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Seznam zkratek 

 

CAAT  Campaign against the Arms Trade (Kampaň proti obchodu se zbraněmi) 

FG  Franc Guinéen (Guinejský frank) 

FGM Female genital mutilation (Ženská obřízka) 

FIAH  Fédération Internationale d'Appui Humain (Mezinárodní federace lidské 

podpory) 

GAAT  General Agreement on Tariffs and Trade (Všeobecná dohoda o clech a 

obchodu, předchůdce WTO) 

HDI  Human Development Index (Index lidského rozvoje) 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HH  Humanistické hnutí 

HIPC Iniciative Heavily Indebted Poor Countries (Iniciativa nejvíce zadlužených zemí) 

HND  Hrubý národní důchod (...vyjadřuje roční hodnotu produktu z výrobních 

prostředků vlastněných rezidenty daného státu. Životní úroveň zobrazuje 

lépe než HDP, které naopak zobrazuje produkt vytvořený na území státu bez 

ohledu na to, kam plynou příjmy z výrobních faktorů – platy, dividendy, 

úroky apod...*) 

KLP  Kampaň lidské podpory 

LDCs  Least Developed Countries (Nejméně rozvinuté země světa) 

MMF  Mezinárodní měnový fond (IMF International Monetary Fund) 

NNO  Nevládní nezisková organizace 

ODA  Official Development Assistance („Oficiální rozvojová pomoc“ je 

nejčastějším druhem rozvojové pomoci... ODA plyne do rozvojových zemí a 

mezinárodních organizací z oficiálních agentur států a samospráv nebo 

jejích výkonných orgánů...*) 

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development (Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj. Její členové financují takřka celou 

světovou výši ODA...*) 

OSN  Organizace spojených národů 

PRSP  Poverty Reduction Strategy Papers (Strategické dokumenty pro snižování 

chudoby, většinou nahrazují tolik kritizované SAP) 
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SAP  Structural Adjustment Programs (Programy strukturálních úprav – Programy 

ekonomických reforem, požadované MMF (a SB) od zemí, kterým poskytuje 

půjčky.... Cílem SAP je zajistit, že země bude mít dostatek prostředků na 

splácení svých dluhů. SAP většinou obsahují několik obecných receptů: 

privatizaci, škrty ve vládních výdajích, uživatelské poplatky (zejména 

v oblasti zdravotnictví a školství), podporu exportu, zvyšování úrokových 

sazeb a liberalizaci obchodu... **) 

SB  Světová banka (WB World Bank) 

SIPRI  Stockholm International Peace Research Institute 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (OSN pro 

vzdělání, vědu a kulturu) 

IANSA  International action network on small arms 

UNAIDS  United Nations Programme on HIV/AIDS 

UNDP  United Nations Development Programme (Rozvojový program OSN) 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees (Vysoký komisariát OSN pro 

uprchlíky) 

UNICEF  United Nations International Children’s Emergency Fund (Dětský fond OSN) 

USD  Americký dolar 

WFP  Word Food Programme (Světový potravinový program) 

WHO  World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 

WSF  Worl Social Forum (Světové sociální fórum) 

WTO  World Trade Organization (Světová obchodní organizace) 

 

* Definice zkratky použita z: Rozvojové cíle tisíciletí - Manuál globálního rozvojového 

vzdělávání, Ekumenická akademie, Praha 2005 

** Definice zkratky použita z: Společný svět, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., 

Praha 2004 
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1. Úvod 

 

 Chudoba, ve které se většina lidí ocitla bez svého přičinění, třeba jen tím, že 

se narodila na nepravém místě, je bohužel nedílnou součástí dnešního světa, ale více 

než kdy jindy se dere ven a „křičí“. Její důsledky jsou stále viditelnější a 

hmatatelnější. Fenomén globalizace vše propojuje, a tím urychluje, je jakýmsi 

katalyzátorem mezinárodního dění a jedním z důsledků „přibližování světů“, je i 

přibližování problémů. A právě chudoba, která ještě nedávno byla kdesi „daleko“ a 

informace o ní jen v náznacích a jen občas pronikaly k uším a očím západního světa1, 

se dnes svými důsledky projevuje se vší silou i zde. Statistiky nám naznačují, že 

v minulých stoletích nebyly příjmové rozdíly a životní podmínky mezi jednotlivými 

kontinenty tak propastné, jako je tomu dnes. Zatím to vypadá tak, že čím větší je 

bohatství rozvinutého2, západního světa, tím více se rozevírají pomyslné a tolikrát 

zmiňované sociální nůžky. Rozvoj vědy, techniky a poznání vůbec, tedy ve většině 

případů neznamená rozvoj lidstva jako celku, ale je soustřeďován téměř výhradně do 

center rozvinutého světa. Tato práce má za cíl v souhrnu zmínit současný stav a 

položit tak základy pro náčrt charakteristik některých nových přístupů v řešení 

chudoby. Nemá být „kouzelným proutkem“, který by měl tu moc, změnit jedním 

mávnutím realitu, ač bychom si to jakkoliv mohli přát. Nastiňuje však přístupy 

založené na vzájemném respektu, rovnoprávnosti, lidské důstojnosti, odpovědnosti za 

budoucnost a především na skutečném přijetí faktu, že žijeme na jedné společné 

Zemi. 

 

 Chudoba byla a je diskutovaným tématem. S tzv. Miléniovou deklarací (The 

United Nations Millennium Declaration), kterou v roce 2000 podepsalo na půdě OSN 

všech 191 členů a zavázalo se tak ke snaze o naplnění Rozvojových cílů tisíciletí 

(Millennium Development Goals)3 v ní obsažených, se problematika řešení chudoby 

stala veřejnou deklarací představitelů členských zemí. Už tento krok samotný byl na 

poli mezinárodní spolupráce velmi významným počinem, „... má vysokou ideologickou 

a morální hodnotu...“4 a jistě může být inspirací. 

                                                           
 
2 Výraz „rozvinutý“ ve spojení „rozvinutý svět“, „rozvinuté země“ je v dokumentu použit ve smyslu 
hospodářského, ekonomického, technologického rozvoje a nemá implikovat jiné typy společenského, 
kulturního nebo snad obecně lidského rozvoje, ač se s takovým pojetím (i když ne vždy zcela 
explicitně vyjádřeným) lze naneštěstí setkat. 
3 Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals) obsahují osm základních cílů a osmnáct 
jednotlivých úkolů k jejich dosažení do roku 2015, viz Příloha 1. 
4 Exnerová, Věra; Volfová, Andrea: Globální problémy – Chudoba, 2005, www.rozvojovka.cz 
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Od konce druhé světové války, kdy se řešením chudoby jako tématem (tehdy 

ještě ve vztahu k poválečné situaci v Evropě), začal svět nějakým způsobem zabývat 

bylo možné vidět, více či méně úspěšné a upřímně myšlené kroky a opatření. Zrodily 

se tak instituce jako např. Světová banka či Mezinárodní měnový fond, které měly 

reagovat na vzniklou situaci a mimo jiné napomáhat k rozvoji jednotlivých oblastí. 

Téměř polovina všech lidí, žijících dnes pod hranicí extrémní chudoby5 se nachází 

v subsaharské Africe. I tato práce se zaměřuje především na situaci v této zóně a 

návrhy řešení se opírají o jejich aplikaci ve třech zemích dané oblasti: Guineji, Keni a 

Beninu.  

 

 Text je rozdělen na dvě základní části, první se věnuje analýze situace a 

vytváří základ pro aplikaci návrhů řešení.6 Metody využité při vzniku této práce 

představují zejména analýzu velkého počtu dokumentů a to především v první 

polovině textu. Samostatnou problematikou je dostupnost informačních zdrojů. 

Převážná většina textů je k dispozici v jiném, než českém jazyce, ale díky internetu 

jsou dnes alespoň dostupnější více, než kdy jindy. V tomto ohledu se stal internet při 

zpracovávání tématu nepostradatelným a tvoří tak podstatnou část informačních 

zdrojů. Pomineme-li jazykové úskalí literatury s touto tematikou, vyvstane další obtíž. 

Tou je dostupnost a ucelenost informací o událostech, jednání a přístupech, které 

nelze označit v žádném případě jako humánní a často dokonce překračují legální 

rámec. I přes to, že jsou tyto zdroje poměrně těžko dohledatelné a i jejich verifikace 

bývá někdy obtížná, rozhodla jsem se uvést je v této práci. Zdají se mi obzvláště 

důležité v daném způsobu interpretace fenoménu chudoby jako takové. V druhé části 

práce bylo kromě analýzy textů využito také metody zúčastněného pozorování a 

osobního sběru dat při osobní účasti na realizaci navržených a popsaných přístupů 

mezi lety 2001 až 2006. 

 

 Jak již bylo naznačeno v počátku, cílem této práce je dát prostor určitému 

způsobu interpretace dnešního světového dění, poskytnout nástroje k hlubšímu studiu 

problematiky a načrtnout některé hlavní linie konkrétního přístupu ke studiu a řešení 

otázek chudoby.  

                                                           
5 Tzv. hranice extrémní (nebo též absolutní) chudoby je podle Světové banky (SB) určena výší 
denního příjmu nižší než 1 dolar, se kterou musí tito lidé vystačit. 
6 Rozsah této práce dovolil některá témata uvést jen jako zmínku o jejich existenci, i když by si 
zasloužila být rozpracována v samostatných studiích. Nebylo tedy možné vyhnout se jistým 
zjednodušením a množství odkazů, někdy přímo rozšiřujících zmiňovaný problém. Odkazy na možnost 
podrobnějšího studia jsou uvedeny přímo v poznámkách pod čarou nebo v seznamu literatury a 
informačních zdrojů na konci textu. 
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2. Chudoba – vymezení problému  

 

Chudoba má mnoho příčin, podob a důsledků. Její tvář je jiná v Evropě, 

Severní Americe7 a jiná v subsaharské Africe či Asii. Je však jisté, že je jedním z 

nejzávažnějších globálních problémů dneška. V této práci je pozornost soustředěna na 

oblast rozvojového světa, někdy nazývaného třetí svět8 a především pak na africký 

kontinent. 

 

Historické faktory, jakými jsou například kolonialismus nebo obchod s otroky, 

patří bezesporu mezi jedny z příčin současné chudoby v zemích globálního jihu. 

Politické a ekonomické faktory jsou pak dalšími velkými hráči, ovlivňujícími situaci. 

Patří mezi ně tzv. neokolonialismus, závislost na rozhodování cizích vlád a 

nadnárodních společností a v neposlední řadě mezinárodních institucí jakými jsou 

Světová banka (SB), Mezinárodní měnový fond (MMF) nebo Světová obchodní 

organizace (WTO). Častá přítomnost korupce a ozbrojených konfliktů v těchto 

oblastech také sehrává svou významnou roli a je někdy příčinou a jindy následkem 

výše zmíněných faktorů, vždy ale přispívá k chudobě obyvatelstva. 

 

Zpráva OSN z roku 2005 o sociální situaci ve světě konstatuje, že globalizaci 

doprovází nárůst nerovnosti jak mezi zeměmi, tak mezi jednotlivci uvnitř států a že 

miliony osob žijí na hranici extrémní chudoby i přesto, že jsou zaměstnáni. Dochází 

také k nárůstu nerovnosti v přístupu ke vzdělání a lékařské péči a násilí pramení velmi 

často právě z nerovnosti. Stejná zpráva taktéž mimo jiné doporučuje řešení nerovnosti 

rovnoměrnějším rozdělováním výnosů globální ekonomiky za souběžné podpory 

demokracie. V tomto úkolu, vyrovnávání sociálních nerovností, spatřuje důležitý 

nástroj k zamezení globálního konfliktu a násilí.9 „...Podle údajů Světové banky z roku 

                                                           
7 Chudoba není jen doménou rozvojových oblastí, tabulka v příloze 2 ukazuje procento dětské 
chudoby ve vybraných zemích OECD. 
8 Giddens, Anthony: Sociologie, Argo, 1999: „...Termínu Třetí svět, jehož autorem byl francouzský 
demograf Alfred Sauvy, se běžně užívá pro souhrnné označení méně rozvinutých či „rozvojových“ 
zemí, i když není příliš vyhovující...“ a „..Protože se mnoho těchto zemí nachází jižně od USA a 
Evropy, označují se někdy kolektivně jako „Jih“, aby se tak odlišily od bohatšího, průmyslového 
„Severu“.... Pojem Třetí svět vznikl původně na základě ideologického rozdělení na tři hlavní typy 
společnosti 20. století. První svět představovaly průmyslové státy Evropy, USA.... Jejich protipólem 
byly země Druhého světa, tj. komunistické společnosti tehdejšího Sovětského svazu a východní 
Evropy...“ 
9 Lebeda Petr: Zpráva o potírání chudoby ve světě, Literární noviny 37/2005, Praha 2005 
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2003 vlastní 80 procent světového hrubého domácího produktu (HDP) jedna miliarda 

lidí v bohatém světě...“10 

 

Obrovské rozdíly mezi životními podmínkami v zemích technicky a hospodářsky 

rozvinutých, kde žije asi jen 20% světové populace a zemích rozvojových přinášejí čím 

dál tím více problémů, a tedy i sociálního napětí. Chudoba neznamená jen nízké 

příjmy, ale též mnohá omezení jakými jsou přístup ke vzdělání, zdravotní péči, 

nedostatek potravy a nedostupnost pitné vody. Nemožnost získat vzdělání velmi 

omezuje budoucí možnosti rozvoje každého jedince a nese s sebou i omezený přístup 

k informacím, daný například jazykovou bariérou. Tento faktor má významný vliv také 

v oblasti problematiky šíření HIV/AIDS11. Dále se chudoba projevuje příslušností 

k určité sociální skupině a následně tedy i sociálním vyloučeností, ať již přímou, 

otevřenou či nepřímou, skrytou a často ztrátou lidské důstojnosti. Výstižně chudobu 

popsala Pavla Gomba, ředitelka Českého výboru pro UNICEF: „...Chudoba je, když 

nemůžete usnout hladem. Chudoba je, když nemáte střechu nad hlavou. Chudoba je, 

když je vám zle, ale nemáte na doktora. Chudoba je, když si nemůžete přečíst jízdní 

řád, protože jste nechodili do školy. Chudoba je, když vám ubližují, ale vaše volání o 

pomoc nikdo neslyší. Chudoba je bezmocnost, bezcennost a nesvoboda...“12  

 

 Na tomto místě je nutno dodat, že v dnešním světě existuje dostatek 

prostředků, technologií a vědeckých pokroků na to, aby bylo možné extrémní chudobu 

odstranit. Záleží tedy spíše na vůli čelit tomuto obrovskému globálnímu problému. 

 
 

2.1. Kritéria hodnocení 

 

 Jak bylo řečeno, existují odlišné podoby a definice chudoby a její hodnocení je 

nahlíženo ze situace té, které společnosti. Postupem času se vyvinul systém hodnocení 

příjmové chudoby a dnes je nejběžněji užíván pojem tzv. hranice chudoby, která je 

pro každou zemi určována na základě průměrné částky potřebné k zajištění základních 

potřeb člověka. Hranicí tzv. extrémní chudoby je podle klasifikace Světové banky 

                                                           
10 kolektiv autorů: Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, 2005, www.rozvojovka.cz 
11 Podle údajů UNAIDS dnes žije na světě téměř 40 milionů lidí nakažených virem HIV. 25, 8 milionu 
(tedy cca 60%) z nich v subsaharské Africe, kde žije cca jen 10% světové populace. Uvádí se, že 
kolem 120 milionů párů nemá přístup k antikoncepci i přesto, že by ji používat chtěli.  
12 Gomba, Pavla, Český výbor pro UNICEF: Globální chudoba: Můžeme si dovolit prohrát?, 
www.unicef.cz/index.php?pg=2&id=82&zp=17, publikováno ve Finance Magazine 2/2004 
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z roku 1990 denní příjem nižší než 1 dolar. Pod touto hranicí extrémní chudoby dnes 

ve světě žije 1,2 miliardy obyvatel13. Další 2,7 miliardy14 však musí vystačit s denní 

částkou nepřevyšující 2 dolary. Nutno dodat, že existuje mnoho dalších lidí, žijících ve 

velmi bídných podmínkách i přes to, že je jejich denní příjem vyšší. Ve statistikách 

však nefigurují, protože nastavenou číselnou hranici překročili. Z toho vyplývá, že 

pojem hranice chudoby je v tomto smyslu ne zcela přesný a má své limity. Dále tedy 

rozlišujeme pojmy absolutní a relativní chudoba, kdy první vyjadřuje nemožnost 

zajistit si příjmy k uspokojení základních lidských potřeb. Relativní chudoba pak 

odkazuje k širším souvislostem ve vztahu k okolní společnosti a bývá charakterizována 

jako nemožnost žít a začlenit se do společnosti tak, jak je v daném místě běžné, 

právě z důvodu nedostatku prostředků. 

 

 Hrubý domácí produkt (HDP) se využívá k porovnávání stupně rozvoje, a tedy i 

chudoby jednotlivých zemí. Je však zavádějící, resp. nevypovídá o skutečném stavu 

v případě, že jsou v dané společnosti velké nerovnosti příjmů. Proto většinou neodráží 

skutečnou životní úroveň obyvatel dané země a při jeho posuzovaní, je třeba mít toto 

na mysli. 

 

Index lidského rozvoje (Human Development Index) je ukazatel zavedený 

v roce 1990 Rozvojovým programem OSN (UNDP), poukazuje, lépe než HDP, na životní 

úroveň obyvatel. „..Jeho smyslem je zachytit jak ekonomické, tak sociální aspekty 

rozvoje. Index se stanovuje na základě tří veličin: očekávaná délka života; vzdělání 

(gramotnost dospělé populace); průměrný příjem. Hodnoty ukazatele se pohybují od 0 

do 1, přičemž 0 je nejnižší možný stav a 1 nejvyšší možný stav rozvinutosti zemí či 

regionů..“15 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 kolektiv autorů: Rozvojové cíle tisíciletí - Manuál globálního rozvojového vzdělávání, Ekumenická 
akademie, Praha 2005 
14 Wolfensohn, James D.; Bourguignon, Francois: Chudoba se sice snížila, ale zůstaly nesplněné sliby, 
Hospodářské noviny, Praha 16.11.2004 
15 Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.: Společný svět, Praha 2004 
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  Regiony podle HDI (Human development index) a dalších ukazatelů16   

   

Hodnota 
HDI 
(2002) 

Hrubý 
domácí 
produkt 
(parita 
kupní síly v 
USD na 
osobu; 
2002) 

Očekávaná 
délka 
života při 
narození 
(2002) 

Míra 
dětské 
úmrtnosti 
(úmrtnost 
do 1 roku 
na 1000 
nar.; 
2002)  

Míra 
gramotnosti 
v populaci 
na 15 let 
(%; 2002)   

  Arabské země 0,7 5 069 66,3 48 63,3   

  Východní Asie a Pacifik 0,7 4 768 69,8 32 90,3   

  Latinská Amerika a Karibik 0,777 7 223 70,5 27 88,6   

  Jižní Asie 0,584 2 658 63,2 69 57,6   

  Subsaharská Afrika 0,465 1 790 46,3 108 63,2   

  Stř. a vých. Evropa, SNS 0,796 7 192 69,5 18 99,3   

  Státy OECD 0,911 24 904 77,1 11 ..   

  Svět celkem 0,729 7 804 66,9 56 ..   

          

  
Zdroj: Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.: Společný svět, Praha 2004 (UNDP: Human Development Report 
2004)   

                
 
 

 
2.2. Statistický rozbor - lidé žijící pod hranicí chudoby a důsledky chudoby 

v číslech 

 

Pod hranicí extrémní chudoby dnes na světě žije 1,2 miliardy obyvatel a 

dalších 2,7 miliardy žije s denním příjmem nižším, než 2 USD denně. V celosvětovém 

měřítku se mezi lety 1981 – 2001 sice počet lidí žijících za méně než 1 USD snížil, ale 

to zejména díky zlepšení podmínek v Číně. Situace v subsaharské Africe se  naopak 

zhoršila, došlo k téměř dvojnásobnému nárůstu počtu lidí žijících v extrémní 

chudobě.17  

 

Během roku 2002 zemřelo na celém světě 11 milionů dětí18, kterým bylo méně 

než pět let. V 97 procentech se tak stalo v rozvojovém světě a polovina těchto případů 

spadá do oblasti subsaharské Afriky. Většině těchto úmrtí se za současných vědeckých 

                                                           
16 Grafy viz Příloha 9. 
17 Wolfensohn, James D.; Bourguignon, Francois: Chudoba se sice snížila, ale zůstaly nesplněné sliby, 
Hospodářské noviny, Praha 16.11.2004 
18 V roce 2003 žilo na celém území Německa, Francie, Řecka a Itálie dohromady téměř stejné 
množství dětí, jako jich zemřelo, většina z nich v rozvojovém světě... 
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a technologických pokroků a bohatství dalo zabránit. V polovině případů byla smrt 

dítěte způsobena některým z těchto onemocnění: spalničky, malárie, průjmová 

onemocnění, zápal plic a HIV.19 Přístup k pitné vodě by zamezil velkému množství 

onemocnění, která se touto cestou nejčastěji přenáší. 1 miliarda lidí na světě však 

dnes nemá přístup ke zdroji pitné vody.20 Téměř stejný počet osob žije na světě ve 

slumech, městských chudinských čtvrtích, někdy nazývaných „čtvrtý svět“.21 „... 

Slumy jsou i rozbuškami pečlivě poskládanými kolem měst – nezaviněná, nespravedlivá 

chudoba, absolutní co do míry i času...“22 Pokud bude i v budoucnu přetrvávat 

dosavadní přístup k tomuto problému, množství lidí, kteří ve slumech žijí, stoupne do 

roku 2030 podle UN-Habitat na 2 miliardy. 

 

Přes 815 milionů lidí trpí v rozvojovém světě trvalým nedostatkem potravy23 a 

každý rok jich 10 milionů zemře z důvodu hladu nebo na jeho následky. „... Kolem 60 

procent úmrtí dětí v rozvojovém světě souvisí s podvýživou. Každých pět vteřin tak 

zemře jedno dítě – ročně více než 6 milionů...“24 To vše i přesto, že dnes existuje 

dostatek potravy k nasycení celosvětové populace čítající 6,4 miliardy lidí.25 

 

 
2.3. Genderový aspekt chudoby 

 

Chudoba je mezi pohlavími rozdělena nerovnoměrně. Statistiky uvádí, že ženy 

tvoří 73 procent26 těch, kteří žijí pod hranicí extrémní chudoby, a tak se někdy mluví 

přímo o fenoménu nazývaném feminizace chudoby. Stále častěji se objevují hlasy, 

                                                           
19 kolektiv autorů: Rozvojové cíle tisíciletí - Manuál globálního rozvojového vzdělávání, Ekumenická 
akademie, Praha 2005 
20 kolektiv autorů: Rozvojové cíle tisíciletí - Manuál globálního rozvojového vzdělávání, Ekumenická 
akademie, Praha 2005 
21 Šimůnková, Tereza: Kde se sbírá zlo, Literární noviny 20/2005, Praha 2005: „...Ve slumech žije 
osmdesát procent všech obyvatel v třiceti nejméně rozvinutých zemí světa. Slumy leží z dvaceti 
procent v Africe, kde v nich žije 187 milionů lidí, dvě třetiny subsaharské Afriky. 128 milionů lidí 
bydlí ve slumech Latinské Ameriky a Karibiku, 550 milionů pak v táhlých slumech asijských. Fenomén 
čtvrtého světa vykročil i do vyspělých zemí. V Severní Americe a západní Evropě žije v podmínkách 
blízkých slumu na 54 milionů lidí...“ 
22 tamtéž 
23 ...dalších 28 milionů lidí trpí hladem v zemích, které jsou na cestě mezi rozvojovým a rozvinutým 
světem a  9 milionů hladových žije v rozvinutém, průmyslovém světě... 
24 kolektiv autorů: Rozvojové cíle tisíciletí - Manuál globálního rozvojového vzdělávání, Ekumenická 
akademie, Praha 2005 
25 World Food Programme: Annual Report 2005,  
www.wfp.org/policies/annual_reports/documents/2005_wfp_annual_report.pdf 
26 kolektiv autorů: Rozvojové cíle tisíciletí - Manuál globálního rozvojového vzdělávání, Ekumenická 
akademie, Praha 2005 
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upozorňující na úskalí toho, že měrnou jednotkou pro stanovení hranice chudoby není 

jednotlivec, ale rodina. Tento přístup zastírá rozdíly, které jsou uvnitř rodiny, a tak 

nedokáže zobrazit skutečný stav chudoby. V mnoha společnostech tradičního typu jsou 

muži upřednostňováni před ženami, a tak v situaci nedostatku může být faktická 

příjmová chudoba u žen daleko vyšší. V chudých oblastech je v rodinách běžná 

preference dětí – chlapců při rozhodování, které z dětí budou mít možnost získat 

vzdělání. „... Podle některých autorů je tedy chudoba žen v rozvojovém světě 

kvalitativně odlišná od chudoby mužů, jelikož se jedná o kombinaci chudoby a 

podřadného společenského postavení...“27 

 

Jedním ze základních lidských práv, ustanovených ve Všeobecné deklaraci 

lidských práv28, je také právo na vzdělání. Dnešní stav je ale takový, že téměř 325 

milionů dětí nemůže chodit do školy a cca 113 milionů z nich pak nemá možnost získat 

vzdělání ani na základním stupni.29 Uvádí se, že 97 procent těchto dětí žije v zemích 

globálního jihu a téměř 60 procent z nich představují dívky.30 Chudoba s sebou nese 

nejen nedostatek prostředků na vzdělání, ale také to, že děti jsou nuceny pracovat 

jak v rámci rodiny, tak i mimo ni. Jejich práce je často nezbytná pro chod domácnosti 

a zajištění obživy rodiny.  

 

 
3. Příčiny a důsledky - začarovaný kruh 

 

  Chudí lidé si nemohou dovolit vzdělání, ale bez vzdělání je vidina jakékoliv 

(lepší) práce v nedohlednu. Situaci, ve které se tak ocitají, lze jen těžko vyřešit bez 

přerušení tohoto začarovaného kruhu. Stejný princip lze nakonec pozorovat i 

samotných projektů rozvojové spolupráce. Ty mohou, pokud jsou kvalitní, vhodné pro 

vybranou situaci a dobře zrealizované, velmi prospět a být pomocnou rukou a 

povzbuzením na cestě z chudoby. Nicméně nedokáží vyřešit kořeny problému, ukryté 

v systému nerovnosti, v pravidlech nastavených v neprospěch části světa. „...Chudoba 

není jen otázkou pomoci, chudoba je i otázkou ekonomického systému, pravidel pro 

mezinárodní obchod či půjčky. Jeden z důvodů, proč se nedaří odstraňovat chudobu 

jako globální problém je, že se to dělá separátně. Zvyšuje se rozvojová pomoc - staví 

                                                           
27 Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.: Společný svět, Praha 2004 
28 Znění Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948 je umístěno v příloze 3. 
29 Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.: Společný svět, Praha 2004: „... Více než 850 milionů lidí 
na celém světě neumí číst a psát...“ 
30 UNDP: United Nations Human Development Report 2005, hdr.undp.org/reports/global/2005 
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se školy, nemocnice - a lidé, kteří jsou zdraví i vzdělaní, přitom nemají ekonomické 

příležitosti, aby se doma uživili. Kruh chudoby se nepřetne...“31 

  

Země, jejichž obyvatelé z velké části nemají přístup k systému vzdělávání, 

potýkají s onemocněními, která jsou v bohatších částech světa relativně snadno 

léčitelná, kde lidé nemají práci, trpí nedostatkem potravy a kde vojenské či 

polovojenské vládní systémy udržují nestabilní situace pohromadě jen silou... takové 

oblasti se za takových podmínek jen těžko mohou z tohoto začarovaného kruhu 

vymanit samy. 

 

 

4. Snaha o (ne)vyřešení problému  

 

Chudoba, nemoci, nestabilita a ozbrojené konflikty představují na jedné 

straně utrpení pro mnoho lidí a prohru lidské společnosti. Na straně druhé jsou ale 

velmi výnosným obchodem. Většina těchto témat se už pochopitelně dostala na světlo 

světa (mimo jiné také díky aktivistům neziskového sektoru) a dnes se o nich jedná na 

mezinárodních summitech a jsou předmětem jednání nejvyšších politických 

představitelů. Ekonomické zájmy, ale zatím bohužel vítězí. Příkladem za všechny 

může být neúspěch newyorského zasedání druhé Konference OSN o všech aspektech 

nezákonného obchodování s malými a lehkými zbraněmi v červenci 2006. Vlivná 

zbrojařská lobby, v podobě National Rifle Association požadovala v petici její 

ukončení. Tato konference skončila nezdarem, bez toho, aniž by se její účastníci 

shodli (a to i přes snahu většiny zemí, včetně těch, z Evropské unie a množství 

afrických a jihoamerických zemí) na prosazení přísnější kontroly mezinárodního 

obchodu s tímto typem zbraní. Jakoukoliv shodu, která by vedla k uzavření tak 

potřebné smlouvy o kontrole obchodu se zbraněmi (Arms Trade Treaty - ATT) 

zablokovala skupina zemí, mezi nimi USA, Kuba, Indie, Irán, Izrael a Pákistán. 

„...Během dvou týdnů, kdy konference probíhala bylo tímto typem zbraní zabito 

12.000 lidí...“ uvedla Anna Macdonald z organizace Oxfam, pověřená kampaní Control 

Arms.32  

 

                                                           
31 Zeman, Václav: Cíle pro lepší svět – Jenom peníze nejsou řešením (rozhovor s Petrem Lebedou), 
Praha 2005, www.infoservis.net/art.php?id=1069233634 
32 Amnesty International: La campagna Control Arms denuncia il fallimento della Conferenza 
dell’Onu sulle armi leggere, www.amnesty.it/pressroom/comunicati/CS72-2006.html 
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Šíření zbraní, především těch lehkých, probíhá ve světě velmi 

nekontrolovatelně. Podle odhadů „..existuje dnes na světě 639 milionů lehkých zbraní 

a dalších 8 milionů nových je každoročně vyrobeno. Více než 500.000 lidí přijde ročně 

o život následkem střelné zbraně, tedy přibližně 1 člověk každou minutu, 300.000 

dětských vojáků je nuceno zabíjet své vrstevníky v konfliktech vedených a živených 

zájmy vojenského průmyslu..“33 Většinu obětí těchto zbraní představuje civilní 

obyvatelstvo. V subsaharské Africe se podle SmallArms Survey nachází na 30 milionů 

lehkých zbraní a OSN uvádí počet 7-8 milionů v prostoru Západní Afriky.34 

 

Malé a lehké zbraně jsou vyráběny v 90 zemích světa, ale celých 75 % z nich 

má původ v USA nebo Evropské unii. Nutno dodat, že vývoz zbraní mimo jiné zvyšuje 

HDP každé ze zemí, která tak činí. Kromě legálního, i když neetického obchodování je 

tu i černý trh a výše jeho obchodů s malými zbraněmi se pohybuje mezi 2 – 10 

miliardami USD ročně.35 „... Právě tyto zbraně podněcují konflikty, vyvolávají vlny 

uprchlíků a v důsledku toho je podkopáván právní řád a vzniká ovzduší násilí a 

beztrestnosti... tyto zbraně ohrožují mír a rozvoj, demokracii a lidská práva...“36  

 

Nestabilita je výhodná pro celý zbrojařský průmysl a společnosti, které se 

zbraněmi obchodují legálně, pololegálně či nelegálně. Jen těžko si lze představit, že 

by si tytu subjekty přály trvalý mír a dobrovolně se tak připravily o výdělky. V roce 

2005 celosvětová částka výdajů na zbrojení dosáhla 1.118 miliard USD.37  

 

Přebytečných starých zbraní se prodejem zbavují také státy a Česká republika 

není výjimkou. Zbraně se tak dostávají do oblastí konfliktů buď přímo nebo nepřímo, 

prostřednictvím jiné země, která je obratem prodá. K jejich vývozu dochází také 

pomocí zjednodušení úředních procedur spojených s vývozem, což v praxi znamená, 

jejich přejmenováním. Munice se v dokumentech stane zemědělskou trhavinou a 

                                                           
33 Amnesty International; IANSA; Oxfam International: La Campagna Control Arms – Controlla le 
armi!!, www.disarmo.org/controlarms/docs/709-10135_appello.pdf, Kampaň Control Arms zahájily 
organizace Amnesty International, Oxfam nebo IANSA. 
34 Caferri, Francesca: L´Africa invasa dalle armi spazzatura, La Repubblica, 26.6.2004, 
italy.peacelink.org/rete/articles/art_6926.html 
35 Krejčí, Oskar: Malé války, velký problém, Britské listy, 2006, 
www.blisty.cz/2006/8/8/art29715.html 
36 OSN: OSN hodnotila naplňování Akčního plánu boje proti nezákonnému obchodování s lehkými 
zbraněmi - Evropa je největším vývozcem lehkých zbraní, 2003, 
www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=907  
37 Stockholm International Peace Research Institute: SIPRI Yearbook 2006, 
yearbook2006.sipri.org/chap8 
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z granátometů vzniknou například dopravníky chemikálií.38 Použité pušky, pocházející 

ještě ze skladů ČSLA, byly například vyvezeny jako lovecké. Podle dostupných 

informací však figurovaly v konfliktech v Kongu, Súdánu, Angole, Sierra Leone nebo 

Rwandě. Odhad počtu takto vyvezených útočných pušek z ČR do Afriky během 90. let 

se pohybuje ve stovkách tisíc.39 Každý rok se za účelem získání zbraní v oblastech 

Afriky, Asie, Blízkého Východu a Jižní Ameriky vydá v průměru 22 miliard USD. Tedy 

částka, která by dovolila nastoupit cestu Rozvojových cílů tisíciletí, odstranit 

negramotnost (předpokládaná potřebná částka 10 miliard USD ročně), snížit dětskou a 

mateřskou úmrtnost40 (předpokládaná potřebná částka 12 miliard USD ročně).41  

 

Stále se prohlubující nerovnost a nerovnoměrný vývoj mezi oblastmi světa, 

globálním jihem a globálním severem umožňuje a velmi usnadňuje neetické jednání 

nadnárodních korporací v rozvojovém světě, které se snaží o maximalizaci zisků. Lidé 

jsou zneužíváni k otrocké práci, zaměstnávány jsou děti, pracovní doba je neúnosně 

dlouhá, pracovní podmínky nehumánní a odměna za práci mizivá. Tito lidé si však ve 

většině případů nemohou vybírat, a tak práci i za těchto podmínek přijímají. Zboží, 

které vyrábí se běžně dostává do obchodů bohatého světa.42 „... Samotné světoznámé 

značky jako Nike, Adidas či Reebok už v podstatě žádné boty a oděvy nevyrábí. Počet 

jejich zaměstnanců neustále klesá a v naprosté většině se zabývají pouze vývojem 

výrobků, reklamními strategiemi a obchodem. Samotnou výrobu zadávají málo 

známým neznačkovým firmám v rozvojových zemích...“43  

 

                                                           
38 Marek, Filip: Obchod se zbraněmi – Jak se v Čechách obchoduje se zbraněmi?, 2001, 
www.infoservis.net/art.php?id=992611159 
39 tamtéž 
40 kolektiv autorů: Rozvojové cíle tisíciletí - Manuál globálního rozvojového vzdělávání, Ekumenická 
akademie, Praha 2005: 95% všech případů úmrtí matky během těhotenství, při porodu nebo během 
šestinedělí připadá na oblast subsaharské Afriky, jižní a střední Asie. „... Míra mateřské úmrtnosti na 
100.000 živě narozených dětí v zemích subsaharské Afriky neklesá a stagnuje na 920...“  
41 Amnesty International; IANSA; Oxfam International: La Campagna Control Arms – Controlla le 
armi!!, www.disarmo.org/controlarms/docs/709-10135_appello.pdf 
42 Schejbal, Jaroslav: Obchod jinak – Velké firmy nezajímá bezpráví... (rozhovor s T. Tožičkou), 
2005, www.infoservis.net/art.php?id=1069233749: „... Produkce například kakaa dnes v 80 
procentech pochází z oblastí, kde je evidována otrocká dětská práce. Přesto všechny velké 
nadnárodní společnosti jako Kraft Foods, Nestlé nebo Sara Lee tvrdí, že oni s tím nemají nic 
společného...“ 
43 Štěrba, Luděk: Offside! Velké firmy porušují pravidla, Praha 2006, 
www.rozvojovka.cz/clanky.php?id=377: Na problematiku pracovních podmínek v továrnách na  
výrobu známého značkového oblečení a obuvi upozornila například mezinárodní kampaň „Clean 
clothes“, viz www.cleanclothes.org 
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Dochází tedy nejen k vážnému porušování lidských práv, ale také k poškozování 

životního prostředí a drancování zdrojů nerostného bohatství. Velké nadnárodní firmy 

vyvíjí tlak na vlády, protože svým rozhodováním mohou ovlivnit ekonomický vývoj 

v dané zemi. 

 

                  

Srovnání nadnárodních společností a států 

     HDP   Prodej   

    stát (mil. USD)  společnost (mil. USD)   
           

  1   Dánsko 174 363   General Motors 176 558   

  2  Polsko 154 146  Wal-Mart 166 809   

  3   Jižní Afrika 131 127   Exxon Mobil 163 881   

  4  Izrael 99 068  Royal Dutch/Shell 105 366   

  5   Irsko 84 861   IBM 87 548   

  6  Malajsie 74 634  Siemens 75 337   

  7   Chile 71 092   Hitachi 71 859   

  8  Pákistán 59 880  Sony 60 053   

  9   Nový Zéland 53 622   Honda Motor 54 774   

  10  Maďarsko 48 355  Credit Suisse 49 362   
           

  Zdroj: Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.: Společný svět, Praha 2004     

   
(Steger, M.B.: Globalization. A Very Short Introduction, Oxford University Press, 
2003)   

                  
 

 

Africký kontinent a především jeho subsaharská část je běžně spojována 

s chudobou. Budeme-li ale přesnější, chudí jsou především její obyvatelé. Nerostným 

a přírodním bohatstvím tu oplývá mnoho zemí, některé mají i příhodné klimatické 

podmínky pro zemědělství a oceánské vody, ve kterých loví velké rybářské společnosti 

rozvinutého světa. „...Afrika zůstává kontinentem, který produkuje množství surovin, 

ale jen mizivé množství se jich zde zpracovává. Tato skutečnost nepomáhá Afričanům 

k prosperitě, pouze jim přináší ponižující bídu..."44  

 

Konflikty a genocidy bývají vysvětlovány převážně jako místní problémy, místní 

boje o moc a kontrolu nad nalezišti cenných nerostných surovin. Do určité míry je to 

                                                           
44 Kumsa, Alemayehu: Boj s chudobou černého kontinentu – Bída neokolonialismu, 2002, 
www.infoservis.net/art.php?id=1027420870 
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jistě pravda, resp. je to jen její část. Je třeba se podívat i na odvrácenou stranu 

problému, tu, která není na první pohled tak zřejmá. Jak již bylo napsáno, obchod se 

zbraněmi je nanejvýš výnosný a případné ukončení konfliktů a válek pro něj 

nežádoucí. Prodejci zbraní tak zásobují ne zřídkakdy obě strany konfliktu v zájmu jeho 

prodloužení. Bojující strany, jak tomu bylo například v Sierra Leone, v Angole či 

Demokratické republice Kongo, pořizovaly zbraně také výměnou za diamanty. Na 

těchto obchodech se podílely i společnosti vlastnící licence na legální těžbu. Na 

světový trh se tím dostaly diamanty, nazývané war nebo conflict diamonds, které 

posloužily na nákup zbraní a pokračování válek a masakrů. Poté, co jsou diamanty 

vybroušeny, není totiž jejich původ prakticky rozeznatelný. Z obchodování s nimi byla 

obviněna též korporace De Beers, sídlící v Lucembursku, která těží polovinu světové 

produkce.  

 

Pod tlakem nevládních organizací a veřejnosti byla na konci roku 2000 přijata 

Valným shromážděním OSN rezoluce, týkající se právě conflict diamantů a bylo 

uznáno, že sehrávají významnou úlohu v prodlužování konfliktů. „...Hlavní problém 

dodržování embarga na diamanty je ten, že většina zemí nevyžaduje deklarovat 

skutečný původ neopracovaných diamantů. Například 41 procent britského importu 

neopracovaných diamantů v roce 1999 udávalo místo původu Švýcarsko, zatímco do 

Švýcarska se oficiálně vůbec žádné neopracované diamanty nedovezly. Podle závěrů 

vyšetřování OSN z 20. prosince 2000 selhaly ve vytváření účinné kontroly obchodu s 

diamanty právě vlády Velké Británie, Švýcarska a Belgie...“45 Ale o rok poději tytéž 

nevládní organizace musely znovu konstatovat, že „... účastnické země nechtějí brát 

svoji zodpovědnost vážně...“, jak řekl ředitel Global Witness, pan Gooch.46 „...Ani 

provozovatelé a piloti charterových letů z Jižní Afriky, které OSN obvinila ze 

zásobování angolské UNITA zbraněmi, ani britské a belgické společnosti obviněné z 

vyzbrojování pachatelů genocidy ve Rwandě a rebelů v Demokratické republice Kongo, 

nebyli postaveni před soud, přestože důkazů posbírala OSN hodně...“47  

 

 

 

                                                           
45 Kramár, Tomáš: Obchod se zbraněmi – Afrika, zlatý důl pro obchodníky se zbraněmi, 2001, 
www.infoservis.net/art.php?id=1006871713 
46 Hančilová, Blanka: Válka jako profit – Jak financovat válku v Angole, 2001, 
www.infoservis.net/art.php?id=1007562290 
47 Kramár, Tomáš: Obchod se zbraněmi – Afrika, zlatý důl pro obchodníky se zbraněmi, 2001, 
www.infoservis.net/art.php?id=1006871713 
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  Suroviny a konflikty   
       

  stát 
trvání 
konfliktu suroviny   

  Afganistán 1978 - 2001 drahokamy, opium   

  Angola 1975 - 2002 ropa, diamanty   

  Angola, Cabinda od 1975 ropa   

  Kambodža 1978 - 1997 dřevo, drahokamy   

  Kolumbie od 1984 ropa, zlato, koka   

  Kongo 1997 ropa   

  Dem. Rep. Kongo 
1996 – 1997 
1998 - 2002 

měď, kobalt, diamanty, zlato, kobalt   

  Indonésie, Aceh 1975 - 2005 zemní plyn   

  Indonésie, Západní Papua od 1969 měď, zlato   

  Libérie 1989 - 1996 
dřevo, diamanty, železo, palmový 
olej, kakao, káva, marihuana, 
kaučuk, zlato 

  

  Maroko od 1975 fosfáty, ropa   

  Myanmar od 1949 dřevo, cín, drahokamy, opium   

  Papua Nová Guinea 1988 - 1998 měď, zlato   

  Peru 1980 - 1995 koka   

  Sierra Leone 1991 - 2000 diamanty   

  Súdán 1983 - 2005 ropa   
       
  Zdroj: Krejčí, Oskar: Malé války, velký problém, Britské listy, 2006, 

www.blisty.cz/2006/8/8/art29715.html   

  Human Development Report 2005. International Cooperation at a Crossroad. Aid, Trade and Security 
in an Unequal World. New York: United Nation Development Program, 2005   

          
 

 

Stejná korporace De Beers se podle Survival International objevila také při 

vysidlování Křováckých kmenů botswanskou vládou z Kalahari, kde byly nalezeny 

diamanty.48 I přes ubezpečování botswanského prezidenta Festuse Mogaeho, že těžba 

diamantů v rezervaci pouště Kalahari není plánována, Survival International zveřejnila 

mapu, na které bylo zmiňované území již rozděleno mezi konkrétní společnosti, 

zabývající se těžbou diamantů a mezi nimi právě i korporace De Beers. Je velmi 

nepravděpodobné, že by tyto společnosti o vysídlování nevěděly, i když jako takové 

bylo prováděno botswanskou vládou.  

 

                                                           
48 Kment, Petr: Environmentální uprchlíci – Křováci na diamantech, 2006, 
www.infoservis.net/art.php?id=1069233808 
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Toto je zřejmě nejčastější a nejužívanější model neveřejného zasahování do 

dění v zemi, kde se nachází nerostné bohatství, na kterém mají zájem velké 

společnosti. Ve spolupráci s místními představiteli, za využití korupce je obyvatelstvo 

vytlačováno, zastrašováno, jsou vyvolávány umělé konflikty. Tak jako právě 

v Kalahari, kde bylo původní obyvatelstvo vystěhováno, studny zabetonovány, kdo se 

nechtěl vystěhovat, byl donucen násilím a bylo jim tak znemožněno vést jejich 

tradiční způsob života. Největšími problémy v novém „domově“ se staly alkohol, 

prostituce, virus HIV, tuberkulóza a podvýživa, tedy problémy, které Křováci dříve 

neznali. 

 

 

4.1. Co „přináší“ nerovnost 

 

Stále se prohlubující nerovnost a nerovnoměrný vývoj mezi oblastmi světa, 

globálním jihem a globálním severem se svými následky výrazně projevuje nejen 

přímo v chudých oblastech v podobě konfliktů, násilí, šíření viru HIV, zneužívání lidské 

práce atd. Ohlašuje se i na hranicích rozvinutých oblastí, kam se množství lidí ze zemí 

globálního jihu snaží vstoupit nejčastěji ve snaze vymanit se z bídy. Tito lidé 

podstupují nejrůznější, často život ohrožující způsoby, aby překročili hranice 

„vyspělého“ světa. Doufají v lepší život pro sebe a svou rodinu a nezřídka se na 

takovouto výpravu skládá celá široká rodina. Migranti tohoto typu jsou nejčastěji bez 

odkladů vráceni do země, odkud přišli. Ekonomičtí migranti, jak jsou tito lidé 

nazýváni, nacházejí v případě, že se jim na cílovém území podaří zůstat, jen špatně 

placenou práci, kterou domácí obyvatelé většinou nechtějí dělat. Oběti otrocké práce 

v rozvinutých zemích, o kterých běžně slýcháváme (v evropských podmínkách se jedná 

především o práci v zemědělství, např. v rozsáhlých fóliovnících na jihu kontinentu49) 

jsou nejčastěji právě tito lidé. Ti, kteří jejich práce využívají si jsou vědomi, křehkého 

života v ilegalitě, ví, že tento člověk si jen stěží půjde stěžovat na nelidské podmínky 

a zacházení, na nedodržování zákona. Paradoxem zůstává, že i z podřadných výdělků 

mohou ve své zemi původu tito novodobí otroci živit své rodiny.50 Uprchlíkem je totiž, 

                                                           
49 Problematika zneužívání ilegálních migrantů je velmi rozsáhlá a ani na našem území nemusíme pro 
příklady chodit daleko. V českém prostředí se nejčastěji jedná o ukrajinské občany, vykonávající 
nejrůznější dělnické a pomocné práce. Nepodstatnou oblastí tohoto typu zneužívání je pochopitelně 
i obchod s lidmi např. za účelem prostituce. 
50 Styan, David: Problém africké chudoby – staré představy, nová realita, Literární noviny 23/2005, 
Praha 2005: „... Na londýnských předměstích představovaly africké menšiny nejrychleji rostoucí 
skupinu obyvatelstva po celá devadesátá léta – jejich počet je dnes odhadován na více jak půl 
milionu a v celé jihovýchodní Anglii již místního hlídače, zametače či uklízečku najdete jen velice 
stěží. Afričtí přistěhovalci se tak – spolu s britskými občany z jihovýchodní Asie – poněkud paradoxně 
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ve smyslu Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 osoba, která "..se nachází 

mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, 

náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským 

vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo 

vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti…"51. 

 

Ale ať už jde o uprchlíky v tomto slova smyslu, o ty, kteří žádají v jiné zemi o 

azyl či ostatní, kteří se snaží uniknout chudobě a zajistit lepší budoucnost sobě a svým 

blízkým, odcházejí tito lidé ze své země kvůli nemožnosti vést v ní normální důstojný, 

lidský život. Většina z nich se také chce vrátit. A to navzdory mýtům, které o lidech, 

nucených z nějakého důvodu opustit svou zemi panují. Proto by se úsilí mezinárodní 

spolupráce mělo věnovat zejména zlepšení situací v zemích, odkud tito lidé 

přicházejí, zmenšení chudoby a zvýšení kvality životních podmínek. Dnešní přístup 

rozvinutých zemí k tomuto problému se však daleko více, než v tomto duchu, nese ve 

znamení stavění vyšších zdí na hranicích a podpory ochrany hranic zemí, odkud 

migranti do rozvinuté oblasti vstupují. Způsob, jakým tyto země s běženci zacházejí 

už není v centru zájmu, pokud se takové záběry a informace nedostanou do povědomí 

veřejnosti. Tak, jak se tomu stalo například v případě Maroka52 v roce 2005. To 

deportovalo v autobusech a na nákladních autech běžence ze subsaharské Afriky poté, 

co je španělská Guardia Civil vytlačila ze svých měst Ceuta a Melilla.53 Byli ponecháni 

na marockých hranicích na jihu země, v neobydlené pouštní oblasti bez jakékoliv 

pomoci, přístupu k vodě a potravě. Mezi běženci byli děti, těhotné ženy i ranění.54 

                                                                                                                                                                     
stávají nejvýznamnějšími aktéry rozvojové pomoci svým domovům. Pokud Afričan uklízí vaši 
kancelář, ošetřuje vaši matku, umývá vaše auto či stěhuje váš nábytek, a přitom všem odesílá více 
jak polovinu platu domů své rodině, není těžké si domyslet, jak velký je význam této aktivity pro 
zlepšování každodenní reality v rozvojovém světě ve srovnání s omezenými možnostmi různých 
charit... V současné koncepci rozvojové politiky se tak objevuje výrazné napětí. Sami přistěhovalci 
se stávají hlavními aktéry pomoci třetímu světu, avšak západní vlády, agentury i neziskové 
organizace zaměřené na otázky africké chudoby tuto skutečnost ignorují...“ 
51 www.unhcr.cz/basics_faq.htm  
52 Španělská města na africkém kontinentu Ceuta a Melilla jsou utečenci využívána jako jeden 
ze vstupních bodů do Evropy, od okolního marockého území je dělí několikametrový plot. To má 
s Marokem uzavřenou repatriační dohodu, na základě které vrací zpět nejen Maročany, kteří přišli 
nelegálně, ale i další běžence zemí subsaharské Afriky, kteří Maroko využili jako tranzitní zemi. 
Ročně sem za účelem útěku do Evropy přicházejí tisíce obyvatel Afriky. 
53 www.msf.it/msfinforma/comunicati_stampa/07102005.shtml 
54 Médecins Sans Frontières: Violence and Immigration, Report on illegal sub-Saharan immigrants 
(ISSs) in Morocco, MSF, 2005,  
www.msf.it/msfinforma/comunicati_stampa/Rapporto_Marocco_2005.pdf : „...44% případů násilí 
(na běžencích) je způsobeno marockou policií, 17% skupinami delikventů, 18% španělskými 
pořádkovými službami, 12% skupinami spojenými s obchodem s lidmi, 2% některým z ostatních 
běženců a zbývajících 7% náhodnými událostmi. U pacientů se objevily různé typy zranění: vážná 
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Nevládní organizace Lékaři bez hranic, která skupinu čítající pět set lidí objevila, 

zalarmovala veřejnost a též ve své zprávě upozornila na porušování Úmluvy proti 

mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání55, 

kterou oba státy podepsaly. Úřady EU a OSN v reakci do místa vyslaly své týmy.  

 

Mezi lety 1988 a 200656 zemřelo při přechodu evropských hranic 5.271 lidí, 

snažících se o vstup. Ve vodách Středozemního moře a Atlantického oceánu, mezi 

africkým pobřežím a Kanárskými ostrovy, utonulo 4.092 osob. Těla 1.747 z nich nebyla 

nikdy nalezena. Nejvíce jich přišlo o život na trase ze Senegalu, Mauretánie, Maroka a 

Alžírska do Španělska (1.272 osob, z nichž 281 těl nenalezeno), na trase z Libye a 

Tuniska směrem na Maltu a Sicílii (1.815 osob, z nichž 1.088 těl nenalezeno) na trase 

z Turecka do Řecka (392 osob, z nichž 159 těl nenalezeno). 230 osob zemřelo při 

převozu v kamionech, při nehodách nebo udušením a 146 při přechodu Sahary a v 

Libyi. Na turecko-řeckých hranicích, v regionu Evros stále ještě existují minová pole, 

při jejichž přechodu v uvedeném období zemřelo 86 osob. Při přechodu hranice ve 

městech Ceuta a Mellila zastřelila španělská Guardia Civil a marocká policie 20 osob. 

V zavazadlovém prostoru letadla na linkách směřujících do Evropy zahynulo 5 osob, 

z nichž 2 dvanáctileté  děti.57  

  

Pro vstup do Evropy využívá celkem třetina imigrantů právě Španělsko.58 Na jih 

evropského pobřeží a Kanárské ostrovy se dostávají také po moři. Běženci vydávají 

velké částky pašerákům lidí a podnikají nebezpečnou plavbu, někdy dlouhou až 900 km 

z afrického pobřeží namačkáni v malých rybářských člunech. „...Voda v Atlantiku je 

ledová, moře nevyzpytatelné a v noci tudy proplouvají stovky nákladních lodí... mezi 

nimi se proplétají gumové čluny k prasknutí naplněné imigranty...“59 říká Juan Triviño, 

prezident Červeného kříže v Tarifě, městě na jihu Španělska. A jak uvádí Erika 

Fellerová, zástupkyně Vysokého komisaře pro mezinárodní ochranu (UNHCR): „.. V 

                                                                                                                                                                     
poranění, způsobená pádem z plotů, oddělujících obě země nebo vzniklá na útěku před marockými 
bezpečnostními silami. Objevila se zranění způsobená střelnou zbraní, údery obušků nebo 
pokousáním psy. Byly zaznamenány též případy úmrtí....“ 
55 OSN: Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání: 
www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva_proti_muceni.doc 
56 Uváděná data jsou k 31.8.2006. 
57 Fortesse Europe: fortresseurope.blogspot.com 
58 Mapa Maroka a jižního pobřeží Španělska, města Ceuta a Melilla viz Příloha 4. 
59 Pilátová, Markéta; Sobota, Jiří: Pevnost Evropa – Zachránit se v Tarifě, 2004 
www.infoservis.net/art.php?id=1069233175 
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uplynulém desetiletí byly takto zmařeny tisíce životů...“.60 Od ledna do května 2006 

takovou cestu podstoupilo 7400 lidí.61  

 

V roce 1999 se členské státy EU na summitu v Tampere zavázaly respektovat a 

bez výhrady naplňovat Úmluvu o právním postavení uprchlíků z roku 1951. Koncem 

roku 2005 však UNHCR vydal zprávu, v níž upozorňuje na to, že všech 25 členských 

států bez diskuse schválilo kontroverzní směrnici o postupech při zacházení 

s uprchlíky, která umožňuje „... řadu restriktivních a vysoce kontroverzních 

postupů...“62 Směrnice umožňuje určit tzv. „bezpečné třetí země“, kam je možné 

žadatele o azyl vrátit, aniž by jejich případ byl ze strany EU jakkoliv posouzen. Také 

není zaručeno, že během azylového řízení nemůže být žadatel vrácen do své země, 

kde mu však může hrozit někdy velké nebezpečí např. v podobě pronásledování. 

Ředitelka Evropské kanceláře UNHCR, Pirkko Kourula uvedla, že „...implementace 

této směrnice by mohla vést k porušení mezinárodního uprchlického práva... a mohla 

by ztížit řádné projednání žádostí uprchlíků o azyl v Evropě...“63 Nutno dodat, že se 

obavy UNHCR objevily v kritické zprávě o zamýšlené směrnici, vydané Evropským 

parlamentem již několik měsíců před jejím přijetím, ale ani jeden z pozměňovacích 

návrhů nebyl reflektován. 

 

Evropa ve svém rychlém rozvoji po druhé světové válce potřebovala pracovní 

síly a i proto státy rády přijímaly přistěhovalce, často obyvatele bývalých kolonií. 

Během devadesátých let však dochází k mnoha změnám, po pádu bipolárního světa a 

za globálních ekonomických změn se i rozvinuté země dostávají do obtíží. Roste 

nezaměstnanost, chudoba a počet lidí frustrovaných vývojem dění, hněv se obrací na 

imigranty a v mnoha zemích západní Evropy byly na této rétorice založeny 

populistické a fašizující strany.64 

 

Podle UNHCR bylo začátkem roku 2005 ve světě 9,2 milionu uprchlíků a počet 

vnitřně přesídlených osob se odhaduje na 25 milionů.65 Mandát UNHCR byl během doby 

                                                           
60 Fontanini, Francesca, UNHCR: Tisíce lidí riskují život na moři, aby se dostaly do Evropy, UNHCR 
vyzývá ke společné reakci..., UNHCR, Las Palmas 2006, 
www.unhcr.cz/news/060524_spanelsko.htm  
61 tamtéž 
62 UNHCR: Směrnice EU může vyvolat zhoršení norem v oblasti azylové politiky, Ženeva 2005, 
www.unhcr.cz/news/news_051202_eudirective.htm 
63 tamtéž 
64 Kysučan, Libor: Kolik stojí „pevnost Evropa“?, Literární noviny 2/2006, Praha 2006 
65 UNHCR: Uprchlíci v číslech 2005, www.unhcr.cz/publ_statistiky.htm 
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rozšířen i na pomoc vnitřně přesídleným lidem nebo těm, kterým takové či jiné 

nebezpečí hrozí a dále těm, kteří nemají státní příslušnost. Činnost byla soustředěna 

také na místa vzniku problémů a též na humanitární akce. Během devadesátých let 

naproti tomu mnoho rozvinutých zemí začalo budovat restriktivní systémy k zabránění 

imigrace a přístup k možnosti žádat o azyl se stal nedostupnější. Nelegální imigrace se 

začala zvyšovat. 

 

          

  Lidé na útěku     

  Počet osob spadajících pod ochranu UNHCR*    
       

  Celkem :    17,1 milionu   
       

  Podle regionů:     

  Afrika    4,3 milionu   

  Asie   7,3 milionu   

  Evropa   4,3 milionu   

  Latinská Amerika a Karibská oblast   1,3 milionu   

  Severní Amerika    962 tisíc   

  Oceánie   74 tisíc   
       

  

Do tohoto počtu nejsou zahrnuty zhruba 4 miliony Palestinců pod ochranou UNRWA. 
Mnoho dalších Palestinců mimo oblast činnosti UNRWA, jako například v Iráku či v Libyi, 
však spadá do pravomoci UNHCR. Ke konci roku 2002 činil jejich počet 428 700.   

  
* Zahrnuje uprchlíky, žadatele o azyl, osoby vysídlené ve vlastní zemi a další příbuzné 
kategorie osob k datu 1. ledna 2004. Zdroj: UNHCR   

       
  Zdroj: Fakta a cisla OSN, kapitola 5, www.osn.cz/soubory/fakta-a-cisla-osn-2005-kapitola-5.pdf   
          

 

Na tomto místě je dobré se zmínit i o tzv. environmentálních uprchlících, 

lidech, kteří byli nuceni opustit své původní domovy kvůli natolik změněnému 

životnímu prostředí, že by mohlo ohrozit samotný jejich život. K těmto změnám 

dochází lidskou činností, přírodními silami nebo jejich spojením a jejich následkem 

mohou lidé v dané oblasti přijít o zdroj pitné vody nebo půdu, na které je možné ještě 

něco pěstovat. V devadesátých letech se odhady počtu tohoto typu uprchlíků 

v celosvětovém měřítku pohybovaly mezi 15 až 25 miliony, z nichž celé dvě třetiny žijí 

v subsaharské Africe.66  

                                                           
66 Stojanov, Robert: Environmentální uprchlíci – Na cestě za lepším prostorem, 2006, 
www.infoservis.net/art.php?id=1069233809  
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 Lidé, kteří odcházejí ze své vlastní země s vidinou lepší budoucnosti a chtějí 

začít život někde jinde, jsou v mnoha případech nuceni složitými životními 

podmínkami a bídou. Ve světě, kde se stále zvětšuje propast mezi globálním jihem a 

globálním severem, je těžké hledat řešení v restrikci a stavění bariér67. Jsme také 

svědky využívání nerovných podmínek k vlastnímu obohacování získáním nerostných 

surovin, prodejem zbraní, obchodem s lidmi atd. Pomoc, která plyne do rozvojových 

zemí je pak bohužel jen kapkou v moři a je jakýmsi záplatováním, ale ne skutečným 

řešením. Cesta by měla vést přes pomoc zemím a oblastem globálního jihu ke 

skutečné stabilitě a skutečné nezávislosti. Tyto země se (nejen z historických důvodů) 

velmi pravděpodobně nebudou schopny postavit samy na vlastní nohy. Je zřejmé, že 

k tomu bude třeba značné přičinění zemí globálního severu. 

  

 

5. Afrika – bohatý kontinent, chudí lidé 

 

V následujících kapitolách budou nastíněny některé z aspektů historického 

vývoje a vlivů68, které se afrického kontinentu dotýkají a mají přímou či nepřímou 

souvislost se současnou situací v oblasti. Zmíněno bude období kolonialismu, jeho 

důsledky i forma novodobé podoby obdobné tendence, neokolonialismu. Popsány 

budou některé snahy o boj s chudobou na mezinárodní úrovni od padesátých let 20. 

století, vliv sdělovacích prostředků na utváření představy o dění a též ekonomické 

faktory ovlivňující významně toto téma. Zejména pak vliv mezinárodních finančních a 

ekonomických institucí, nerovnost v přístupu na mezinárodní trhy a zmíněno bude i 

téma mezinárodní zadluženosti nejchudších zemí.  

 

Uvedená témata jsou stále součástí intenzivních diskusí a seznámení se s nimi 

je nezbytné pro pochopení kontextu problematiky chudoby rozvojových zemí. Zároveň 

tyto údaje naznačují, že skutečná řešení bude, velmi pravděpodobně, nutno hledat 

právě při zohlednění těchto faktorů.  

 

 

 

                                                           
67 ... ty naopak napomáhají organizovanému zločinu v oblasti obchodu s lidmi... 
68 ... z nichž některé z těchto vlivů stále přetrvávají, ač mohly změnit svou podobu či intenzitu... 
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5.1. Koloniální epocha a její pozůstatky 

 

„Převážnou většinu zemí Třetího světa tvoří oblasti Afriky, Asie a Jižní 

Ameriky, které byly v minulosti pod koloniální nadvládou.“69 Období kolonizace 

evropskými zeměmi70 zásadním způsobem ovlivnilo historii a vývoj kolonizovaných 

území a uvedlo je do politického a ekonomického područí a závislosti. Území si 

koloniální mocnosti během 18. a 19. století rozdělily na mapě podle pravítka, bez 

toho, aniž by braly v potaz kmenové, kulturní nebo náboženské hranice71. Spojeny tak 

byly národy, které spolu v historii stejný prostor nesdílely a jejich soužití v jednom 

celku bylo často vynucené. Docházelo k potlačování práv místních obyvatel, 

zneužívání jejich práce, přivlastňování si bohatství jejich území a svévolným 

násilnostem. Nejinak tomu byl v případě první organizované genocidy dvacátého 

století na území dnešní Namibie, kde se proti koloniální nadvládě postavil kmen 

Hererů. Odpovědí německých koloniálních představitelů72 byly represe, kterým padlo 

za oběť 65 tisíc z celkových 80 tisíc příslušníků kmenu Hererů.73 Tečkou za likvidací 

kmene bylo vyvlastnění a rozdělení půdy mezi evropské farmáře. Výmluvným 

pozůstatkem této doby je také skutečnost, že polovinu namibijské orné půdy vlastní 

stále bílí farmáři.74  

Závislost na původních kolonizátorech pokračovala v různé podobě a intenzitě i 

po formální dekolonizaci a získání politické samostatnosti. Země pod koloniální 

nadvládou se snažily vymanit ze závislosti a získat svobodu často pomocí bojů za 

nezávislost. Dekolonizace započala nejprve v oblastech s množstvím Evropanů, tedy 

v Severní a Jižní Americe v 18. a 19. století, které do té doby byly pod britskou a 

                                                           
69 Giddens, Anthony: Sociologie, Argo, 1999 
70 ....započaté Španěly a Portugalci expanzí do Ameriky koncem 15. a začátkem 16. století.... 
71 Kuranianová, Ivana: Problematika občanských válek v Subsaharské Africe, IPS FSVUK, Praha 
2002:„..Asi 30% celkové délky hranic představovaly přímé linie, narýsované napříč etnickými a 
lingvistickými hranicemi – např. Somálci tak žili na čtyřech územích..“ 
72 ... konkrétně generála Lothara von Trothy, velitele německé armády v Africe... 
73 Někteří byli zastřeleni, jiní vyhnáni do pouště a další zemřeli při nucených pracích v zařízeních 
obdobných koncentračním táborů.  
74 Lindner, Tomáš: Afrika žádá zpět své voly, 2005, www.infoservis.net/art.php?id=1069233691: „... 
Představitelé kmene již v roce 2001 podali na německou vládu a některé banky a podniky žalobu u 
amerického soudu. Požadují čtyři miliardy dolarů, za které by od potomků německých farmářů 
koupili půdu svých předků. Jejich žalobě se však příliš nadějí na úspěch nedává, neboť bude 
posuzována dle práva platného před sto lety, které pojmy genocida či etnická čistka ani neznalo. 
Nicméně je zřejmé, že Němci svou vinu na masakrech a genocidě v Namibii cítí. Již v roce 1989 
přijal německý parlament rezoluci, v níž uznal mimořádnou zodpovědnost Německa za osud 
Namibie...  
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španělskou nadvládou. Známější a pro vznik globálního jihu75 zásadnější však byla 

dekolonizace ve 20. století. Zahájena byla, po dramatickém období boje za nezávislost 

s množstvím snah o násilné potlačení ze strany Británie, vyhlášením samostatnosti 

Indie v roce 1947. Důležitou roli zde hrálo hnutí a osobnost Mahátma Gandhího a 

metody nenásilného boje formou občanské neposlušnosti. V období 40. a 50. let 20. 

století pak proběhla dekolonizační vlna ve většině britských, francouzských a 

holandských kolonií v Asii. Událostí rozhodující důležitosti se stalo založení OSN a 

ustanovení Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948. Konec 50. a celá 60. léta 

pak byla ve znamení africké dekolonizace, nezávislost získala většina původně 

francouzských, britských, holandských a belgických kolonií. Portugalské oblasti 

v Africe dosáhly formální svobody až během 70. let.76 

 

I po získání nezávislosti zůstaly tyto oblasti na trzích koloniálních mocností 

ekonomicky závislé. Například chybějící možnost zpracování místních surovin si vynutil 

jejich dovoz. Koloniální systém, během svého fungování, omezoval též přístup ke 

vzdělání a především k tomu vyššímu, následkem byl nedostatek místní inteligence. 

Zasahování do dění v nově osamostatněných zemích nebylo výjimkou. „... Některá 

politická hnutí, která měla názory a cíle, neakceptovatelné pro koloniální velmoci, 

byla vytlačena z politického života těchto států...“77  

 

Během studené války byly vybrané země podporovány oběma bloky, které tak 

sledovaly své mocensko-politické zájmy. Západní i východní blok využíval jejich 

strategických pozic nebo levných surovin. Na obou stranách docházelo k vyzbrojování 

armád, importu zbraní, vojenským, ekonomickým a rozvojovým podporám (dle 

potřeby) vládnoucích nebo povstaleckých skupin, a tak nebylo výjimkou přímé či 

nepřímé zasahování do dění v zemi. Docházelo k podporám krutých diktátorských 

režimů bez ohledu na to, jaké důsledky to přináší obyvatelům. Tzv. neokoloniální 

přístup je jistě jednou z příčin dnešní nestability zemí globálního jihu. Ve dvacetiletí 

po druhé světové válce, kdy se země západní Evropy rychle rozvíjely, vzrůstala i jejich 

potřeba pracovních sil. Zejména do Británie a Francie proto přicházeli často lidé 

z bývalých kolonií.  

                                                           
75 Výraz „globální jih“ je synonymem výrazů „třetí“ nebo „rozvojový“ svět. 
76 Viz Příloha 5: Giddens, Anthony: Sociologie, Argo, 1999: mapa „Evropská kolonizace Afriky“ a 
Příloha 6: www.un.org/depts/decolonization/trust2.htm: tabulka „Průběh dekolonizace“. 
77 Kumsa, Alemayehu: Boj s chudobou černého kontinentu – Bída neokolonialismu, 2002, 
www.infoservis.net/art.php?id=1027420870 
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Po konci studené války a bipolárního rozdělení světa se situace těchto zemí ve 

většině případů ještě zhoršila. Ti, kteří do jisté míry podporovali, v zájmu politického 

rozdělení světa, přestali. 

 

 Ještě dnes se stále diskutuje o tom, jaké měl kolonialismus skutečné důsledky 

a nakolik ovlivnil dnešní stav rozdělení světa a vývoj bývalých koloniálních území. 

Tomáš Lindner k tomu správně podotýká: „...Oproti rozšířeným mýtům se právě 

během koloniálního panství zadělávalo na dnešní problémy kontinentu a evropská 

nadvláda též přerušila nadějný rozvoj Afriky devatenáctého století. "Imperiální vláda 

podlomila staré africké politické systémy, ale nevytvořila smysl pro občanství v nově 

vytvořených státech," tvrdí ředitel respektované londýnské Royal African Society 

Richard Dowden. Státy s nepřirozenými hranicemi, uměle vystupňované napětí mezi 

etnickými skupinami v důsledku politiky "rozděluj a panuj", deformace trhu. To jsou 

jen některé z mnoha krvácejících ran způsobených kolonialismem. Evropané otřásli 

kulturou, politickým a společenským řádem i hospodářstvím Afriky. Krize nezávislých 

států po odchodu Evropanů není důvodem ke chvále kolonialismu, ale naopak důkazem 

jeho selhání...“78  

 

Kolonialismus, ať už měla jeho forma podobu v jádru vojenskou, nebo podobu 

budování obchodních koloniálních center, je ze všech pohledů neomluvitelný. Vychází 

primárně z představy, že je možné a přípustné zmocňovat se cizích území, bohatství, 

celých národů a využívat jich k vlastnímu prospěchu. O to paradoxnější je, že tak 

činily společnosti, které chtějí a chtěly být příkladem vyspělosti a kulturnosti. 

Koloniální epocha se však stala otevřeným projevem nelidskosti a barbarství. Ve svém 

rozsahu, záměrnosti a plánovitosti pak hlubokým šrámem na tváři lidských dějin. Lze 

se oprávněně domnívat, že Evropa (a tedy potažmo rozvinutý svět) by jen těžko 

dosáhla své hospodářské rozvinutosti a ekonomické úrovně bez kolonizace a 

přivlastňování si bohatství cizích národů, jejich práce a dokonce obyvatel 

samotných79. To vše zakládá historický dluh, ze kterého vycházejí iniciativy požadující 

přijetí zodpovědnosti ze strany bývalých koloniálních velmocí a kompenzace za 

způsobené škody a ztráty. „...Svědomí euroatlantické civilizace není čisté a obavy z 

nekonečných reparací za spáchané zločiny jsou oprávněné. V Evropě jsou koloniální 

                                                           
78 Lindner, Tomáš: Afrika žádá zpět své voly, 2005, www.infoservis.net/art.php?id=1069233691 
79 Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.: Společný svět, Praha 2004: mapa „Obchod s otroky během 
staletí, počty přesunutých lidí.“, viz Příloha 7. 
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dobrodružství již dávno zapomenutou kapitolou, africké politiky a intelektuály však 

straší dodnes. Evropané zbavili Afričany rozhodování o svém vlastním osudu a mocnosti 

vše v Africe konaly v první řadě s ohledem na vlastní prospěch...“80 

 

 

5.2. Etapa pomoci a její vývoj  

 

Boj s extrémní chudobou je tématem, které se objevilo na půdě OSN již 

v padesátých letech a také pojem rozvojové pomoci, později spolupráce se datuje do 

tohoto období. Důvody pomoci jsou jak etické, humánní, tak politicko-ekonomické. 

 

Humanitární pomoc81 reaguje a měla by reagovat na akutní, krizové, náhle 

vzniklé situace, jejich úloha a opodstatněnost je v takových momentech 

nezpochybnitelná. Je-li však z různých důvodů užívána i na místech a v situacích, kde 

by měla působit pomoc či spolupráce rozvojová, je její efekt kontraproduktivní. Ve 

svém důsledku vytváří závislost, pasivitu a nesoběstačnost společnosti, které má 

pomáhat. 

Rozvojová pomoc, nebo ještě lépe, spolupráce82 by se měla daleko podrobněji 

zabývat analýzou situace a jejími nejširšími spojitostmi a reagovat na ně, s cílem 

dosáhnout trvale udržitelného rozvoje oblastí, kde působí. Její charakteristikou by 

měla být orientace na dlouhodobé strukturální problémy chudých oblastí, jejich 

především systémové a nejen krátkodobé řešení. Z pochopitelných důvodů dochází 

                                                           
80 Lindner, Tomáš: Afrika žádá zpět své voly, 2005, www.infoservis.net/art.php?id=106923369: První 
německý ministr kolonií Dernburg v roce 1907 pronesl velmi výmluvné věty: „Kolonialismus znamená 
využití půdy, jejích pokladů, flóry, fauny a především lidí, pro potřeby mateřské země. Ta je na 
oplátku povinna předávat svou vyšší kulturu, své mravy a lepší metody.“ 
81 Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.: Společný svět, Praha 2004: „... humanitární organizace 
mají dlouhou historii. V roce 1863 vznikly ve švýcarské Ženevě zárodky jedné z nejslavnějších z nich 
– Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC). V roce 1919 pak vznikla slavná britská organizace 
Save the Children, věnující se hlavně humanitární pomoci dětem po celém světě. Ve třicátých letech 
dvacátého století vznikl na pomoc Židům utíkajícím z nacistického Německa americký International 
Rescue Committee (IRC), který se později vyvinul v jednu z největších světových humanitárních 
organizací. V reakci na útrapy druhé světové války se zrodil britský Oxfam nebo americký CARE, 
tvořící později dalšího z velkých neziskových aktérů humanitární pomoci. Jako aktivistická a méně 
neutrální reakce na politiku Mezinárodního výboru Červeného kříže pak začali na konci šedesátých 
let fungovat francouzští Lékaři bez hranic (MSF) i mnoho dalších organizací pomáhajících v různých 
částech světa...“ 
82 Výraz „rozvojová spolupráce“ je vhodnější, než „rozvojová pomoc“. Jasněji totiž vyjadřuje 
rovnoprávný, partnerský vztah obou stran.  
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často ke kombinaci obou typů pomoci a je na místě, pokud se v případě potřeby 

doplňují, resp. na sebe navazují.83 

 

Na tomto místě je potřebné uvést zmínku o omezeních, kterými bohužel trpí 

naprostá většina humanitárních a rozvojových projektů. Tímto limitem je jejich 

závislost na příchozích finančních prostředcích, které předurčují samotnou existenci 

projektů a to i v případě, že se na nich podílí značné množství dobrovolných 

pracovníků. Aktivity často trvají omezeně dlouhou dobu, kterou neurčují potřeby lidí a 

závažnost problému, ale množstvím dostupných prostředků. Situaci tak řeší jen z části 

nebo také vůbec a i zajímavé projekty končí ve chvíli, kdy se nedostává prostředků na 

jejich financování. Takové úskalí mají aktivity, závisející na něčem jiném, než jsou 

lidé samotní.84  

 

Pomoc rozvojovým oblastem prošla několika vývojovými fázemi. Šedesátá léta 

byla ve znamení podpory a upřednostňování ekonomického růstu daných zemí, což ale 

často neznamenalo zlepšení životních podmínek pro většinu jejich obyvatel a naopak 

došlo k nárůstu vnitřní nerovnováhy. Během dalších dvou desetiletí se zčásti změnil 

pohled na rozvojovou problematiku, byly přijímány i jiné koncepty řešení než ty, 

běžně užívané v západní společnosti. Veřejný závazek boje s chudobou představilo 182 

zemí na zasedání Světového potravinového summitu OSN v Římě v roce 1986. Plán 

obsahoval snížení počtu lidí žijících pod hranicí chudoby na polovinu. Je nutné říci, že 

ač jsme tomuto cíli zatím velmi vzdáleni, fakt, že světové společenství jasně a 

veřejně deklarovalo tento záměr, byl významným krokem. 

 

OSN doporučilo zemím OECD, aby na rozvojovou pomoc z ročního rozpočtu 

věnovaly 0,7% HND85. Podle údajů z roku 2002 tuto hranici naplňuje či převyšuje jen 

                                                           
83 Prášil, Václav: Léky na africké neduhy – Dávat jídlo nebo práci?, Praha 2004, 
www.infoservis.net/art.php?id=1069233184 : „...Na tomto modelu staví například Pětiletý Program 
obnovy Burundi (PREBU) s rozpočtem 68 milionů euro. V roce 2000 začínal jako program humanitární 
pomoci válkou zničené zemi. Později se transformoval v program podpory zemědělství a potravinové 
soběstačnosti formou rozdělování osiva a skotu, nakonec získal podobu typické rozvojové spolupráce. 
Dnes jsou v rámci PREBU budovány školy, nemocnice, vodárenská zařízení a silnice. Projekty běží 
téměř výlučně v režii místních společností...“  
84 Bednářová, Táňa: Vede alfabetizace realizovaná formou autoorganizace a reciprocity k řešení 
chudoby žen v Guineji?, FHS UK, Praha 2003 
85 Na summitu OSN v roce 1964 byl přijat návrh, se kterým ale mnoho zemí nesouhlasilo, aby bohaté 
země přispívaly na boj s chudobou 1 procentem hrubého národního důchodu (HND). Proto v roce 
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pět zemí.86 Přestože jen prosté zvýšení částek, určených na zahraniční rozvojovou 

spolupráci situaci samo o sobě nevyřeší87, může problematiku chudoby velmi zásadním 

způsobem ovlivnit.  

 

 Hlavním tématem dnešní rozvojové spolupráce je především boj s chudobou a 

zmírňování jejích dopadů. Prioritami se stala dostupnost vzdělání, lékařské péče 

včetně levných léků, budování infrastruktur včetně zajišťování zdrojů pitné vody a 

zvyšování produktivity v zemědělství. 

 

Nelze pominout, že pravidla, za kterých projekty vznikají, fungují a kam je 

pomoc směřována jsou nezřídka kdy určována dárci. Pravděpodobně nejnevhodnější 

způsob pomoci, z hlediska dlouhodobějších perspektiv představuje ta, kterou 

praktikují například Spojené státy. Největší podíl totiž trvale tvoří potravinová pomoc, 

která je vhodná v situacích náhlých humanitárních katastrof, ale naprosto nevhodná 

v dlouhodobějších programech. Vytváří totiž závislost příjemce na pomoci a nepřispívá 

k vybudování jeho vlastní samostatnosti. Nepomáhá mu samostatně se rozvinout a 

brzdí tedy skutečný rozvoj.  

 

Příchozí humanitární potravinová pomoc často představuje odbyt pro výrobce a 

prodejce z rozvinutých zemí, nezřídka kdy se pak jedná o ulehčení od zboží, které je 

špatně prodejné nebo dokonce podle norem v těchto zemích platných, neprodejné. 

„...Potravinová pomoc je pak předmětem kritiky kvůli svým negativním dopadům na 

zemědělství rozvojových zemí. Tímto způsobem do nich proudí nadbytečné potraviny z 

rozvinutého světa, čímž se snižují ceny příslušných komodit na místním trhu...“88  

                                                                                                                                                                     
1969 přišla Světová banka (SB) s návrhem snížení tohoto požadavku na 0,7 procenta. Valné 
shromáždění se k tomuto návrhu v roce 1970 připojilo také. 
86 Jde o Dánsko (0,96% HND), Norsko (0,89%), Švédsko (0,83%), Nizozemsko (0,81%) a Lucembursko 
(0,77%). Pro srovnání, USA v témže roce věnovaly na rozvojovou pomoc pouze 0,13% HND. Zdroj: 
OECD 
87 Stále totiž zbývají témata jako narovnání pravidel v mezinárodním obchodě, umožnění přístupu 
zemí globálního jihu na mezinárodní a národní trhy nebo řešení tématu protekcionismu vlastních 
odvětví (např. velké zemědělské dotace, v jejichž důsledku jsou produkty zemědělců z oblastí bez 
dotací naprosto nekonkurenceschopné). 
88 Prášil, Václav: Léky na africké neduhy – Dávat jídlo nebo práci?, Praha 2004, 
www.infoservis.net/art.php?id=1069233184 : „...Kromě toho se projevuje i nežádoucí návyk 
obyvatelstva na bezplatné zásobování potravinami. Některé země proto dokonce potravinovou 
pomoc zakázaly - například Zambie. Přes všechny zmíněné nedostatky je však nutno konstatovat, že 
díky humanitární pomoci jsou ročně zachráněny až milióny lidských životů...“ 
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Oblast pomoci tedy není vždy nezištná. Promítají do ní také politické zájmy 

dárců i původní koloniální vazby a stejně tak i další obchodní a ekonomické vztahy a 

zájmy průmyslově vyspělých zemí. „... Rozvojová pomoc totiž často spíše než k 

zajištění dlouhodobého rozvoje chudých zemí slouží k rozvoji soukromého sektoru v 

zemi dárce...“89 Evropská unie kritizuje americký systém pomoci i proto, že většina 

„... rozvojové pomoci USA chudým zemím je navíc ve skutečnosti určena na podporu 

amerických investorů, kteří se rozhodli působit ve třetím světě...“90 a prosazuje 

naopak tzv. veřejnou pomoc, zaměřenou například na oblast systému školství a 

zdravotnictví. 

 

 

5.3. Ekonomické faktory 

 

 Příčin chudoby, jak bylo v počátku uvedeno, je více, za pozornost však stojí 

ekonomicko-politické faktory, mezi které patří závislost zemí globálního jihu „... na 

rozhodování cizích vlád, nadnárodních korporací či mezinárodních institucí (Světové 

obchodní organizace, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky), zkrátka 

„neokolonialosmus“...“91 

 

 „... V minulosti zejména ze strany Světové banky a Mezinárodního měnového 

fondu převažoval přístup spočívající ve slepém podporování liberalizace zahraničního 

obchodu, privatizace veřejných služeb a růstu HDP za každou cenu, které, jak se 

ukázalo, vedly k omezení chudoby jen málokde...“92 Světová obchodní organizace 

                                                           
89 Gomba, Pavla, Český výbor pro UNICEF: Globální chudoba: Můžeme si dovolit prohrát?, 
www.unicef.cz/index.php?pg=2&id=82&zp=17, publikováno ve Finance Magazine 2/2004: „...Hlavním 
cílem mnohých projektů zahraniční rozvojové pomoci bývá pouze podpora domácích firem nebo 
aktuálních politických cílů. Často uváděným příkladem takové pomoci-nepomoci je program 2KR. V 
rámci tohoto programu Japonsko, bezesporu největší světový dárce, nakupovalo za stovky milionů 
dolarů od japonských výrobců zemědělská hnojiva, která již nebylo možno prodat na japonském 
trhu. Tato hnojiva se vyvážela do Afriky, kde měla pomoci zvýšit výnosy ze sklizně zemědělských 
plodin. Protože však tato hnojiva byla pro složení místní půdy naprosto nevhodná, africké země 
nejenom že „dar“ nemohly využít, ale navíc musely vynaložit finanční prostředky na jejich 
skladování a následné zničení. Jediným „obdarovaným“ tak nakonec byli japonští výrobci, kteří 
dostali ze státního rozpočtu dobře zaplaceno za neprodejné zboží...“ 
90 Vaněk, Martin: Globalizace – OSN se nedohodla, jak pomoci chudým, 2002, 
www.infoservis.net/art.php?id=1020335346 
91 kolektiv autorů: Rozvojové cíle tisíciletí - Manuál globálního rozvojového vzdělávání, Ekumenická 
akademie, Praha 2005 
92 Chmelař, Petr: Pětinu lidstva ohrožuje chudoba na životě, Literární noviny 28/2005, Praha 2005 
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(WTO) se snaží obhajovat volný obchod, avšak kritik je stále více „... také Mezinárodní 

měnový fond (MMF) publikuje mnoho „akademických studií“ o úspěších svých operací, 

jejichž počet převyšuje počet alternativních studií o MMF (propaganda, stejně jako 

reklama, vyžaduje vytrvalé úsilí). Ve skutečnosti však třetí svět v globalizovaném 

volném obchodu výrazně utrpěl a je možné, že se to pomalu rozkřikne...“ napsal 

v roce 2001 Jeremy Fox.93 

 

 Každoročně jsou nejchudší země světa nuceny vydávat na splácení dluhů přes 

14,5 miliardy USD94. Řada států tak na umořování dluhu vydává více, než na celé 

zdravotnictví a školství a i prostředky určené na rozvojovou pomoc jsou využívány 

tímto způsobem. Nemožný je i rozvoj infrastruktur země a zdroje nerostného 

bohatství jsou těženy bez omezení a ohledu na životní prostředí. „... Vyrovnávání 

dluhů často pohlcuje třetinu až polovinu státního rozpočtu. Makroekonomická stabilita 

těchto zemí se tak stává nedosažitelným cílem...“95 Některé nejméně rozvinuté země 

(Least Developed Countries – LDCs)96, jsou závislé na programech potravinové pomoci 

přesto, že jsou vývozci zemědělských produktů. Jde však o to, že pěstují monokultury 

vhodné pro export, aby získaly prostředky na splácení zahraničního dluhu.  

 

 V regionu subsaharské Afriky připadá na každý 1 USD příchozí zahraniční 

pomoci, 1,3 USD na splácení dluhů.97 „... Celkový africký zahraniční dluh stoupl od 

roku 1970 do roku 1996 24krát ... Pro tuto skutečnost uvádí profesor ekonomie z 

American University ve Washingtonu a předseda Free Africa Foundation (Nadace 

Svobodná Afrika) George Ayittey pět základních důvodů. První z nich je ideologický. 

Šlo často o peníze na zbraně pro ty africké představitele, kteří prosazují politiku 

dárců. Druhý z nich je finanční. Celkem 80 procent americké pomoci Africe zůstává v 

USA a je využito na nákup jídla, nástrojů, expertíz a služeb. Také 80 procent veškeré 

pomoci Africe, kterou poskytuje Francie, se vrací jako zisk do francouzských 

                                                           
93 Fox, Jeremy: Chomsky a globalizace, Postmodernistická setkávání, Triton, Praha 2003 
94 kolektiv autorů: Rozvojové cíle tisíciletí - Manuál globálního rozvojového vzdělávání, Ekumenická 
akademie, Praha 2005: „... Citelná úleva pro 20 nejvíce zadlužených zemí by stála mezi 5,5 a 7,7 
miliardami dolarů, což je méně, než cena jednoho bombardéru Stealth...“ 
95 Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.: Společný svět, Praha 2004 
96 Seznam 50 nejméně rozvinutých zemí světa, v klasifikaci OSN jako LDCs – tedy Least Developed 
Countries: www.un.org/special-rep/ohrlls/ldc/list.htm 
97 Beranová, Lucie: OSN: Bez oddlužení nemá Afrika šanci, 2004, 
www.rozvojovka.cz/clanky.php?id=160 
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pokladen...“98 Jako další důvody Ayittey uvádí špatné plánování, korupci a špatné 

investice. 

 

 „... Reálné oddlužení, které letos v létě nabídli ministři financí skupiny G7 

podskupině nejvíce zadlužených zemí, představuje zhruba měsíční výdaje vyspělých 

zemí na zemědělské dotace...“99 řekl Jiří Silný, ředitel Ekumenické akademie Praha.  

 

 Mnohé země se dostaly do dluhové spirály. Podstatná část zahraničních dluhů 

pochází ze sedmdesátých let, z období konfliktů na Středním východě a následných 

ropných krizí, kdy během sedmi let došlo k dvacetišestinásobnému zvýšení ceny této 

suroviny. Vše bylo ovlivněno „... výslednou recesí v průmyslových zemích, což vedlo 

k tomu, že dovážely méně ze zemí třetího světa...“100, a tím se omezily příjmy, na 

kterých byly chudé země závislé. „... Po nástupu Ronalda Regana do Bílého domu 

v roce 1980 zahájily USA masivní zbrojní program. K tomuto účelu potřebovaly 

obrovské půjčky, což znamenalo zdražení úvěrů na světovém trhu. Úroky prudce 

vzrostly. Vlivem úrokové politiky se zásadním způsobem zvedly úrokové sazby na 

mezinárodních kapitálových trzích. Znamenalo to nejen ztíženou dostupnost dalších 

úvěrů, ale také zdražení již existujících dluhů...“101 Ceny surovin, na jejichž vývozu 

byly chudé země závislé, klesaly a ceny ropy naopak stoupaly. V takové situaci 

přestalo být mnoho zemí schopno splácet stávající dluhy. „... S vírou, že se podmínky 

změní, neodpovědně posilovanou mezinárodními finančními institucemi, si půjčovaly 

další peníze na splátky starých úvěrů...“102  

 

Další významná část dluhů vznikla v období studené války, kdy oba bloky 

podporovaly v různých zemích násilné a represivní systémy a jejich představitelé se 

nejen sami obohacovali, ale za zapůjčené částky mnohdy vyzbrojovali armády a 

účastnili se ozbrojených konfliktů například tak, jak tomu bylo v Etiopii. Zejména 

tento typ dluhů je označován jako tzv. dluh nelegitimní či zavrženíhodný. Do této 

skupiny patří i půjčky poskytnuté „...proti zájmu obyvatel státu, sloužící k potlačování 

                                                           
98 Kumsa, Alemayehu: Boj s chudobou černého kontinentu – Bída neokolonialismu, 2002, 
www.infoservis.net/art.php?id=1027420870 
99 Lebeda Petr: Zpráva o potírání chudoby ve světě, Literární noviny 37/2005, Praha 2005 
100 Fox, Jeremy: Chomsky a globalizace, Postmodernistická setkávání, Triton, Praha 2003 
101 Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.: Společný svět, Praha 2004 
102 tamtéž 
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jejich práv...“103.  Peníze, které tamní vlády dostaly „... od Světové banky, Evropské 

unie a USA na zlepšení životní úrovně země, nejsou na tento účel vydávány nebo jen v 

malé míře. Velkou otázkou tedy zůstává, proč jsou tyto finanční prostředky 

poskytovány bez kontroly jejich využití...“104  

 

Zemím tak zůstaly jen dluhy. „... Oddlužení přislíbily mezinárodní finanční 

instituce 41 nejchudším a nejzadluženějším zemím již v roce 1996 a státy G7 v roce 

1999...“105. Největšími věřiteli chudých zemí jsou mezinárodní finanční instituce: 

Mezinárodní měnový fond a Světová banka. V současnosti existují dvě hlavní uzavřená 

fóra, na kterých se projednává zadlužení nezávislých států. Prvním je tzv. Pařížský 

klub, jde o neformální uskupení nejbohatších věřitelských států. Mezinárodní měnový 

fond (MMF) se jej účastní v roli poradce. Druhým uskupením je tzv. Londýnský klub, 

který naopak představuje největší soukromé věřitele a jejich zájmy. Jeho součástí je 

kolem jednoho tisíce mezinárodních obchodních bank. Země, které dluží, mohou 

představit návrhy na možná řešení, ale následná jednání a rozhodování o odpuštění 

nebo restrukturalizaci dluhů jsou neveřejná a přístupná jen členům klubů. 

 

Odpovědí věřitelů na počátek dlužnické krize v 80. letech, kdy velcí dlužníci 

přestali být schopni splácet, bylo vytvoření dluhového managementu (též dluhová 

správa). Ten ve své podstatě spočíval v zajištění nového úvěru a odsunutí problému do 

budoucna. Situace dlužnické země se tímto ale zhoršuje a dostává do dluhové spirály. 

 

Koncem 80. let se pomalu začínalo mluvit o odpouštění dluhů, jako reálné 

možnosti k řešení stávající situace. Do této diskuse se zapojily zprvu jen některé vlády 

věřitelských států v rámci bilaterálních půjček. Po polovině 90. let se téma oddlužení 

nejchudších zemí dostalo i mezi multilaterální věřitele, jakými jsou Mezinárodní 

měnový fond, Světová banka nebo jednotlivé regionální rozvojové banky. V roce 1996 

se tak v rámci MMF a SB zrodila Iniciativa nejzadluženějších států, tzv. HIPC Iniciative 

(Heavily Indebted Poor Countries), zabývající se bilaterálními a multilaterálními 

dluhy. Kvůli své složitosti, pomalosti, nedostatečnosti a dalším problémům se však 
                                                           
103 kolektiv autorů: Rozvojové cíle tisíciletí - Manuál globálního rozvojového vzdělávání, Ekumenická 
akademie, Praha 2005 
104 Kumsa, Alemayehu: Etiopská odysea, Etiopie – africký kolonizátor, 2003, 
www.infoservis.net/art.php?id=1043840235 
105 Tožička, Tomáš: Rok nula plus pět - Jen zrušení dluhů chudobu nevyřeší, Praha 2005, 
www.infoservis.net/art.php?id=1069233684 
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míjela účinkem. V roce 1999 byl tento program, především pod tlakem mezinárodní 

kampaně za oddlužení106, na zasedání G8 rozšířen a podmínky částečně zjednodušeny. 

Vznikla HIPC II, v rámci které mělo být umožněno 36 státům oddlužení až do výše 90 

procent dlužné částky. Do roku 2002 však byl dluh odpuštěn jen šest zemím a navíc 

„... je nutné rozlišit, zda země dosáhly příslibu o odpuštění dluhu, nebo zda jim byl 

dluh skutečně odpuštěn...“107 

 

Žádné z dosavadních opatření dluhového managementu zatím nepřineslo 

skutečná a udržitelná řešení. Kritika upozorňuje na jejich krátkou životnost i přes to, 

že jsou prezentována jako řešení definitivní. Často jsou navíc odpouštěny dluhy, u 

kterých je i tak nereálné, že by mohly být někdy splaceny. „... Věřitelské vlády, 

sdružené v takzvaném Pařížském klubu, samy rozhodují o výši a podmínkách 

oddlužení; dlužnické země jsou vyloučeny z rozhodování o tom, zda kolik dluhů bude 

odpuštěno...“108 

 

V rámci strukturálních úprav (SAP), kterými byly podmíněny půjčky zavedly 

během osmdesátých let mnohé země systém zpoplatněného školství a zdravotnictví.109 

Tím se tyto služby, které jsou pro jakoukoliv společnost naprostým základem, staly 

pro velké množství lidí nedostupné. Součástí SAP bylo také rušení zemědělských dotací 

v dané zemi, což mělo za následek vytvoření potravinové nesoběstačnosti, a tedy 

závislosti na dovozu potravin. „... v případě Ghany to vedlo k závislosti na dovozu 

subvencované rýže z Floridy, kdežto místní producenti jsou dnes bez práce...“110  

 

„...Tvrdilo se, že restrukturalizace, podobně jako MMF v době jeho vytvoření, 

je tu, aby pomohla zemím reorganizovat jejich ekonomiky, splatit dluhy a dosáhnout 

                                                           
106 Jubilee Debt Campaign – www.jubileedebtcampaign.org.uk, Přehled údajů o problematice 
mezinárodního dluhu viz Příloha 8. 
107 Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.: Společný svět, Praha 2004 
108 tamtéž 
109 Fox, Jeremy: Chomsky a globalizace, Postmodernistická setkávání, Triton, Praha 2003: 
„...Restrukturalizace půjček v osmdesátých letech ze strany MMF a Světové banky znamenala nové 
dohody, takže dlužné státy musely zaplatit daleko vyšší úroky a často musely zvyšovat ceny, 
omezovat služby (školy, nemocnice, stavbu komunikací) a přenechávat kontrolu svých ekonomik 
západním agenturám a investorům...“ 
110 kolektiv autorů: Rozvojové cíle tisíciletí - Manuál globálního rozvojového vzdělávání, Ekumenická 
akademie, Praha 2005 
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přebytků. Ve skutečnosti činí pravý opak. Jednotlivé kroky mají údajně pomoci zemím 

vyřešit jejich problémy s dluhy, ale ve skutečnosti je vhánějí ještě více do dluhů...“111 

 

 

5.4. Nerovný přístup na trh 

 

Nerovný přístup na světový trh znamená nerovné startovní podmínky. Země, 

které se potýkají s vlastními problémy jako nefungující základní sociální systém, kde 

je často polovina obyvatelstva negramotná, kde existuje vysoká dětská úmrtnost, kde 

kolem 50% populace tvoří děti do 15 let věku, kde většina obyvatel nemá přístup 

k základní lékařské péči, kde vládne nestabilita, často udržovaná vojenskou silou 

vlády, takové země nemohou konkurovat dotovaným zemědělským výrobkům a 

normám nastaveným ve prospěch jen některých společností a oblastí obchodního 

zájmu.112 V takovém případě, ať je vlastní schopnost sebelepší, nemá téměř šanci se 

uplatnit. Je zřejmé, že při současné podobě pravidel světového ekonomického 

systému, nemají rozvojové země příliš možností jak se samy vymanit ze situace, ve 

které se nacházejí. 

 

Příkladem lze uvést, že země OECD během roku 2002 vydaly 56 miliard USD na 

rozvojovou pomoc, ale zároveň 300 miliard USD na podporu vlastních zemědělců113, 

tedy na obranu vlastního trhu, na který tak v žádném případě nemají šanci vstoupit 

konkurenti z dalších zemí, kde takovou podporu nezískávají. Výzkumy ukazují, že 

rozvojové země přicházejí každoročně o částku 100 miliard USD114 právě kvůli ochraně 

trhů, kterou vytváří a udržují rozvinuté země. Vstupu na trhy bohatých zemí brání 

nejrůznější tarify a cla. Bylo by třeba odstranit cla pro dovoz zpracovaného zboží 

z nejchudších zemí a stejně tak i vývozní dotace pro export do těchto oblastí. 

 

Rovné podmínky v přístupu na mezinárodní a národní trhy bohatých zemí jsou 

jistě nezbytným faktorem pro zlepšení situace v rozvojových oblastech, nicméně samo 

                                                           
111 Fox, Jeremy: Chomsky a globalizace, Postmodernistická setkávání, Triton, Praha 2003 
112 Patočka, Jakub: Svět může být lepší, Literární noviny 10/2006, Praha 2006: „... Zřejmě klíčovou 
roli v umetání cest nadnárodním korporacím dnes hraje Světová obchodní organizace...“ 
113 Pazderka, Josef: Hledá svět lék proti chudobě?, 2003, www.rozvojovka.cz/clanky.php?id=24 
114 kolektiv autorů: Rozvojové cíle tisíciletí - Manuál globálního rozvojového vzdělávání, Ekumenická 
akademie, Praha 2005 
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o sobě toto opatření nevyřeší problém. Nejchudším zemím chybí potřebné 

technologie, produktivita nebo infrastruktura a nemohou tak prozatím konkurovat 

hospodářsky rozvinutým oblastem a jak říká Petr Lebeda z Pražského institutu pro 

globální politiku - Globopolis: „...Nejchudší země (a komunity) neprodukují 

zemědělský přebytek, který by mohly vyvézt. Nemají takřka žádné průmyslové výrobky 

či služby na export a nedisponují takovou infrastrukturou, která by jim pomohla 

prorazit na globální trhy s netradičními produkty. Naopak další liberalizace rozmělní 

jejich dosavadní privilegia. A každá další dohoda WTO pro ně znamená výdaje spojené 

s plněním závazků a zaváděním nových pravidel, hlavně pak vyčerpávání lidských 

zdrojů, administrativních kapacit a politického kapitálu, které jsou třeba na 

zásadnější reformy...“115 Ukazuje se tedy, „... že „svobodný obchod“ vůbec není 

svobodný – bohaté mocnosti nedbají na jeho pravidla, aby mohly podpořit své velké 

společnosti, a poslouchat je musí pouze zadlužené země třetího světa...“116 

 

 

5.5. Podpora nedemokratických a násilných režimů 

 

Často je možné setkat se s názorem, že hlavním problémem rozvojového světa 

jsou místní zkorumpované režimy a že příchozí pomoc končí stejně jen v kapsách 

jejich představitelů. Takový pohled je však nejen nepřesný a velmi povrchní, ale také 

nikam nevedoucí. V žádném případě nelze zbavovat místní správy odpovědnosti za 

situaci nebo je vidět jen jako oběti systému. Pozornost je ale třeba směřovat i jinam. 

Existence „zkorumpovatelných diktátorů“ představuje vždy též existenci těch, kteří je 

korumpují. Zájmy na udržení násilných a represivních vládních systémů v zemích 

globálního jihu sledují většinou velmi konkrétní cíle. Ekonomické zájmy velkých 

nadnárodních společností, které se za pomoci evropské a mimoevropské korupce snaží 

současný stav věcí nejen udržet, ale i oblast vlivu stále zvyšovat. 

 

Problematika korupce je tedy ve vztahu k rozvojovým oblastem často 

prezentována velmi zjednodušeně,  jako existence skupin a jednotlivců, kteří mají ve 

svých rukou moc a vlastní zemi jsou ochotni využít pro vlastní zisk. Zřídkakdy je ale 

pozornost upírána na ty, kteří korumpují a to představuje zřejmý nedostatek. Jak již 

                                                           
115 Lebeda, Petr: Obchod jinak – Vítězové a poražení globalizace, Praha 2005, 
www.infoservis.net/art.php?id=1069233747 
116 Fox, Jeremy: Chomsky a globalizace, Postmodernistická setkávání, Triton, Praha 2003 
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bylo zmíněno, např. během studené války získávaly některé země finanční a 

technologickou podporu např. výměnou za levné nerosné bohatství. Jinak tomu nebylo 

ani po konci studené války, hlavními protagonisty se ale staly velké nadnárodní 

společnosti profitující na obrovských sociálních rozdílech ve společnosti. Částečně byl 

již tento problém popsán v kapitole 4. Snaha o (ne)vyřešení problému. 

 

Příkladem může být Angola, kde mezi lety 1971-1975 probíhaly boje za 

nezávislost proti portugalské koloniální vládě. V té době vznikla dvě, proti sobě 

stojící, nacionalistická hnutí, UNITA (Národní unie za úplnou nezávislost Angoly) a 

MPLA (Lidové hnutí za osvobození Angoly). „...V roce 1975 Kubou a Sovětským svazem 

podporovaná MPLA zformovala vládu jediné strany, ale nadále musela čelit opozici 

UNITA, kterou pro změnu začaly podporovat Jižní Afrika a Spojené státy. Na konci 80. 

let, když se zlepšily vztahy mezi SSSR a USA, začala zahraniční podpora vysychat a obě 

znesvářené strany se musely poohlédnout po nových zdrojích pro financování války. 

Našly je rychle v nerostném bohatství samotné Angoly, MPLA v ropě a UNITA 

v diamantech...“117 Angola je společně s Nigérií největším subsaharským exportérem 

ropy. Tři čtvrtě oficiálního rozpočtu tvoří právě příjmy z ropy, zbytek pak půjčky MMF 

a SB. Naleziště angolské ropy jsou většinou podmořská a dají se tedy oddělit od 

probíhajícího konfliktu na pevnině, polovina produkce je vyvážena do Spojených států. 

„...To, že výnosy z ropy jsou vyplácené státním strukturám a tudíž technicky vzato 

jsou legální, je nedělá morálně přijatelnými, říká jeden z analytiků londýnské nevládní 

organizace Global Witness, která v roce 2000 zveřejnila zprávu Crude Awakening o 

masivní korupci a roli ropných společností a bank v Angole a nastartovala tak 

informační kampaň o roli ropy a obchodu s diamanty v angolské občanské válce...“118  

  

 

5.6. Afrika – zapomenutý kontinent 

  

Veřejné sdělovací prostředky (dále jen media) mají dnes, více než kdy jindy 

zásadní vliv na utváření představ a názorů velké části populace. „Mediální realita“ je 

všudypřítomná a ve věku médií se stává „skutečností“. Proto se veřejné sdělovací 

prostředky stávají až příliš často nástrojem různých skupin lidí a jejich snahy 

                                                           
117 Hančilová, Blanka: Válka jako profit - Jak financovat válku v Angole, 2001, 
www.infoservis.net/art.php?id=1007562290  
118 tamtéž 
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přizpůsobovat události vlastním plánům a záměrům. Příkladem mohou být různé 

„verze válek“ z poslední doby.119 Svou roli při utváření „obrazu světa“ totiž sehrává 

dostupnost informací, tedy jak snadné nebo obtížné je získat různé informace z více 

zdrojů aby bylo možné je kriticky zhodnotit a utvořit si tak vlastní názor. Zatímco se 

přitom „... v čím dál tím chaotičtějším a povrchnějším zpravodajství objevují, ale 

pouze jako střípky bez kontextu a souvislostí, z nichž by mohl vystoupit ucelený 

obrázek kritického stavu, jeho příčin a možných řešení...“120 

 

Mediální obraz Afriky je ve většině případů velmi zkreslený a zavádějící. Celý 

kontinent se svými nejrozmanitějšími podobami, kulturní a historickou různorodostí je 

často prezentován jako v podstatě homogenní společnost, potýkající se s chudobou a 

pasivně, bez vlastní iniciativy, čekající na příchozí pomoc. „...Ve skutečnosti se téměř 

každý vzdělanější Afričan pokouší využít sebemenší příležitost k získání práce v 

zahraničí, jež by mu umožnila vydělat dostatek prostředků k zajištění základního 

živobytí pro celou rodinu. Lidé ze všech oblastí od Somálska po Senegal tak odjíždějí 

do velkých měst jako Bangkok, Dubaj, Los Angeles či Londýn, aby sehráli úlohu 

jakéhosi globálního garanta sociálních jistot pro desítky svých příbuzných, kterým se 

podobného štěstí nedostalo...“121 

  

 Události tohoto kontinentu, jsou tak v běžném zpravodajství velkých 

mediálních společností často redukovány na dílčí a zjednodušené informace z oblastí 

konfliktů a přírodních katastrof. 

                                                           
119 Již víceméně veřejnými se staly zprávy o nepřípustném ovlivňování obrazu o dění během války 
v Iráku, kdy představitelé armády Spojených států poskytovali novinářům, kterým zároveň armáda 
zajišťovala ochranu, jen určitý druh informací, velké množství zástupných problémů a zkreslených 
údajů. Novinářům byly předkládány pouze určité, předem dobře vybrané informace a filmové záběry.  
Problematikou vztahu médií, armády a politických rozhodnutí během válečných konfliktů se zabývá 
např. americká novinářka Jacqueline Sharkey, vedoucí katedry žurnalistiky na arizonské univerzitě. 
Ve svém článku, publikovaném též v češtině říká: 
Sharkey, Jacqueline: Média a válka – Stane se pravda znovu první obětí?, 
www.infoservis.net/art.php?id=1005039132, 2001: „...Rozsáhlý výzkum, který se zabýval používáním 
restrikčních opatření vůči sdělovacím prostředkům, a politické faktory, které přispěly k těmto 
restrikcím v období posledních deseti let, odhalují až zneklidňující stále větší kontrolu nad 
zpřístupněním informací médiím jak přímo z dějiště války, tak i mimo něj. Bylo zjištěno, že 
informace týkající se činnosti ministerstva obrany jsou utajovány nebo zkreslovány ne z důvodů 
národní bezpečnosti, ale z důvodů politických, aby byl zachován pozitivní obraz a priority 
ministerstva a jeho hlavních civilních představitelů, mezi něž jako vrchní velitel ozbrojených sil patří 
také prezident...“ 
120 Patočka, Jakub: Svět může být lepší, Literární noviny 10/2006, Praha 2006 
121 Styan, David: Problém africké chudoby – staré představy, nová realita, Literární noviny 23/2005, 
Praha 2005 
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6. Pomoc na cestě ke skutečné nezávislosti 

 

„... Fakt, že svět může být lepší, zde dosud patří k oněm věcem, které mají 

existenční význam, ale nedovídáme se o nich vůbec nic, anebo jen pokroucené 

polopravdy...“122  

 

Londýnské výzkumné středisko New Economics Foundation se zabývá analýzami 

životního prostředí a předkládá nové pohledy a řešení stávajících globálních problémů. 

Ve své studii uvádí, že stále opakovaná teze konvenčních ekonomů, že „... globální 

ekonomický růst je jediným možným způsobem pro snížení chudoby, je jen pouhou 

rétorikou, která slouží prospěchu těch, kteří z růstu těží...“123. A „... ekonomický 

úspěch nové skupiny globálních mocností ... neznamená automatický úspěch v boji s 

chudobou. K chudým regionům a vyloučeným skupinám obyvatel nové bohatství stále 

prokapává takřka neznatelně. Ekonomický růst si vybírá tvrdou daň na společenské 

soudržnosti, postavení žen a životním prostředí...“124 Návrhy, které ve studii New 

Economics Foundation zaznívají jsou nanejvýš aktuální: „... Potřebujeme politiku, 

jejímž cílem bude snížení chudoby a zároveň zajištění environmentální udržitelnosti, 

která bude považovat růst pouze za vedlejší produkt...“.125 Pokud se v centru zájmu 

nachází člověk, je velmi pravděpodobné zlepšení situace, bude-li ale hlavní hodnotou 

zisk, hledání cest bude obtížné. 

 

Konkrétním diskutovaným návrhem je také tzv. Tobinova daň (Tobin tax)126 

pojmenovaná po nositeli Nobelovy ceny a autoru návrhu tohoto opatření, americkému 

ekonomovi Jamesi Tobinovi. Spočívá ve „... zdanění měnových operací (Currency 

Transactions Tax – CTT). Obrat obchodu s měnami denně činí 1,9 bilionu USD. Z 95 

procent se ale jedná o čistě spekulativní operace...“127 James Tobin již před více než 

třiceti lety upozorňoval na nebezpečí spekulativních operací. Idea jeho návrhu měla 

původně za cíl stabilizaci ekonomiky, ale časem se jeho hlavní úloha změnila, měl se 
                                                           
122 Patočka, Jakub: Svět může být lepší, Literární noviny 10/2006, Praha 2006 
123 Simms, A.; Woodward, D.: Chudé země získávají z výnosů světové ekonomiky stále méně, 
z originálu na www.neweconomics.org, 2006, přeložila Martina Hurdová, www.varianty.cz 2006 
124 Lebeda, Petr: Obchod jinak – Vítězové a poražení globalizace, Praha 2005, 
www.infoservis.net/art.php?id=1069233747 
125 tamtéž 
126 www.tobintax.org.uk 
127 kolektiv autorů: Rozvojové cíle tisíciletí - Manuál globálního rozvojového vzdělávání, Ekumenická 
akademie, Praha 2005 
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stát nástrojem k zajištění prostředků pro rozvojové programy. „...... finanční toky na 

devizovém trhu by podléhaly malé dani (do výše 1 %).... „reálné směny“, tedy takové, 

při kterých se směňuje zboží za kapitál, by zůstaly ušetřeny...“128 V Tobinově návrhu 

bylo doporučeno zdanění těchto operací ve výši 1 procenta. „... Dnešní jednání o 

zavedení CTT se vedou o položkách ve výši 0,05 – 0,1 procenta; takové opatření by 

přineslo 75 – 200 miliard USD ročně...“129 

 

 Oddlužení nejchudších zemí jako krok v boji proti chudobě je strategicky 

výhodné a především nanejvýš etické.130 Aby bylo zrušení zahraničních dluhů přínosem 

pro široké obyvatelstvo, je třeba aby takové státy prokázaly také vlastní snahu o 

řešení chudoby a ubíraly se demokratickou cestou s postupným co největším 

zapojením občanů do rozhodování. Zdá se, že na této cestě by mohlo být účinné 

oddlužení prostřednictvím tzv. výměnného fondu, kam zadlužená země vkládá 

(výměnou za odpuštění dluhu) určité procento dluhu v národní měně. Prostředky 

z takového fondu jsou pak využity na projekty z oblasti základních sociálních potřeb 

obyvatel. Dalším řešením dluhové problematiky by také jistě byla existence jasných a 

závazných pravidel a mezinárodní arbitráž , tzv. Čestný a transparentní arbitrážní 

proces – Fair and Transparent Arbitration Process (FTAP) či mezinárodní insolvenční 

soud.131  

  

                                                           
128 Bělohoubek, Ivo: Co je za ní - Tobinovou daní, Sedmá generace, 
www.sedmagenerace.cz/index.php?art=clanek&id=97 
129 kolektiv autorů: Rozvojové cíle tisíciletí - Manuál globálního rozvojového vzdělávání, Ekumenická 
akademie, Praha 2005 
130 Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.: Společný svět, Praha 2004: „... Zatím k nejrozsáhlejšímu 
oddlužení došlo po 2. světové válce a týkalo se Německa. Na začátku 50. let se mladá Spolková 
republika Německo potýkala s těžkými problémy... Německo tehdy dlužilo 2,5 mld. dolarů 
z předválečné éry a 3,5 mld. dolarů z 2. světové války. V zájmu mírové rekonstrukce Evropy se 
mocnosti dohodly na odpuštění části těchto dluhů. V roce 1953 se USA zavázaly odpustit 67% dluhů, 
na pět let zprostily Německo dluhové služby a splátky stanovily na 30 let s neměnným úrokem. 
Francie a Anglie odpustily 25% dluhů a splátky s pevnými úroky stanovily na 20 let. Tak bylo dosaženo 
snížení dluhové služby na úroveň 5% exportních příjmů, což je požadavek kampaně pro oddlužení 
nejchudších zemí...“ 
131 Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s.: Společný svět, Praha 2004: „... Arbitráž či insolvenční 
soud jsou možností, jak vnést do sluhové krize spravedlnost a pořádek. Neodpovědné a korupční 
chování věřitelů by bylo eliminováno, protože dluhy takto vzniklé by mohly být označeny za 
nelegitimní. Neodpovědné a korupční chování dlužnických vlád by rovněž bylo eliminováno, protože 
by dostávaly peníze jen na prověřené projekty a při rozporování by musely veřejně skládat účty za 
vynaložené peníze. Nezávislé rozhodování rovnoměrně rozkládá odpovědnost na dlužníka i věřitele, 
jak bývá zvykem ve všech rozvinutých společenstvích...“  
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V bodě 4. „Snaha o (ne)vyřešení problému“ byla mimo jiné zmíněna i 

problematika zneužívání lidské práce a neetické chování některých, často 

nadnárodních koncernů v zemích globálního jihu. „... Velká většina zboží vyráběného 

v rozvojovém světě pochází z produkce, která je na hranici nebo hluboce pod hranicí 

toho, co jsme schopni tolerovat v našich zemích. Je překračována pracovní doba, 

bezpečnost práce a pracovní podmínky jsou naprosto nevyhovující a zaměstnanci za 

svou práci dostávají naprosto nepřiměřenou odměnu...“132 Velmi zajímavou odpovědí 

na tento problém je tzv. Fair trade, v češtině je užíván název spravedlivý (nebo 

férový) obchod. Produkty označené takovou značkou zaručují etickou čistotu, byly 

vyrobeny za podmínek respektujících ustanovení Mezinárodní organizace práce, 

Mezinárodní zdravotnické organizace. Obchod Fair trade funguje způsobem, při 

kterém je výdělek spravedlivě a rovnoměrně rozdělen mezi výrobce i obchodníka. Na 

fungování spravedlivého obchodu má velký vliv široká veřejnost. Každý jej může 

snadno podpořit svým nákupem a potažmo tak vyvíjet tlak na společnosti, které se 

v rozvojovém světě chovají neeticky.  

 

 

7. Kampaň lidské podpory – teoretická východiska, vymezení problému 

 

Kampaň lidské podpory se zrodila v roce 1995 v prostředí mezinárodního 

Humanistického hnutí. Myšlenku humanismu přenáší do konkrétní podoby i v rámci 

této kampaně, na poli mezinárodní rozvojové spolupráce. Jen na africkém kontinentě 

dnes existují nejrůznější projekty ve 38 zemích133 a účastní se jich zde přes 1 milion 

lidí134. V roce 1997 vznikla Mezinárodní federace lidské podpory, jako zastřešující 

organizace pro postupně vznikající projekty a sdružení, která začala rozvíjet KLP. 

 

                                                           
132 Schejbal, Jaroslav: Obchod jinak – Velké firmy nezajímá bezpráví... (rozhovor s T. Tožičkou), 
2005, www.infoservis.net/art.php?id=1069233749 
133 Humanistické hnutí: Semestrální statistiky 6/2006: Alžírsko, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, 
Pobřeží Slonoviny, Čad, Demokratická republika Kongo (Kongo – Kinshasa), Egypt, Gabon, Gambie, 
Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Jihoafrická republika, Kamerun, Kapverdy, Keňa, Komory, Kongo 
(Brazzaville), Libérie, Mali, Mauretánie, Mozambik, Niger, Nigérie, Rovníková Guinea, Rwanda, 
Senegal, Sierra Leone, Středoafrická republika, Súdán, Tanzanie, Togo, Tunisko, Uganda, Zambie, 
Zimbabwe.  
134 Humanistické hnutí: Semestrální statistiky 6/2006: Počet osob, které se na africkém kontinentu 
účastní aktivit Humanistického hnutí je 1.073.354 (údaje k 15. červnu 2006). 
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Základní myšlenkou projektů KLP je snaha o vytvoření „...řetězu vzájemné 

pomoci, s cílem vyřešit problém uspokojení základních lidských potřeb...“135. Věnuje 

se tedy podobným oblastem, jako jiné NNO, ale svou činnost neomezuje jen na ně. 

Daleko více zohledňuje a věnuje se širším kontextům problému, vidí souvislosti 

společensko-politické, osobní i mezilidské. Dá se tedy říci, že KLP pokračuje i tam, 

„...kde NNO svou činnost ukončí...“.136 KLP se neomezuje na tematicky úzké spektrum 

problémů a na projektech se aktivně podílejí nejen její organizátoři, ale též ti, kteří 

pomoc v první fázi přijímají. 

 

Mezi základní principy, na kterých KLP staví, patří vzájemnost (reciprocita) a 

autoorganizace. KLP pracuje na dobrovolnické bázi a zakládá si na ekonomické 

samostatnosti, resp. nezávislosti. Její projekty nemají humanitární charakter, snaží 

povzbudit vlastní schopnosti a dát naději do budoucna. Nelépe je vystihuje čínské 

přísloví: „Lepší, než darovat strádajícímu rybu, je naučit ho rybařit.“.  

 

Aktivity KLP nevytvářejí závislost tak, jak je tomu především u humanitárních  

projektů, které jsou aplikovány nesprávně a v nesprávných situacích. Tam, kde je tato 

forma pomoci využívána i po odeznění akutní situace, má převážně kontraproduktivní 

účinek a přestává být pomocí. Vytváří závislost místních obyvatel na příchozí 

(například potravinové) pomoci, namísto toho, aby mobilizovala vlastní schopnosti a 

možnosti. Paradoxně tak danou společnost spíše paralyzuje.137  

 

7.1. Princip vzájemnosti 

 

 V rámci KLP není člověk jen pasivním příjemcem pomoci, ale sám se na pomoci 

ostatním, kteří to potřebují, podílí. Bere si na sebe tedy určitý závazek. Ten, kdo 

získává podporu a pomoc, pak na oplátku pomáhá dalším lidem začít s podobnými 

projekty na jiných místech. V projektech KLP naproti sobě nestojí ti, kdo pomáhají a 
                                                           
135 www.humanisti.cz/klp 
136 Bednářová, Táňa: Vede alfabetizace realizovaná formou autoorganizace a reciprocity k řešení 
chudoby žen v Guineji?, FHS UK, Praha 2003 
137 Pomineme-li veřejné tajemství, že s humanitární pomocí (nejčastěji potravinovou) se nezřídka 
kdy také obchoduje a svého původního cíle tak ani nedosáhne. Potravinová forma pomoci navíc často 
představuje odbyt pro výrobce a obchodníky z ekonomicky rozvinutých dárcovských zemí (viz 
kapitola: Etapa pomoci a její vývoj) a nenapomáhá rozvoji místního zemědělství, výroby a obchodu 
chudých zemí.   
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ti, kdo pomoc přijímají a nehledají se tedy příjemci pomoci, ale partneři, 

spolupracovníci, kteří mohou být dle svých možností aktivní součástí tohoto řetězu. 

„... I když existují různé úrovně zkušeností a závazků, hlavním duchem všech aktivit 

je, že všichni účastníci jsou tu společně, a nikdo není podřízen někomu jinému...“138 

 

7.2. Princip autoorganizace 

 

 Jednou z nezbytných podmínek dobrého fungování KLP se ukázal být princip 

autoorganizace. Jedná se o schopnost lidí, žijících v určitých podmínkách nečekat na 

to, až přijde pomoc, ale naopak aktivně hledat řešení a společně se organizovat 

s cílem zlepšit vlastní životní podmínky. Již samotný způsob fungování KLP dává 

mnoho příležitostí k vlastní aktivitě, a priori nevytváří příliš možností, jak zůstat 

pasivním a čekat na možnou příchozí pomoc. Odpovědnost za vlastní budoucnost a 

aktivní přístup ke společnému řešení problémů dává naději do budoucna, zachovává a 

podporuje lidskou důstojnost a stejně tak i víru ve vlastní schopnosti.  

 

7.3. Dobrovolnictví 

 

Účast na projektech KLP je především dobrovolná. Ti, kdo se na nich podílejí, 

tak činí ne proto, aby obhájili své finanční příjmy, tak jak je tomu u běžné placené 

práce, ale protože chtějí. Koncepce KLP je ucelená, obsahuje vysoké ideály, 

přesvědčení, že je možné měnit běh věcí a „...nabízí hlubší motivaci, entusiasmus a 

smysl – spojuje osobní růst se společenským rozvojem..“139. 

 

„... Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých 

bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve 

prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává 

finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává 

zkušenosti a nezřídka i přátelství...“140 Velmi výstižně a komplexně se k tématu 

                                                           
138 Bednářová, Táňa: Vede alfabetizace realizovaná formou autoorganizace a reciprocity k řešení 
chudoby žen v Guineji?, FHS UK, Praha 2003 
139 tamtéž 
140 www.dobrovolnik.cz, O dobrovolnictví 
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dobrovolnictví vyjádřil v roce 2001 Václav Havel, když řekl: „Člověk je bytostně 

disponován k tomu, aby nebyl lhostejný ke svému okolí, ke společnosti. Člověk je tvor, 

jenž se chce sdružovat a začasto cítí potřebu pomáhat druhému, sloužit věcem 

veřejným, věcem dobrým, věcem, z nichž nemusí mít okamžitý zisk, ale které mu 

přinášejí uspokojení, protože ví, že cosi udělal pro druhé nebo pro budoucí generace. 

Čím otevřenější je prostor pro občanskou společnost a čím je rozvinutější, tím víc 

aktivizuje tento dobrý potenciál, který dřímá ve společnosti a v každém člověku. 

Občanská společnost je tedy nástrojem k tomu, aby se člověk stával sám sebou. 

Paradoxně platí, že nejvíce ublížíme sami sobě, když se budeme starat jen sami o 

sebe. Musíme si vážit lidské pospolitosti, solidarity a společné tvůrčí vůle jakožto 

hodnot nesporně vyšších, než jsou čisté zisky. Není tomu tak, že zákon nabídky a 

poptávky vysvětluje kompletně svět: vždyť nevysvětlí ani tak samozřejmé věci, jako 

je pomoc bližnímu v nouzi nebo ochotu zříci se něčeho ze svých výhod ve prospěch 

celého společenství. Každý z nás žije samozřejmě ve svém vlastním světě, trochu 

odlišném od světa druhých. Pokusme se však vidět i za hranice svých malých světů, 

vidět dál, v čase i prostoru.“141 

 

 Princip dobrovolnictví představuje potřebu nejen přijímat, ale i dávat. Je 

zřejmé, že ve společnosti, zaměřené na výkon a zisk nejde o typický přístup k životu a 

světu. „... Ideologie přijímání se dnes rozšířila všude. To často působí problém 

pochopit, jak mohou existovat lidé, kteří dělají věci, aniž by za ně výměnou něco 

dostávali. Z pohledu ideologie konzumu se jedná o chování, které vyvolává podezření - 

proč by se někdo měl o něco snažit, aniž by za to byl adekvátně odměněn – takové 

mínění ve skutečnosti vychází ze špatné znalosti člověka: kdo toto podezření živí, 

pochopil význam užitečnosti vlastního jednání pouze v termínu peněz a nechápe, že 

aktivita může mít životní význam, může být užitečná z psychologického hlediska... dát 

vlastní, vnitřní smysl světu.142 

 

7.4. Ekonomická samostatnost 

 

 Dalším významnou charakteristikou KLP, kterou se podstatně odlišuje od 

dalších rozvojových projektů je snaha o maximální možnou ekonomickou 

                                                           
141 INEX-SDA: Zpravodaj Sdružení dobrovolných aktivit INEX, Praha 2001 
142 Bednářová, Táňa: Vede alfabetizace realizovaná formou autoorganizace a reciprocity k řešení 
chudoby žen v Guineji?, FHS UK, Praha 2003 
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samostatnost, resp. nezávislost a ukázat, že takový přístup je možný. Projekty fungují 

díky lidem, na nich jsou závislí, na jejich vůli a snaze. Toto pojetí se velmi liší od 

pojetí projektů pomoci, jejichž existence závisí na příchozích finančních prostředcích. 

Až příliš často je  dnes možné setkat se s mylnou představou, že pomáhat nebo změnit 

situaci lze téměř výhradně, jsou-li aktivity dostatečně finančně zajištěny. Je zřejmé, 

jaká omezení tento přístup přináší. 

 

8. Kampaň lidské podpory v praxi 

 

 Jak již bylo řečeno, projekty KLP jsou na africkém kontinentě v různých 

podobách a intenzitě rozvíjeny ve 38 zemích a účastní se jich přes 1 milion osob. Čeští 

dobrovolníci a tři česká sdružení143 začala působit od roku 1998 postupně ve třech 

afrických zemích: Guineji, Keni a Beninu. Další menší a začínající partnerské skupiny 

jsou též v Mali, Libérii na Pobřeží Slonoviny. Lze předpokládat, že i zde se projekty, 

založené na spolupráci s českými dobrovolníky, během dalších let rozvinou.  

 

8.1. Jednotlivé projekty 

 

 Zde jsou v krátkosti uvedeny nejvýznamnější z jednotlivých projektů KLP, 

vzniklých za spolupráce českých a guinejských, resp. keňských či beninských 

dobrovolníků.  

 

8.1.1. Kurzy bezplatné alfabetizace144 

 

Kurzy bezplatné alfabetizace vznikly jako jedny z prvních aktivit KLP. Jejich 

cílem je zajistit alespoň základní vzdělání lidem, kterým se nedostalo možnosti 

navštěvovat školu.145 Existují jak smíšené třídy, určené dospělým bez rozdílu pohlaví, 

                                                           
143 Tři česká sdružení rozvíjející aktivity Kampaně lidské podpory v rámci Humanistického hnutí jsou: 
Humanistické centrum Dialog, Humanistické centrum Narovinu a Vysokoškolští humanisté. 
144 Tématu alfabetizace se podrobně věnuje studie: Bednářová, Táňa: Vede alfabetizace realizovaná 
formou autoorganizace a reciprocity k řešení chudoby žen v Guineji?, FHS UK, Praha 2003   
145 www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html: Míra gramotnosti ve sledovaných zemích 
(procento populace starší 15 let, které umí číst a psát): Guinea – 35,9% (muži: 49,9%, ženy 21,9%) – 
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tak i kurzy určené především ženám. Dětská obdoba kurzu v současnosti využívána 

pouze jako přechodné řešení do doby, než bude moci dítě nastoupit do školy. 

Vyučujícími jsou dobrovolníci, často z řad vysokoškolských studentů.  

 

8.1.2. Kurzy řemesel 

 

 Tyto kurzy slouží mladým lidem, kteří ukončili základní či středoškolské 

vzdělání a především pak těm, kteří pro svůj věk146 již nemohli nastoupit do základní 

školy. Řemeslný kurz umožňuje získat profesní kvalifikaci a šance těchto mladých lidí 

na nalezení zaměstnání se zvyšují. Nejčastěji jde o tyto odborná zaměření: 

krejčovství, úprava a tradiční zpracování textilií, truhlářství a umělecké zpracování 

dřeva, holičství a kadeřnictví nebo také kurzy pro budoucí automechaniky. 

Samostatnou kapitolu představují kurzy řemesel pro dospělé ženy. S nabytými 

vědomostmi a dovednostmi dokáží významně přispívat do domácího rozpočtu a 

zároveň získávají větší respekt a nezávislost na rodině. Účastníky kurzů jsou velmi 

často lidé, kteří neměli možnost získat ani základní vzdělání. Proto jsou řemeslné 

kurzy zpravidla doprovázeny i kurzy alfabetizace, probíhajícími pravidelně přímo 

v místě výuky řemesla, v dílně. 

 

8.1.3. Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku 

 

Jedná se o projekt, do kterého se česká veřejnost, ze všech projektů KLP, 

zapojila nejvíce. Mezi oběma stranami se podařilo se navázat spolupráci, která 

přesahuje hranice rozvojového programu a pro mnoho lidí se stala čímsi velmi 

osobním. Tento projekt byl vytvořen v roce 2002 na pomoc dětem, nacházejícím se v 

podmínkách absolutní chudoby. „... Cílem je zprostředkovat přístup ke vzdělání 

dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit školné a výdaje 

spojené s výukou. Dítě i nadále žije se svojí rodinou v Africe, ale adoptivní "rodič" 

z Evropy (jednotlivec, skupina lidí, rodina, organizace nebo firma) mu hradí vzdělán a 

v některých případech i zdravotní péči a stravu. Posíláním finanční částky na tyto 

                                                                                                                                                                     
údaj z roku 1995; Keňa – 85,1% (muži: 90,6 %, ženy 79,7%) – údaj z roku 2003; Benin – 33,6% (muži: 
46,4%, ženy 22,6%) – údaj z roku 2002. 
146 Obvykle za tuto věkovou hranici považuje 15 let. 
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výdaje mu tak pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek...“147 V 

současnosti se tohoto programu účastní téměř 3.500 dětí ve třech afrických zemích.148 

 

8.1.4. Projekt výstavby nebo zřizování škol a spolupráce se školami 

 

Téma dostupnosti vzdělání je nedílnou součástí zájmu KLP. Na některých 

místech, kde začaly fungovat kurzy alfabetizace, se objevila potřeba trvalejšího a 

komplexnějšího řešení. Místní skupiny dobrovolníků na tuto potřebu reagovaly také 

navázáním spolupráce s již existujícími školami, jejich vyučujícími a rodiči žáků. Tyto 

školy dnes např. přijímají určité procento sirotků a dětí z velmi chudých rodin, které 

by si hrazení školného nemohly dovolit, nebo v odpoledních a večerních hodinách 

poskytují své prostory ke kurzům alfabetizace pro dospělé. „... Podstatným rysem 

takovéto spolupráce je i začlenění humánních hodnot do přístupu k dětem a jejich 

výchově – výchova k nenásilí, nediskriminaci, solidaritě...“149 Postupně začala vznikat 

školní zařízení přímo ve správě místních dobrovolnických skupin.  a vytvářením nových 

škol, založených stále  

 

8.1.5. Sdružení rodičů dětí při školách 

 

 Aktivity KLP jsou organizovány místními dobrovolníky a jak již bylo zmíněno 

zakládají se na solidaritě a vzájemnosti. Člověk, který pomoc dostává, na oplátku 

pomáhá druhým. Tím se zrodila, někdy i velmi úzká, spolupráce mezi školou, 

společnými aktivitami místní komunity a rodinami dětí, zapojených do programu 

Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku. Rodiče těchto dětí se tak podílejí na 

údržbě a úklidu školy nebo jejího okolí. Příkladem za všechny může být společná práce 

na vyrovnávání terénu v okolí školy150, kde ještě dlouho po skončení období dešťů 

stagnovala voda a vytvářela líhně komárů. Není třeba zmiňovat, že v malarické 

oblasti, jakou Guinea je, toto představovalo závažný problém. Fungující místní 

komunita a dobrovolnické týmy jsou schopny poměrně rychle reagovat na potřeby a 

události daného místa. 

                                                           
147 www.humanisti.cz/adopce 
148 3.419 dětí v Guineji, Keni a Beninu (údaj k 9.9.2006) 
149 www.humanisti.cz/klp 
150 Ecole Humaniste Mandoukoro ve čtvrti Kirotty v guinejském hlavním městě Conakry. 
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8.1.6. Centra naděje pro děti ulice  

 

 Tzv. centra naděje slouží dětem bez domova, žijícím na ulici, které ztratily 

rodiče nebo o něž se jejich rodiny nemohou či nechtějí starat. Žijí ve skupinách 

vrstevníků v podobné situaci, živí se z odpadků, darů nebo krádežemi. Centra naděje 

jim zajišťují základní potřeby, jakými jsou strava a ošacení, zároveň pro ně vytváří 

alespoň minimální zázemí. Rehabilitační program působí jako prevence kriminality, ke 

které jsou tyto děti většinou nuceny okolnostmi. Pomáhá jim nalézt lepší budoucnost. 

Na centra naděje postupně navázalo také budování sirotčinců, kde mohou děti nalézt 

útočiště na delší období. 

 

8.1.7. Program prevence HIV  

 

 Jedná se zejména o informační kampaň přímo ve čtvrtích města či na 

vesnicích. Tomuto programu se věnují zejména studenti lékařské fakulty. Informace o 

prevenci nákazy HIV jsou na přednáškách předávány v národních jazycích. To 

umožňuje překonat informační bariéru u lidí, kteří neměli možnost chodit do školy. 

Další efektivní formou sdělení jsou divadelní představení nebo fotbalová utkání, 

během nichž je možné oslovit velké množství lidí najednou.   

 

8.1.8. Program prevence FGM  

  

Ženská forma obřízky je stále velmi rozšířená.151 Informace o rizicích FGM jsou 

v rámci preventivních programů KLP rovněž podávány v národních jazycích a 

přednášky jsou primárně určeny ženám, které mají na udržování této tradice rovněž 

značný vliv. I tento program je organizován zejména studenty lékařských fakult. 

 

 

 

                                                           
151 www.who.org: Procento žen (ve sledovaných zemích), starších 15 let, které podstoupily některou 
z forem FGM: Guinea 99% (údaj z roku 1999), Keňa 38% (údaj z roku 1998), Benin 50% (údaj z roku 
1993). Viz. také Příloha 10. 
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8.1.9. Centra základní lékařské péče 

  

 Tato centra vznikají za spolupráce evropských zdravotníků, jejich organizací a 

dalších dobrovolníků. Ti pomáhají se zajištěním dostatku odborných informací 

v daném jazyce, zdravotnického materiálu nebo techniky, jako např. mikroskopů. 

Mohou přispět vyškolováním afrických dobrovolníků nezdravotnického zaměření 

v oblasti prevence, hygieny a první pomoci nebo specializovanými tematickými 

školeními zdravotnického personálu. Místní dobrovolníci se pak snaží rozšiřovat síť 

jednoduchých ambulancí a zdravotnických center, která budou schopná bezplatně 

poskytnout radu, informaci o prevenci a ošetření podle možností. 

 

8.1.10. Úklid čtvrti a odvoz odpadků 

 

 Projekt úklidu čtvrti vznikl z nezbytnosti vytvořit zdravější prostředí, které 

nebude tak hygienicky rizikové pro jeho obyvatele. V místech, kde nefunguje systém 

odvozu a likvidace odpadů  je pravidelně organizován sběr odpadků. Do této aktivity 

se může zapojit kterýkoliv obyvatel.  

 

8.1.11. Zemědělské projekty 

 

V rámci této aktivity dochází k výměně informací, často odborné povahy. 

Stejně jako u zdravotních programů prevence, je informace sdělována převážně 

v národních jazycích.152 Společně pak místní týmy rozvíjejí konkrétní aktivity, jakými 

jsou např. výstavba zavlažovacích systémů, nutných pro zajištění obživy i v období 

sucha nebo chov domácího zvířectva. Při dobré spolupráci dochází též ke vzniku 

společného fondu, ze kterého komunita financuje své potřeby. Takto na některých 

odlehlejších místech vznikla např. škola či zdravotnické centrum. 

 

 

 
                                                           
152 Viz Příloha 11: Ukázka z obrázkového manuálu ve francouzsko-arabské verzi, věnovaného chovu 
domácího zvířectva. 
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8.2. Hodnocení, výsledky 

 

 Jak již bylo zmíněno, čeští dobrovolníci se v rámci humanistických projektů 

začali Kampani lidské podpory věnovat v roce 1998. První spolupráce byla navázána 

s dobrovolníky z Guineje, posléze z Keni a o několik let později byly zahájeny aktivity 

také v Beninu.  

 

 První kroky, které předcházejí jakoukoliv spolupráci v rámci KLP a bez nichž se 

nelze obejít, představuje navázání spolehlivé, intenzivní a dlouhodobé spolupráce 

s místními dobrovolníky.153 Jedná se o vytvoření struktury lidí, kteří chtějí opravdově a 

nezištně rozvíjet  projekty ve své zemi a zlepšovat situaci nejen svou, ale i ostatních. 

Aktivity KLP závisí pouze na lidech, kteří je organizují154. Proto byl tento první krok, 

navázání dobrých kontaktů a vytvoření struktury dobrovolníků naprosto zásadní a 

klíčový a rozhodně nebyl jedním z nejsnadnějších. 

 

 Zkušenost z kontaktu a odpovědi obyvatel oblastí, kde byly aktivity zahájeny 

lze hodnotit jako velmi pozitivní a povzbuzující. Dostatek času bylo zapotřebí věnovat 

pečlivému vysvětlení principů a idejí, na kterých KLP stojí, jejímu fungování a 

organizaci. Důvodem je především podstatná rozdílnost mezi humanistickými projekty, 

jakým KLP je a dalšími programy rozvojové spolupráce organizovanými běžnými 

nevládními organizacemi, jak již bylo popsáno výše. 

 

 Další oblastí, vyžadující si pozornost, bylo udržení nadšení a entusiasmu těch, 

kteří se do projektů zapojili a při své práci mohli narazit na některé překážky a 

obtíže. Těmto dílčím zklamáním bylo třeba předcházet především dostatečnou 

komunikací v dobrovolnických týmech. 

 

 Během osmi let, kdy čeští dobrovolníci spolupracují v rámci Kampaně lidské 

podpory, bylo realizováno mnoho menších programů, které daly základ současným 

větším a dlouhodobým aktivitám. Dnes tedy na území Guineje, Keni a Beninu probíhá 

                                                           
153 Tato fáze vývoje projektu si pochopitelně vyžaduje již utvořené zázemí dobrovolnické struktury, 
v tomto případě, na české straně. 
154 A tím se také liší od většiny dalších organizací a projektů rozvojové spolupráce. 
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na 407 různých projektů. V roce 2002 byla zahájena Adopce afrických dětí – projekt 

pomoci na dálku, od té doby se do programu zapojilo téměř 3.500 dětí, které by za 

běžných podmínek, velmi pravděpodobně vzdělání nezískaly, nebo jen neúplné. 

Ucelený přehled podává následující tabulka.155 

 
              

  Přehled projektů Kampaně lidské podpory   

  ve sledovaných zemích (stav v srpnu 2006)   
         

   Guinea Keňa Benin CELKEM   

  Školní zařízení 94 55 2 151   

  Kurzy řemesel 59 17 3 79   

  Kurzy bezplatné alfabetizace 69 2 - 71   

  Zdravotnická centra 16 5 - 21   

  Zemědělské projekty 34 12 5 51   

  Centra naděje pro děti ulice 1 2 - 3   

  Další projekty v rámci KLP 26 9 - 35   

  
Počet dětí zapojených do "Adopce 
afrických dětí - projekt pomoci na dálku" 1596 1723 100 3419   

         
  Zdroj: Humanistické hnutí, 2006       
              

  

 

 
8.3. Příklad prefektury Guéckédou 

 

 Obzvláště zajímavým příkladem rozšíření aktivit KLP je prefektura Guéckédou 

v guinejském vnitrozemí, v regionu Guinée Forestière. Tato prefektura hraničí a 

geograficky přímo vstupuje mezi dvě země s nedávnou pohnutou historií – Libérii a 

Sierra Leone.156 Od roku 1989, kdy vypukla občanská válka v Libérii, začali na 

guinejské území proudit uprchlíci. Od dva roky později, v roce 1991 zachvátila 

občanská válka i sousední Sierra Leone a těch, kteří překračovali hranice, aby unikli 

konfliktu ve své zemi, stále přibývalo. „... V roce 1989 byl počet obyvatel prefektury 

Guéckédou odhadována na 347.541 osob. O několik let později, v roce 1993 se počet 

zdvojnásobil a v roce 2000 dosahoval 845.036 osob. Téměř polovinu tvořili 

                                                           
155 Přehled je doplněn fotodokumentací v příloze 12. 
156 Viz Příloha 13: Mapa Guineje s vyznačením regionu Guinée Forestière, mapa Guineje s vyznačením 
prefektury Guéckédou. 
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uprchlíci...“157 Tak velký nápor v podobě množství lidí, kteří si museli najít provizorní 

domovy, zajistit si obživu a příjmy měl za následek rapidní snížení životní úrovně také 

pro stávající obyvatele, mohutné odlesňování158 

 

              

  
Počet liberijských a sierraleonských uprchlíků* na území 

Guineje mezi lety 1990 - 2004   
         

  rok 
uprchlíci z 
Libérie 

uprchlíci 
ze Sierra 
Leone 

uprchlíci z 
Pobřeží 
Slonoviny 

uprchlíci 
celkem   

         
  1990 325 000 - - 325 000   
  1991 405 400 142 600 - 548 000   
  1992 324 900 153 600 - 478 500   
  1993 416 100 161 100 - 577 200   
  1994 398 300 154 900 - 553 200   
  1995 418 200 254 100 - 672 300   
  1996 415 000 248 800 - 663 800   
  1997 243 000 192 200 - 435 200   
  1998 183 000 297 200 - 480 200   
  1999 129 100 370 600 - 499 700   
  2000 117 069 310 024 - 427 093   
  2001 82 792 95 527 - 178 319   
  2002 119 293 60 553 2 188 182 034   
  2003 149 639 25 000 9 552 184 191   
  2004 127 256 7 165 4 735 139 156   

  * (později též uprchlíků z Pobřeží Slonoviny)   
         
  Zdroj: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/country?iso=gin   
              

  

Začátkem prosince 2000159 napadly skupiny rebelů, přicházející z Libérie, 

stejnojmenné město Guéckédou. Obyvatelé prchli a ukryli se v lesích a ve vesnicích 

vzdálených i desítky kilometrů. Guinejská armáda odpověděla útokem a rebely 

vytlačila. Město však bylo po deset dnů bombardováno a ostřelováno z 5 kilometrů 

vzdáleného vojenského tábora. Bylo téměř zničeno a bez života.160 Ještě v roce 2002 

                                                           
157 www.gueckedou.info 
158 Dřevo bylo třeba na topení, vaření, stavby a prodej. 
159 V noci ze 4. na 5. prosince 2000. 
160 www.gueckedou.info: „... Útoky rebelů vážným způsobem zhoršily již tak bolestivou situaci. 
Jejich důsledkem zemřely a byly zraněny stovky lidí, bylo zničeno 2.543 veřejných a soukromých 
budov, 490 střech domů, 1.739 přístřešků, 22.270 plechů na střechách bylo proděravěno, 3 po sobě 
jdoucí sklizně byly bez výsledku.... došlo ke ztrátě a uhynutí domácího zvířectva v hodnotě 
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žily stovky obyvatel ve vesnicích, město bylo stále zničené, bez většího množství 

obyvatelných domů.  

 

 V roce 2003 se do KLP zapojili také obyvatelé prefektury Guéckédou, když 

přijali výzvu na rozšíření projektů i do jejich oblasti. Velký problém zde představoval 

nedostatek škol a to především mateřských.161 Během dvou a půl roku byly v rámci 

aktivit zaznamenány vynikající pokroky a výsledky. Na území prefektury, často ve 

velmi odlehlých oblastech, bylo vybudováno více než 50 škol162, které bezplatně 

navštěvuje přes 1.200 dětí. Všechny aktivity organizuje struktura dobrovolníků, 

čítající v současnosti 164 stálých členů163, společně s dalšími příznivci. Mezi projekty 

KLP v Guéckédou patří také kurzy řemesel, zemědělské a řemeslné kooperativy a 

kurzy alfabetizace pro dospělé. 

 

 Příklad této prefektury je zajímavý zejména tím, že někteří její obyvatelé se 

rozhodli nečekat, až přijde pomoc nebo prostředky na financování projektů, ale svou 

budoucnost a obnovení zničené oblasti se rozhodli vzít do vlastních rukou. Jejich 

příklad proto může být jistě inspirací. Zároveň také dokazuje, že více, než otázkou 

vysokých částek, je možnost změny situace, záležitostí vůle, aktivního přístupu a 

využití vlastních schopností a možností. 

 

 

                                                                                                                                                                     
1.311.350.000 FG: 9.488 kusů hovězího dobytka, 6.180 koz, 8.042 ovcí, 3.805 prasat a přibližně 
99.520 ks drůbeže...“ 
161 Mateřské školy sehrávají v Guineji, v rámci vzdělávacího systému, významnou úlohu. Úředním 
jazykem je zde francouzština, ale jen málokterá rodina ji doma požívá. Předškolní vzdělávání tedy 
plní také funkci jazykové přípravy před vstupem na základní stupeň školy.  
162 Některé ze škol fungují ve zděných budovách, další byly postaveny z materiálu dostupného 
v oblasti (dřevo a listy rostlin využívané běžně jako střešní krytina). Viz příloha 14. 
163 Humanistické hnutí: Semestrální statistiky 6/2006 
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9. Závěr 

 

Nedomnívám se, že by existovalo jiné skutečné řešení hodné lidské 

společnosti, než snaha o smazání nerovností, chudoby a nespravedlnosti.  

 

Světové události se dnes rychle mění a často není snadné udržet si stálý, 

aktuální přehled. Ve snaze o pokud možno objektivní náhled je nezbytné pracovat 

s nejrůznějšími informačními zdroji a aktivně je vyhledávat. Také se mění přístupy a 

interpretace událostí a to se jistě odráží i na možnostech řešení globálních problémů. 

Je nepochybné, že svět je dnes propojen více, než kdy jindy a témata, které se zdála 

být vzdálená, jsou blízko a dotýkají se. Stávají se součástí našich životů a jejich 

řešení, spočívající také v utváření společnosti, kde je hlavním zájmem člověk, nikoliv 

ekonomické aspekty, jsou jistě i tématem občanským. 

 

Tato práce, jejíž téma není historicky uzavřené nebo ukončené, měla být 

nástinem problematiky, nástinem způsobu interpretace dění a též nástinem možných 

řešení. Zkušenost jedenáctiletého trvání mezinárodní Kampaně lidské podpory 

ukazuje, že i tato forma je jednou z validních metod řešení otázek chudoby. Dané 

problematice, která si vyžaduje dlouhodobější pozornost se budu věnovat jistě také 

v budoucnu. Bude-li tato práce někomu podnětem a inspirací k hlubšímu studiu, pak 

splnila svůj účel. 
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