro ţeny a dívky
137

. Toto zařízení nazvané 

„Bon départ“ (Dobrý start) bylo otevřeno v prostorách dvou středních technických škol 

v hlavním městě Ougadougou, pořádají se zde vzdělávací kurzy pro ţeny a dívky v oborech 

administrativa a základní počítačová gramotnost. Výuka probíhá po dobu tří měsíců šest 

hodin denně, absolventky kurzu získají certifikát potvrzující nově nabytou kvalifikaci. Náplň 

kurzů odpovídá aktuální poptávce na trhu práce a umoţňuje především mladým ţenám najít si 

zaměstnání. Partnerem Humanitas Afrika v Burkině Faso je rakouská organizace 

Österreichische Jugendarbeiterbewegung, Berufspädagogisches Institut Mödling, která se 

podílí na financování, na organizační stránce a na zajišťování chodu projektu přímo na místě.  

 

 

5 Závěr 

Na základě prostudování řady mezinárodních hodnotících zpráv jsme výše podrobně popsali 

situaci ve třech vybraných francouzských koloniích, a sice v Beninu, v Burkině faso a 

v Nigeru. Situace v oblasti vzdělávání v těchto státech je tristní - povinnou školní docházku 

dokončí přibliţně třetina dětí, více neţ polovina dospělých je negramotná, přístup dívek ke 

vzdělání je velmi omezený. Jeden ze stanovených  dílčích cílů, porovnat aktuální situaci ve 

třech vybraných bývalých koloniích subsaharské Afriky, se ukázalo v podstatě nemoţné, 

neboť neexistují souhrnné hodnotící studie pro oblast vzdělávání v těchto státech. 

Mezinárodní expertní týmy provádějí důkladné hodnocení stavu vzdělávání a vzdělanosti 

v jednotlivých zemích světa, ovšem nejsou stanoveny faktory, na které má být v hodnotících 

zprávách kladen zřetel. To znamená, ţe přestoţe pro jednotlivé státy existují detailní posudky, 

nelze na základě dostupných údajů provést náleţité srovnání, jelikoţ hodnotící zprávy 

jednotlivých států obsahují různé informace a jejich zaměření není stejné. Dostáváme se tedy 

do situace, kdy máme podrobné informace například o poměru dívek a chlapců ve školách 

v Burkině Faso, ovšem odpovídající informace pro Benin či Niger dostupné nejsou. Aktuální 
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situaci ve vzdělávání v námi vybraných státech tedy můţeme porovnat pouze globálně, nikoli 

na základě relevantních výsledků posuzovaných kritérií.   

Pro všechny tři země platí, ţe situace ve městech a ve venkovských oblastech se velmi liší. Ve 

městech je celkově vyšší ţivotní úroveň, poskytované sociální sluţby jsou na relativně slušné 

úrovni. Většina městských škol jsou kamenné budovy, školní docházku základního stupně 

absolvuje přibliţně 80% dětí, mezi počty vzdělávaných dívek a chlapců jsou jen nepatrné 

rozdíly. Ve městech jsou rovněţ dostupné vzdělávací instituce středního a vyššího stupně. Na 

venkově je situace velmi špatná, šance na její brzké zlepšení jsou téměř nulové, neboť zde 

chybí základní infrastruktura. Elektrifikace venkova pokračuje jen velmi pomalu, v posledním 

desetiletí v podstatě vůbec. Silnice prakticky neexistují, komunikační prostředky (rádio, 

televize, telefon, internet) také ne. Vysoká míra negramotnosti dospělé populace je velkou 

překáţkou všech snah o reformní aktivity v oblasti vzdělávání na venkově. Nevzdělaní rodiče 

nevidí důvod posílat své děti do škol, které jsou navíc často velmi vzdálené od místa bydliště. 

Děti představují levnou pracovní sílu pro jejich rodiny, která se, v případě, ţe odejdou do 

školy, jen obtíţně nahrazuje. Počet dětí v jedné třídě je na venkově průměrně dvojnásobný 

oproti městům, 80 – 100 dětí na jednoho učitelé je běţný poměr na venkovských školách. 

Zároveň je na venkově nedostatek potravin a zdravotní péče, děti trpí podvýţivou a různými 

nemocemi. Jejich školní výsledky jsou velmi slabé, školní docházku dokončí přibliţně třetina 

všech dětí.  

Vyučovacím jazykem na všech stupních a typech škol je i nadále francouzština, coţ pro řadu 

dětí představuje velký problém. V zemích převládají tradice kmenové příslušnosti, v rodinách 

se obvykle hovoří tradičními africkými jazyky, a to především na venkově. Děti, které 

přicházejí do první třídy, často francouzsky nerozumí vůbec, první rok školní docházky je 

obvykle věnován výuce francouzštiny. Více neţ padesát let po rozpadu koloniálního zřízení 

v zemích subsaharské Afriky přetrvává francouzský vzdělávací systém, i nadále se pouţívají 

staré francouzské učebnice a pomůcky. Nové materiály a aktualizované metodiky začínají 

postupně vznikat, ale jejich dostupnost je nízká.  

Nejlepší situace z námi posuzovaných zemí je v Beninu, který má přístup k moři. Přístav ve 

městě Cotonou je důleţitým překladištěm pro celou západní Afriku, z námořní dopravy 

pramení značná část příjmů státu, který není tolik závislý na zemědělské produkci jako okolní 

vnitrozemské státy. Benin má navíc od roku 1990 poměrně stabilní politický systém, coţ 

umoţňuje provádět dlouhodobé reformní kroky. Školství v Beninu navazuje na francouzskou 

koloniální tradici, v zemi přetrvává francouzský systém vzdělávání bez jakýchkoli vládních 
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zásahů. Dlouhodobě přetrvávající problémy jsou především: vysoký počet ţáků ve třídách, 

nedostatek kvalifikovaných učitelů, omezený přístup k vyšším stupňům vzdělání pro dívky a 

obrovské rozdíly mezi městy a venkovem. 

Situace v Burkině Faso se oproti Beninu liší především v tom, ţe zde v posledních letech 

probíhají značné reformy ve všech oblastech, země prochází od roku 2000 rychlým vývojem. 

Přestoţe za Beninem dlouhodobě zaostává ve všech ukazatelích, lze předpokládat, ţe se 

situace v této zemi bude nadále zlepšovat, zatímco Benin od roku 2004 stagnuje. Velkým 

problémem Burkiny Faso je geografická poloha – velkou část země tvoří poušť. Dlouhodobý 

úbytek sráţek navíc vede k rozšiřování pouštních oblastí na úkor pastvin a obdělávaných polí. 

V oblasti vzdělávání jsou mezi Beninem a Burkinou jen malé rozdíly, problémy obou zemí 

jsou prakticky totoţné.  

Niger, druhá nejchudší země světa podle HDI, se potýká s opakovanými státními převraty a 

s nedemokratickými principy vládnutí, kdy velkou část státní moci přebírá armáda. Převrat 

v roce 2009 přerušil na dva roky přísun mezinárodní rozvojové pomoci, ekonomika státu se 

propadla na úroveň 80. let. V červnu 2011 proběhly prezidentské i parlamentní volby, které 

byly s určitými výhradami uznány mezinárodními pozorovateli za demokratické. Evropská 

unie a Spojené národy přislíbily pokračovat v dodávkách rozvojové pomoci pod podmínkou, 

ţe nově ustavená vláda prokáţe snahy provádět zásadní reformní opatření.  

Subsaharská Afrika je dlouhodobým příjemcem mezinárodní rozvojové pomoci. Je prioritní 

oblastí pro rozvojovou politiku nejen Francie, kde jsme to z historických důvodů 

předpokládali, ale i pro Evropskou unii a pro mezinárodní organizace jako jsou Spojené 

národy, UNESCO a Světové banka. V roce 2000, kdy byly v Dakaru stanoveny závazné 

Rozvojové cíle tisíciletí, byl za celosvětovou prioritu vyhlášen boj s chudobou. Podle definice 

OSN je jedním z měřítek chudoby přístup ke vzdělání, rozvojová politika v oblasti vzdělávání 

byla vyhlášena drou největší prioritou, největší prioritou je při tom boj s chudobou obecně. 

Největším poskytovatelem rozvojové pomoci na světě je Evropská unie, z Evropského 

rozvojového fondu pochází více neţ 50% všech rozvojových investic. Na bilaterální úrovni 

poskytují nejvíce finančních prostředků Spojené státy, Francie zaujímá druhé místo na světě. 

Dvě třetiny francouzské rozvojové pomoci směřuje do bývalých kolonií v subsaharské Africe. 

Česká republika není aktivním dárcem v tomto regionu, je ovšem pravidelným přispěvatelem 

do rozpočtů mezinárodních organizací (EU, OSN, UNESCO, Světová banka), jejichţ 

prostředky do zemí subsaharské Afriky směřují ve velké míře. 
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Námi stanovená výchozí hypotéza, tedy ţe: „V bývalých francouzských koloniích 

subsaharské Afriky dodnes přetrvává francouzský vzdělávací systém, vazby bývalých kolonií 

na Francii jsou i po více neţ padesáti letech od rozpadu koloniální říše velmi silné, nově 

vzniklé státy jsou i nadále závislé na francouzské pomoci.“, se podařilo prokázat na základě 

analýzy francouzské rozvojové politiky a pomoci pro subsaharskou Afriku. Zároveň je ovšem 

třeba dodat, ţe i přes velkou míru francouzské pomoci je v dnešní době klíčovým 

poskytovatelem rozvojové pomoci Evropská unie. 

 

Z expertních hodnotících zpráv vyplývá, ţe dlouhodobý rozvoj v afrických zemích není 

dosaţitelný v případě, ţe se výrazně nezvýší vzdělanost obyvatel afrických států. Investice do 

vzdělání jsou nejlepší cestou, jak nastartovat ekonomický rozvoj v subsaharské Africe a jak 

napomoci jednotlivým africkým státům v boji s chudobou. Závislost Beninu, Burkiny Faso a 

Nigeru na mezinárodní pomoci je obrovská, finanční prostředky pocházející z mezinárodních 

zdrojů představují ve všech těchto zemích podstatnou část státního rozpočtu. Lze 

předpokládat, ţe závislost těchto států na vnější finanční i materiální pomoci bude, vzhledem 

k rychlosti ekonomického a sociálního rozvoje těchto států, přetrvávat dlouho do budoucnosti. 

    

 

6 Résumé 

Introduction 

Ce travail de diplôme, appelé L‘Aide au développement de l’Éducation dans certaines 

colonies françaises anciennes de l’Union Sahel-Bénin, présente dans les chapitres deux et 

trois la situation contemporaine dans le secteur de l’éducation en Afrique subsaharienne, 

principalement dans les trois républiques suivantes  - la République du Bénin, la République 

du Burkina Faso et la République du Niger. Le chapitre quatre est une introduction des 

donneurs principales de l’aide au développement de l’éducation, nous y présentons les grands 

donneurs internationaux, comme les Nations Unies, l’UNESCO, la Banque mondiale et 

l’Union européenne, ensuite nous présentons aussi la politique et l’aide au développement de 

deux pays : de la France et de la République tchèque.  
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Le but principal de ce travail est d’attirer l’attention aux causes de la situation critique 

contemporaine dans la domaine de l’éducation des colonies françaises anciennes en Afrique 

subsaharienne et d’analyser les sources fondamentales de l’aide au développement, en 

supposant que la France accorde la majorité de ses moyens de l’aide au développement aux 

ses colonies anciennes les plus pauvres, dont les pays en Afrique subsaharienne prédominent.  

Les sources des informations utilisées pour l’élaboration de ce travail sont les documents 

officiels des gouvernements français et tchèques (en particulier des Ministères des Affaires 

étrangères de deux pays), les documents officiels de l’Union européenne et aussi des études et 

rapports des organisations internationales (en particulier de l’UNESCO et de la Banque 

mondiale). Les déclarations et décrets des gouvernements des pays étudiés ont été considérés 

aussi, mais comme la fréquence de ces documents est pauvre et leur véracité est discutable, 

nous prenons les sources de la provenance européenne pour déterminantes.  

Grâce à l’occasion de passer plusieurs mois en Afrique subsaharienne et y ayant travaillé en 

2009 et 2010, je peux bénéficier de mes expériences personnelles concernant la situation 

contemporaine du système politique dans les trois pays, de la gestion des pays et de la vie des 

gens ordinaires. Ayant vu la pauvreté des Africains, ayant travaillé avec les adultes 

analphabètes et les enfants qui n’ont jamais fréquentés l’école, j’ai pris la décision de profiter 

de mes expériences dans ce travail. C’était la raison majeure pour laquelle nous avons décidé 

de nous plonger dans la problématique de l’éducation en Afrique subsaharienne, dans les 

colonies françaises anceinnes.  

Union Sahel – Bénin: Bénin, Burkina Faso et Niger 

La décomposition des colonies françaises en Afrique subsaharienne, qui a commencé en 

1958, est un tournant essentiel du développement des pays africains. En 1959 quatre de 

nouveaux pays autonomes ont formé l’Union Sahel - Bénin dont les membres étaient la Côte 

d’Ivoire, le Niger, la Haute-Volta (Burkina Faso) et le Dahomey (Bénin). Dans ce travail nous 

nous concentrons sur trois de ces pays, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, qui sont classés 

parmi les quinze pays les plus pauvres du monde selon le HDI (Human Development Index) 

et en même temps ce sont les représentants de vingt pays les moins dévéloppés. 

La situation dans ces pays est marquée par la disparité des conditions de la vie entre les villes 

et la campagne où on manque des sources de l’eau, l’électrification n’y existe presque pas, les 

services sociaux (éducation, santé) non plus.  
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L’éducation en Afrique subsaharienne 

La situation dans le secteur de l’éducation est pauvre en général. Le nombre des écoles est 

insuffisant, les classes sont surpeuplées des enfants sous-alimentés. En plus, la population 

s’accroît rapidement (3 % par an, la moitié de la population est plus jeune que 15 ans),  mais 

les capacités contemporaines du système de l’éducation ne peuvent pas être augmentées à bref 

délai à cause du manque des ressources humaines – les enseignants en premier lieu, mais le 

personnel non-enseignant aussi. L’anaphabétisme de la population adulte ralentit le progrès 

des efforts réformateurs, car non seulement on manque le personnel cultivé, mais aussi les 

gens sans formation ne se rendent pas compte de l’importance de l’éducation pour leurs 

enfants. Un grand nombre des parents préferent que leurs enfants restent à la maison, surtout 

les filles, et aident à s’occuper du bétail et à soigner les autres membres de la famille. 

L’inégalité des sexes est marquante aux écoles où la majorité des élèves sont les garçons et les 

enseignants sont surtout les hommes. La pauvreté des familles et les préjugés sociaux, ce sont 

les deux raisons  principales à cause desquelles l’éducation reste accessible pour les filles 

seulement dans une mesure limitée.       

Bien que les gouvernements de ces États essaient de faire des réformes nécessaires, 

l’efficacité de toutes ces mesures est faible. Les trois causes principales des résultats pauvres 

sont: instabilité des gouvernements, corruption et inconséquence. Peu de gouvernements 

accomplissent la période titulaire de gestion, des coups d’État et des soulèvements sont 

fréquents, ce qui est produit par la diversité ethnique dans les pays. Les chefs des tribus 

locaux sont pris pour plus respectables que les membres de la représentation officielle de 

l’État, des soulèvements contre les autorités et des insurrections contre les prescriptions d’État 

se passent souvent.  

La corruption n’est pas considérée comme mauvaise, c’est un phénomène omniprésent, il y en 

a sur tous les niveaux de la gestion d’État. Donner un dessous-de-table, c’est le meilleur 

moyen comment arriver à ce qu’on veut, si non le seul moyen. Sans « un petit cadeau », 

comme les africains l’appellent, personne ne fait aucun effort. 

L’inconséquence des réformes et la manque de cohérence des activités gouvernementales 

causent que les ressources financiers ne sont pas investis raissonnablement et l’effet des 

réformes est de courte durée.  

Le patrimonie du colonialisme français se manifeste à l’éducation, où les usages et les 

procédés restent les mêmes qu’au passé colonial. L’enseignement aux écoles de n’importe 
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quel niveau s’effectue en français, mais dans les familles on utilise beaucoup les langues 

tribales traditionnelles. Les petits enfants, en arrivant à l’école pour la première fois, ne savent  

pas habituellement un mot en français, la première année scolaire est dédiée à l’apprentissage 

de la langue française, ce qui ralentit beaucoup l’avancement des connaissances acquises. 

Aussi, la majorité des manuels et des outils pédagogiques proviennent de l’époque coloniale, 

ils sont vieillis et ne correspondent pas aux besoins des apprenants contemporains. 

Les bâtiments scolaires n’ont pas été remis en bon état depuis longtemps, il n’y a pas d’argent 

ni volonté à faire des reconstructions nécessaires, beaucoup de bâtiments ressemblent plus aux 

ruines que aux écoles pour des enfants. Les conditions hygiéniques sont tristes, la majorité des 

écoles n’a pas d’accès à l’eau, les toilettes et lavabos n’existent presque pas.  

L’un des Objectifs du Millénaire pour le Développement formulés par les Nations Unies en 

2000 est d’assurer l’éducation primaire pour tous, c’est à dire de donner à tous les enfants 

dans le monde, garçons et filles, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires. 

Cet objectif concerne surtout l’Afrique subsaharienne où le taux de scolarisation et le nombre 

des enfants inscrits dans le primaire sont les plus bas du monde.  

Aide au développement 

L’aide au développement pour les États de l’Afrique subsaharienne vient de deux sources 

principaux : des organisations internationales comme les Nations Unis (NU) et UNESCO, la 

Banque mondiale et l’Union européenne  (UE); et des budgets d’États sur la base de l’aide et 

la coopération bilatérale. L’Afrique est le continent prioritaire à long terme en ce qui concerne 

l’aide au développement et à la lutte contre la pauvreté.  

La majorité des ressources financiers (plus que 50%) provient de l’Union européenne, 

notamment de son Fonds européen de développement (FED), duquel les subventions sont 

réservées pour le soutien des pays au développement, pour l’aide au développement 

économique et social.  

Le soutien de la Banque mondiale est aussi sous la forme des dotations directes aux budgets 

des États au développement, mais la majorité de l’aide de cette institution est sous forme des 

prêts sans intérêt et des garanties pour encourager les activités commerciales et pour stimuler 

la participation des pays africains au marché international. Aussi, les experts de la Banque 

mondiale élaborent chaque année les Rapports d’État des Systèmes Éducatifs Nationaux 

(RESEN), ce sont des rapports évaluatifs déterminatifs selon lesquels les subventions 

internationales sont distribuées. 
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L’acteur le plus universel de l’aide dans le secteur d’éducation, c’est l’UNESCO, qui assure 

non seulement l’aide financière directe, mais aussi le soutien technique. Les experts de 

l’UNESCO fonctionnent comme des conseillers aux gouvernements et aussi comme des 

surveillants indépendents. Un bureau local de l’UNESCO est situé dans tous les pays de 

l’Afrique subsaharienne, le continent africain soit la priorité majeure de longue duréee de 

cette organisation. L’UNESCO a défini ses priorités dans le programme de l’Éducation pour 

Tous en 1990, ce programme est devenu engagement mondial après la conférence en Dakar 

en  2000, quand les pays membres de NU l’ont ratifié. Les priorités y sont présentées en 

quatre points principaux: savoir connaître, savoir faire, savoir être et savoir vivre ensemble. 

L’Afrique subsaharienne est la priorité fondamentale de la France, qui contribue chaque année 

aux budgets des organisations et institutions intrernationales d’aide au développement 

(Nations Unies, Union européenne, Banque mondiale). La France est aussi le donneur de 

l’aide bilatérale. L’institution clée pour l’aide française au développement est le Comité 

interministériel de la coopération internationale et du développement (CICID), un comité des 

représentants de tous les ministères français et des experts à la politique internationale du 

développement. Ce CICID définit l’orientation de la politique française bilatérale du 

développement. L’exécuteur factuel est l’Agence Française de Développement. Dès les 

années 90 la France est le deuxième donneur le plus généreux de tous les pays du monde, le 

premier sont, depuis longtemps, les États–Unis.  

La participation de la République tchèque à l’aide au développement en Afrique 

subsaharienne est presque nulle en ce qui concerne l’aide bilatérale, La contribution de la 

République tchèque est seulement indirecte, par l’intermédiaire des allocations aux budgets 

des organisations et institutions intrernationales dont elle est membre (Nations Unies, Union 

européenne, Banque mondiale). 

Conclusion 

La situation dans le secteur de l’éducation dans les colonies françaises anciennes est très 

mauvaise, les pays sont dépendants à l’aide internationale. Malgré tous les efforts des 

gouvernements locaux à faire des réformes, le progrès n’est que très lent. Pour achever les 

Objectifs du Millénaire pour le Développement il faudra trouver des solutions sociales pour 

l’accroissement démographique rapide – construction de nouvelles écoles, formation des 

enseignants et enseignantes, mais aussi il faudra essayer de modifier l’oppinion publique pour 

que les parents comprennent l’importance de l’éducation pour leurs enfants et pour la future 

des pays africains. 
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