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Aká bude ich budúcnos•? 
Na návšteve u jednej z rodín, ktorým bol
v rámci humanitárnej pomoci postavený
jednoduchý príbytok. Ide o rodiny
navrátilcov, ktoré sa vracajú spä• do
Afganistanu z uteèeneckých táborov 
z okolitých krajín. 
foto: Z. Letková 
Qarabagh, Kábulská provincia, 
Afganistan 2011

¼udské práva cez objektív

1. miesto

3. miesto

2. miesto

Zavrie• oèi a spa•!
Etiópske deti pred nástupom do 1. triedy
navštevujú predškolské zariadenie, kde sa
uèia základy angliètiny, poèítania, hygie/
nických návykov. Po obede majú èas
vyhradený na spánok. Na laviciach,na
ktorých sa doobeda uèili, poobedie spia.
Nárok na spánok má aj pani uèite¾ka.
Fotografia zobrazuje "týždeníèku", ktorá
mala dozor, aby bol triede k¾ud. Pod¾a
mòa sa pre túto úlohu, s palicou v ruke -
narodila:)
foto: P. Nováková, 
Kibre Mengist, Etiópia 2010

Prvý roèník fotografickej sú•aže pre amatérov a profesionálov s názvom „¼udské práva 
v rozvojovej spolupráci“ pripravila na jar 2011 Platforma MVRO v spolupráci s PDCS.
Tridsa• najlepších sú•ažných fotografií bude od októbra do decembra vystavených v rámci
putovnej výstavy v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Podrobný zoznam miest 
a diskusných podujatí na tému ¾udsko-právneho prístupu k rozvoju nájdete na stránke
fotosutaz.mvro.sk.

V zemiaènisku 
Ekvádor. Okrem moderných ve¾komiest
tu hlavne v Andách a v Amazónii ¾udia
dodnes žijú ve¾mi jednoducho. Väèšinou
len z toho, èo si sami dopestujú. Zopár
takýchto malých osád je roztrúsených aj
okolo vyhasnutého sopeèného kráteru
Quilotoa v strednom Ekvádore. Zadrža-
ná voda v kráteri slúži ako napájadlo 
ich stád a všade okolo sú na strmých 
svahoch malé políèka na kukuricu 
a zemiaky. A práve v jednom takomto
zemiaènisku vznikla aj táto fotografia.
Zemiaènisko slúži aj ako detské ihrisko.
foto: M. Chmeliar
Ekvádor 2008

Fotosú•až a výstava sú organizované  v rámci  projektu „ V4 Aid – United support for Millennium Devel-
opment Goals“, financovaného  zo zdrojov Európskej komisie,  podporené  zo zdrojov SlovakAid a Úradu
vlády SR v rámci dotaèného programu Podpora a ochrana ¾udských práv a slobôd.
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Marián Èauèík, riadite¾ koledníckej akcie
Dobrá novina, z ktorej zbierky sa 
v Južnom Sudáne pomáhajú stava•
nemocnice a financova• školy, je opti-
mista. „Vidím pokrok, ktorý sa dosiahol za
tých vyše desa• rokov, èo tam pôsobíme.
Aj keï z poh¾adu európskych noriem nie
je obrovský, v porovnaní s tým, èo tam
bolo, presnejšie nebolo, ide priam
mí¾ovými krokmi,“ hovorí Èauèík. Juho-
sudánska vláda by mu za jeho aktivitu na
Slovensku v prospech Južného Sudánu
možno raz mala udeli• èestné obèianstvo
krajiny. 

Ale, samozrejme, vláda Južného
Sudánu má teraz po vyhlásení nezávis-
lého štátu a prevzatí plnej zodpovednosti
za jeho osud úplne iné starosti. Napríklad
so zabezpeèením takých „bežných“ ve-
cí ako je sie• aspoò základných a stred-
ných škôl, príprava uèebných osnov 
a zadováženie uèebníc, sie• nemocníc 
a zdravotníckych zariadení, ale tiež asfalt
aspoò na hlavných cestách a na pristá-
vacích dráhach letísk, èi vybudova-
nie studní, zavlažovacích zariadení,
vodovodov, elektrických zariadení 
a rozvodov....

Niè z toho v Južnom Sudáne dlhé roky
nebolo. Školy, nemocnice, studne zaèali
postupne stava• ešte poèas vojny
mimovládne organizácie. V Južnom
Sudáne sa všetko pritom buduje v situácii,

keï drvivá väèšina obyvate¾ov nikdy
nechodila do školy a okrem stavu vojny
niè iné nepoznala.

Stopy vojny

Vojna medzi severom a juhom Sudánu
(kedysi najväèší štát Afriky) trvala 
s prestávkami od vyhlásenia nezávislosti
od britskej koloniálnej vlády v roku 1956
až do podpísania mierovej dohody v roku
2005. Na jej základe získal Južný Sudán
autonómiu a v januári 2011 sa uskutoèni-
lo referendum o budúcom štatúte krajiny.
Takmer 99 percent obyvate¾ov Južného
Sudánu sa rozhodlo pre nezávislos•.
Chartúm výsledky referenda rešpektoval. 

Dlhoroèná obèianska vojna však
okrem obetí na životoch a „stratených
generáciách“  zanechala aj ïalšie násled-
ky. Nedôveru a s òou súvisiace
nedoriešené otázky vzájomných vz•ahov
medzi niekdajšími znepriatelenými
stranami. Tie – naneš•astie – môžu vies• 
k novým konfliktom a celkovej nestabilite
v regióne. 

V deò, keï sa Sudán rozdelil a vznikol
Južný Sudán, neboli medzi severom a
juhom jasne vytýèené hranice. Spor je
najmä o pohraniènú oblas• Abyei, kde sú
náleziská ropy a ktorá sa tiež mala v refe-
rende rozhodnú•, èi zostane pod správou
severu alebo sa prièlení k juhu. Referen-

dum bolo odložené a pár týždòov pred
rozdelením Sudánu ju obsadila armáda
severu. Tisíce ¾udí sa opä• dali na útek,
kým sa obe strany napokon dohodli na
vytvorení demilitarizovaného pásma a
rozmiestnení etiópskych jednotiek OSN. 

Vybavovanie si úètov z èias vojny
alebo možno krvavá predohra o to, aké
bude etnické zloženie územia, sa zároveò
odohrala v Južnom Kordofáne – v Núbi-
jských horách a na Modrom Níle na se-
vernej strane hranice. Mimovládne orga-
nizácie hovorili o etnických èistkách zo
strany Chartúmu èi dokonca o genocíde.
Na ich výstrahy sa však vo svete, ktorý
rieši hrozbu rozpadu eurozóny, zabudlo. 

Nevraživos• medzi severom a juhom
sa prejavuje aj v ich ekonomických vz•a-
hoch. Južný Sudán sa poponáh¾al so zave-
dením vlastnej meny, ale bude ju treba
stabilizova•. Musí si tiež zabezpeèi•
obchod so susednými krajinami, vrátane
tej zo severnej strany hranice. Prerušenie
obchodu medzi severom a juhom
zapríèinilo už pred rozdelením Sudánu
nedostatok potravín v Južnom Sudáne 
a prudko zvýšilo ich ceny. 

Dlho zostala nedoriešená aj otázka
ropy. Jej bohaté náleziská sú hlavne 
v Južnom Sudáne, rafinérie sú však na
severe, kadia¾ vedú aj ropovody až do
prístavu Port Sudan v Èervenom mori.
Bez rokovaní so severom by sa Južný
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Južný Sudán – ve¾ká skúška pre svet
Južný Sudán je akoby jedno ve¾ké laboratórium. Tento – od 9. júla 2011 – nový štát na mape

sveta má jedineèné šance na rozvoj, ale zároveò balansuje na okraji priepasti. Dokáže táto

roz¾ahlá krajina využi• potenciál nerastného i prírodného bohatstva na úžitok jej obyvate¾ov

a sta• sa úspešným uèebnicovým africkým príkladom? Alebo sa chytí do pasce a tak ako mnohé

iné rozvojové štáty sa napokon bude zmieta• v bludnom kruhu násilia a vonkajších i vnú-

torných konfliktov, korupcie a kmeòového klientelizmu? A aký zmysel má a mala desa•roèná

práca slovenských organizácií v tejto krajine?

Rozdelený Sudán. Zdroj NASA

MM  Rozloha: 619 745 km2 (bez sporných území)

MM  Hlavné mesto: Juba (v budúcnosti Ramciel)

MM  Vyhlásenie nezávislosti: 9. júla 2011

MM  Počet obyvateľov: 8,26 milióna (2008)

MM  Podiel ľudí do 30 rokov: 72% (51% pod 18 rokov)

MM  Hustota obyvateľstva: 13 na km2

MM  Oficiálny jazyk: angličtina

MM  Náboženstvo: kresťanstvo, islam, tradičné náboženstvá

MM  Mena: juhosudánska libra

Južný Sudán v èíslach:
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Sudán jednoducho nedoèkal základného
príjmu do svojho rozpoètu. Vybudovanie
ropovodu opaèným smerom – do Kene –
tiež bude nejaký èas trva•. 

Samotná ropa pritom nie je pre Južný
Sudán spásou. Skúsenosti z iných rozvo-
jových štátov hovoria, že naopak skrýva 
v sebe pascu korupcie, zlej správy štátu 
a nezodpovedného rozpoètového pláno-
vania, èi umelého vyvolávania krvavých
konfliktov ako i závislosti na cene tejto
komodity na svetových trhoch.

Vojna však priniesla do Južného
Sudánu aj iné zlo. Dostupnos• zbraní 
a „úèinnejší“ spôsob ako ukradnú• kravy
alebo naopak potresta• ich zlodejov. Bitky
a boje medzi juhosudánskymi kmeòmi 
a klanmi sú tak ostrejšie. Krvavejšie.

Tradície pastierskych kmeòov

Najväèší juhosudánsky kmeò tvoria
Dinkovia. Žijú tradièným spôsobom
hrdých pastierov, ktorí si zakladajú na stá-
dach svojich kráv. Bohatstvo poèítajú nie
pod¾a výšky úètu v banke (banky 
v Južnom Sudáne donedávna neboli), ale
pod¾a poètu kráv v svojom stáde. Aj za
dievèa alebo ženu, s ktorou sa muž chce
oženi•, musí zaplati• priam celým stádom.
Kravy nechovajú na mäso, zabíjajú ich len
pri špeciálnych príležitostiach. V tzv. „cat-
tle camps“, kde ich sústreïujú a v období
sucha s nimi putujú za vodou, ich èasto
strážia tí najlepší a najbystrejší z osady
pred potenciálnymi zlodejmi od 
vzdialených susedov. 

V „táboroch s dobytkom“ žijú asi rov-
nako ako pred stároèiami. Rozdiel je 
zrejme v tom, že teraz tu nosia otrhané
trièká a pred útokom zlodejov sa chránia
kalašnikovmi. ¼udia v osadách i táboroch
sú ohrození podvýživou – ženy, deti,
muži. Ich strava je ve¾mi jednoduchá –
kravské mlieko a proso. „Ženy nemajú
nijaké vzdelanie, nevedia, èo majú da•
de•om jes•. A ak aj vedia, nemajú to,“
hovorí pediatrièka Adriana Ondrušová 
z Trnavskej univerzity, ktorá tiež pozná
Južný Sudán ešte z èias vojny.

Najmä kmeòu Dinkov chýba vz•ah 
k pôde a schopnos• ju obrába•. Južný
Sudán by pritom vïaka úrodnej pôde
mohol by• „obilnicou“ aj pre krajiny
východnej Afriky, ktoré èoraz èastejšie
trápia dlhé suchá a tento rok viedli 
k hladomoru. 

Zmena v Južnom Sudáne však
prichádza len postupne. Ale je pravda, že
ju vidno. V tábore pri osade Agangrial, asi
70 kilometrov od regionálneho centra
Rumbek (kam sa po po¾nej ceste dá
dosta• asi za tri hodiny), bolo pred rokom
vidno už políèka s kukuricou. Väèšinou
ich však obrábali len ženy. Zarastené 
hriadky kukurice po k¾aèiaèky okopávali
zakrivenou palicou, ktorá sa len z dia¾ky
podobala na motyku... 

Ženy to tu majú mimoriadne zložité.
Nielenže na nich je celá staros• o domác-
nos• a musia robi• v podstate všetko.
Pod¾a odhadov žena v Južnom Sudáne
štatisticky ove¾a pravdepodobnejšie zom-
rie pri pôrode ako ukonèí strednú školu. 
Z množstva pôrodov sú ženy pod-
vyživené a vyèerpané. Aj v školách je stále
ve¾mi málo dievèat a do školy chodia
väèšinou len dovtedy, kým ich otcovia
nevydajú. „Muži sa tešia, keï majú ve¾a
dcér, pretože keï ich vydajú dostanú
kravy. Snažia sa ich vyda• za èo najbo-
hatšieho, aby dostali ve¾a kráv. Takto si aj
60-roèní starci kupujú 16-roèné dievèatá.
Tie, aj keby chceli od muža odís•, nema-
jú kam – rodina, ani spoloènos• ju ne-
prijme,“ hovorí profesorka Ondrušová 
z Trnavskej univerzity.   

Špièka vïaka ¾uïom zo Slovenska

Južný Sudán by aj slovenskí predstavitelia
mali bra• ako špecifickú krajinu. Nielen

preto v akých podmienkach tento štát
vznikol, ale aj preto, že SlovakAid 
a slovenské organizácie tam nezaèínajú
od nuly bez predchádzajúcich skúseností.
Skúsenos• so životom a prácou v kom-
plikovaných podmienkach Južného
Sudánu má už asi stovka ¾udí zo Slovens-
ka. Väèšina z nich sú lekári, ktorí tam boli
vyslaní cez Trnavskú univerzitu a Vysokú
školu sv. Alžbety. Aj preto sa o slovenské
skúsenosti v Južnom Sudáne v sektore
zdravotníctva pri plánovaní rozvojovej
pomoci zaujíma i Európska komisia. 

Sudán patril k prioritným krajinám ofi-
ciálnej slovenskej rozvojovej pomoci Slo-
vakAid od zaèiatku jej poskytovania 
v roku 2004. Tento rok boli zo štátneho
rozpoètu v rámci programu SlovakAid
schválené  4 projekty mimovládnych
organizácií pre Južný Sudán v hodnote
takmer milión eur (okrem zdravotníckych
projektov Trnavskej univerzity, Magna
Deti v núdzi a o. z. SAVIO, bol schválený
aj projekt eRka/Dobrej noviny odborného
školiaceho centra pre budúcich tech-
nikov). Južný Sudán tak „poskoèil“ 
v rebríèku teritoriálnych priorít slovenskej
rozvojovej pomoci a vyèlenených financií
na druhé miesto (po Keni). Sektorovými
prioritami SlovakAid v Južnom Sudáne sú
zdravotníctvo, školstvo a rozvoj vidieka.

Zvýšenie záujmu o Južný Sudán zo
strany SlovakAid má viacero dôvodov.
Napríklad  ten, že Slováci sa tam majú
èím pochváli•. Adriana Ondrušová 
s neskrývanou hrdos•ou hovorí o tom, že
nemocnica v kedysi misionárskej osade
Mapuordit, ktorú pomohli vybudova• 
a zabezpeèi• ¾udia zo Slovenska, dnes
patrí k najlepším v rámci celého Južného
Sudánu. „Naozaj sme tam špièka,“
zdôrazòuje. Aj keï - z poh¾adu obyvate¾a
Slovenska a slovenských štandardov,s by
ste ju za špièku možno neoznaèili. 
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Hodina angliètiny v škole v osade Agangrial, ktorú podporuje Dobrá novina. Foto: D. Balážová 

Žena z osady Marial Lou pripravuje veèeru.
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Z financií od darcov zo Slovenska 
a tiež zo SlovakAid vznikla pri nemocnici 
v Mapuordite aj odborná zdravotnícka
škola na prípravu ošetrovate¾ov. Ale to
nemusí by• všetko. „Raz by sme tam
možno mohli zriadi• aj lekársku fakultu,“
hovorí Ondrušová, ktorá zažila vôbec
prvých adeptov na ošetrovate¾stvo 
v Mapuordite. 

V zaèiatkoch sa snažili nájs• takých,
ktorí vedeli aspoò trochu po anglicky 
a ako-tak èíta•. Pre miestnych ¾udí vtedy
pritom nebolo prirodzené ani nieèo také,
že do roboty treba chodi• pravidelne – èi
sa vám chce alebo prší. A lieky z nemoc-
nice sa nedávajú kravám. „Keï porovnám
to, èo bolo v roku 2004 a èo je teraz,

nastal obrovský pokrok. Vedia zaisti• žilu,
poda• lieky, keï sa im nieèo nepozdáva,
zavolajú lekára... Chcú sa uèi•. Sú ve¾mi
snaživí a keï sa nieèo spýtajú, tak je to otáz-
ka, ktorá stojí za to,“ porovnáva Ondrušová.

So zabezpeèením výuèby budúcich
ošetrovate¾ov a lekárov je to podobné ako
s  parafrázovaným príslovím – nedávajte
¾uïom ryby, ale nauète ich lovi•. V tomto
prípade sa to týka zdravotníckej
starostlivosti a prípravy lekárov i zdravot-
níkov, ale v Južnom Sudáne chýba kvali-
fikovaná pracovná sila v podstate v kaž-
dom sektore a odbore. Ako hovorí profe-
sorka Ondrušová, Južný Sudán je krajina,
kde toho ve¾a chýba, ale zároveò má
ve¾ký potenciál. 

Aj preto sa väèšina ¾udí, ktorí v Južnom
Sudáne pracovali, zhoduje v tom, že kra-
jina potrebuje v prvom rade investície do
vzdelania. Poènúc základnou osvetou 
a základnými školami, do ktorých èasto
chodia aj dospelí, pretože poèas vojny na
to nemali príležitos•.  

Zodpovednos•

Nejaký èas potrvá, kým sa mapy Afriky
prekreslia a štatistické rebríèky OSN ofi-
ciálne upravia. Už teraz je však jasné, že
Južný Sudán sa hneï po svojom vzniku
zaradil do kategórie najmenej rozvi-
nutých krajín sveta. 

Obyvatelia tejto krajiny ve¾mi túžili po
nezávislosti. Tak ve¾mi, že ich neodradili
ani obavy niektorých medzinárodných
pozorovate¾ov a otázky typu, èi sú na to
pripravení. Mnohí možno od vyhlásenia
nezávislosti èakali zázrak. Po vyhlásení
samostatnosti im však prezident Salva Kiir
Mayardit namiesto o zázraku hovoril o
vzdelaní, osobitne dievèat a žien, nutnos-
ti pracova•, èi priam morálnej povinnosti
obrába• úrodnú pôdu. A tiež o boji proti
korupcii, ktorá sa „iným slovom volá
krádež“. Ale aj o tom, že „koza skapala,
niet koho obviòova•“. 

Zodpovednos• za rozvoj Južného
Sudánu už nenesie vláda v Chartúme, ale
vláda, ktorá zatia¾ sídli v Jube. Zo strany
zvyšku sveta by zas v tejto situácii bolo
dos• nezodpovedné venova• sa Sudánu 
a Južnému Sudánu krátkodobo, len na
základe vlastných (ekonomických, poli-
tických èi iných) záujmov a potom ich
necha• tak, nech si problémy riešia sami.

Má Južný Sudán šancu? 

Daniela Balážová
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Ekonomika a sociálne ukazovatele Južného Sudánu:

V tábore pastierskeho kmeòa Dinkov. Foto: D. Balážová

MM  Zdroj príjmu do štátneho rozpočtu: ropa (97,8%)

MM  Hlavní darcovia pomoci: USA, EÚ, Nórsko, Kanada
MM  Miera chudoby: 90% obyvateľov pod hranicou chudoby

MM  Podiel obyvateľov vidieka: 84%

MM  Podiel obrábanej úrodnej pôdy: 4%

MM  Prístup k vode: 55% 

MM  Prístup k sanite: 6,4%

MM  Rozpočet na sociálne služby: 14% celkového rozpočtu

MM  Prístup k základných zdravotníckym službám: 20%

MM  Miera detskej úmrtnosti: 102 na 1000 narodených

MM  Miera úmrtnosti detí do 5 rokov: 135 na 1000 narodených (každé siedme dieťa)

MM  Miera úmrtnosti matiek: 20,5 na tisíc pôrodov (jedna z najvyšších na svete) 

MM  Negramotnosť dospelých: 73% (92% žien) starších ako 15 rokov

(Zdroj: www.goss.org, South Sudan Joint EU/MS Programming document 2011 - 2013)
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Pamätáte si na svoju prvú cestu do
Južného Sudánu? 

Prvýkrát som bol Sudáne v roku 1998.
Bolo to v èase obèianskej vojny, ktorú na
Slovensku málokto registroval. Vedel som,
že to tam bude neštandardné, pretože ani
víza sme nedostávali do pasu - povedali
nám, že sa to vybavuje niekde na mieste.
V Ugande pred odchodom do Sudánu
som sa z médií dozvedel, že vládne
vojská bombardovali jednu z nemocníc v
Južnom Sudáne. Uvedomil som si, že táto
najväèšia africká krajina s dlhoroènou
obèianskou vojnou, je u nás zabudnutá.

Preèo ste tam šli?

V Južnom Sudáne bol vtedy hladomor. Zo
zbierky Dobrá novina sme sa rozhodli
poskytnú• príspevok na pomoc. Spolu 
s našimi dlhoroènými rakúskymi partner-
mi z DKA sme prispeli na dodávky
potravín a nadviazali kontakt s partnermi
v Južnom Sudáne – diecézou Rumbek.
Odvtedy táto spolupráca trvá. Diecéza
Rumbek, ktorá v Južnom Sudáne fungo-
vala aj poèas vojny, organizovala pomoc
zo svojho sídla v exile v Nairobi. 
V Južnom Sudáne však mala aj ¾udí 
v teréne, ktorí viedli jednoduché školy 
a zabezpeèovali základnú zdravotnícku
starostlivos•. V èase vojny tam pracovalo
len málo mimovládnych organizácií,
cirkev mala asi najväèšie zastúpenie.
Vláda v Chartúme ju síce vyhnala, ale jej
¾udia neodišli, len sa presunuli z hlavných
ciest do buša. Tam zakladali osady, školy,
misie.

Ako vtedy vyzeral Južný Sudán?

Boli sme v meste Rumbek a jeho okolí,
teda v oblasti, z ktorej desa• mesiacov
predtým rebelská armáda vyhnala vládne
vojská. To, èo som tam vtedy videl, bol
pre mòa šok. Chýbal tam akýko¾vek
rozvoj – jednak kvôli dlhoroènej vojne a
tiež preto, že do rozvoja tejto èasti
Sudánu nikto nikdy poriadne neinvesto-
val. V iných krajinách koloniálne mocnos-
ti kedysi priniesli rozvoj, juh Sudánu bol
však historicky menej rozvinutý a istej
fáze ponechaný napospas osudu. A aj to
málo, èo sa kedysi zaèalo budova• pod
britskou koloniálnou vládou bolo
znièené. Nebolo tam niè. Nijaká
infraštruktúra, èi elektrické zariadenia,
potraviny sa dovážali. Nebol tam ani
meter asfaltovej cesty. Spojenie so svetom

bolo len cez satelitný telefón, èi
krátkovlnnú vysielaèku. V misionárskej
osade Mapuordit, kde sme boli, fungo-
vala základná škola a v dvoch
jednoduchých chatrèiach zdravotné ses-
try rozdávali lieky. Dnes je tam namiesto
dvoch chatrèí nemocnica, ktorá má sto
lôžok a kde sa dá operova•. Podarilo sa to
s pomocou viacerých donorov z Európy aj
zámoria, medzi ktorými bola naša Dobrá
novina a Trnavská univerzita.

Dá sa hospodárska a sociálna situácia 
v Južnom Sudáne porovna• s inými
africkými krajinami,napríklad s Keòou?

Keòa je rôznorodá. Aj tam sú niektoré
èasti ve¾mi málo rozvinuté, ale zároveò sú
tam aj bohaté štvrte vo ve¾kých mestách,
v Nairobi sú sídla medzinárodných
inštitúcií, je tam infraštruktúra, banky. Niè
z toho však v Južnom Sudáne nebolo.
Celý Južný Sudán bola v podstate jedna
ve¾ká vidiecka oblas• a keïže tam neboli
nijaké asfaltové cesty, v období dažïov to
komplikovalo situáciu s pomocou. Neda-
lo sa dosta• z jedného miesta na druhé.
Navyše až do roku 2005 bol Južný Sudán
v stave vojny a kedyko¾vek mohlo bom-
bardovanie znièi• to, èo sa tam  v •ažkých
podmienkach vybudovalo. A to sa aj stá-
valo. Južný Sudán bol celý asi v takom
stave ako tie najmenej rozvinuté oblasti
Kene alebo Ugandy, prièom tam šlo len
minimum pomoci zvonka. Navyše, ako
som spomínal, juh Sudánu nezažil rozvoj
ani poèas koloniálnej nadvlády. Na
väèšine územia to vyzeralo tak akoby ste
sa vrátili v èase - dvetisíc alebo až tritisíc
rokov dozadu. 

Takže chýba vzdelaná vrstva.

Urèite. Veï vojna trvala s prestávkami od
vyhlásenia nezávislosti Sudánu v roku
1956 až do roku 2005. Celé generácie
nemali možnos• chodi• do školy, nefungo-
vali tam stredné školy, univerzity a vlastne
nebolo tých, ktorí by pracovali na rozvoji
krajiny. 

Podpisom mierovej dohody v roku 2005
si Južný Sudán pri nedostatku vzde-
laných ¾udí zaèal budova• vlastnú samo-
správu. Aké boli vz•ahy miestnej admi-
nistratívy k mimovládnym organizáciám?

Pred skonèením vojny tam nebola žiadna
vláda, resp. kontaktný bod pre
spoluprácu s nami. Boli tam vodcovia
rebelskej armády, s ktorými bolo treba by•
zadobre. Ale uvedomovali si, že vzde-
lanie a zdravotnícka starostlivos•, ktorú
tam prinášame, je pre krajinu dobrá. Po
podpise mierovej dohody bol ve¾ký
nepomer v tom ako fungovala sudánska
administratíva na severe a na juhu. Na juh
prišlo podstatne menej zdrojov zo ziskov
z ropy ako sa èakalo, ktoré by mohli by•
využité na rozvoj. Juh mal zároveò ve¾mi
málo vzdelaných ¾udí, ktorí by budovali
administratívu. V prvých rokoch ju riadili
bývalí vojaci. Pamätám si situáciu z roku
2005, keï sme mali pripravený po¾no-
hospodársky projekt a navštívili sme
miestnu správu v Rumbeku. Zaviedli nás
do miestnosti, kde bol len stôl a nieko¾ko
stolièiek a ako zástupca ministerstva
prišiel èlovek vo vojenskej uniforme.
Donedávna bol armádnym dôstojníkom 
a stal sa vysokým úradníkom ministerstva.
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Marián Èauèík: Po dlhých rokoch vojny 
Každý rozvojový pracovník musí by• svojim spôsobom optimista, inak by sme niè neurobili, hovorí riadite¾ koledníc-
kej akcie Dobrá novina Marián Èauèík. Patrí k „pamätníkom“ obèianskej vojny medzi severom a juhom Sudánu 
a Južný Sudán zažil v èasoch, keï tam niè nebolo.

Marián Èauèík

Chcem veri•, 
že SlovakAid 
dá viac financií 
na Južný Sudán. 

bulletin jesen 011.qxp  11.10.2011  18:08  Page 6



7

Ju
žn

ý 
Su

dá
n

Bývalí vojaci asi nie sú najvhodnejší
adepti na budovanie štátnych inštitúcií.

Bol to jeden z problémov, ktorý s•ažoval
pokrok. Ale po dlhých rokoch vojny, keï
¾udia neboli na niè iné zvyknutí,
nemôžete hneï oèakáva• ve¾ký rozvoj.
Muži celé roky bojovali a zrazu museli
robi• nieèo iné – riadi• nejakú oblas•, tok
financií, vies• dialóg s miestnymi ¾uïmi,
donormi. Bolo to pre nich nieèo nové 
a niekedy boli z toho aj dos• nervózni. Ale
pokrok vidím aj v tom, že postupne sa 
z exilu vrátili mnohí ¾udia, ktorí vyštu-
dovali v Európe alebo v Amerike, prièom
po vo¾bách sa viacerí z nich dostali do
vlády. Takže sú predpoklady na to, aby sa
veci posunuli dopredu. Vo vláde sú ženy,
vzdelaní ¾udia. Aj keï - bude to trva•
možno 20-30 rokov, kým to bude 
z poh¾adu Európy stabilná a fungujúca
vláda. Ale z môjho poh¾adu je ve¾ký
pokrok už to, že dôstojníci už nemajú
hlavné slovo.

Ale Južnému Sudánu aj tak hrozí, že sa
zamotá v bludnom kruhu chudoby a
konfliktov. Z èoho vychádza váš opti-
mizmus?

Pod¾a mòa ¾udia, ktorí robia rozvojovú
pomoc, musia by• optimisti. Pretože 
v krajinách ako je Južný Sudán, ale nielen
tam, je to¾ko prekážok pre rozvoj, že ak
by sme neboli optimisti, tak odtia¾
odídeme a nebudeme robi• niè. Ale sme
realisti. Vidíme možné problémy a kon-
flikty, ale aj šance na to, aby sa veci pohli
dopredu. Chceme tam nájs• partnerov,
ktorí tieto šance tiež vidia a budú h¾ada•
cesty k rozvoju. Áno, je tam ve¾a problé-
mov, aj potenciálnych konfliktov, ale
treba da• èas miestnym ¾uïom, aby si
našli spôsob ako tieto potenciálne konflik-
ty vyriešia. Nevieme to urobi• za nich. 
A nemôžeme ani èaka•, že to urobia
zrazu zo dòa na deò - po tom, èo celé
generácie žili len vo vojne a majú iné
hodnotové nastavenie ako my. Pre nich
sú dôležité iné veci ako pre nás. Ich
najväèším bohatstvom nie sú peniaze 
v bankách, ale stáda kráv, o ktoré viedli
boje a tým, že krajina bola vo vojne,
¾ahšie získali aj zbrane. Ale toto sa nedá
prekona• ani z roka na rok. Treba tomu da•
èas a pomôc• im tam, kde sa dá.

Pomôže investovanie do vzdelávania?

Myslím si, že všetci sa zhodnú na tom, že
jedna z najlepších foriem pomoci je
vzdelávanie. Možno sa tým bude
prirodzene meni• tradièný spôsob života a
aj hodnotové nastavenie sa možno bude
posúva• inde. A to je tiež jeden 

z dôvodov môjho optimizmu. Ak tu bude
fungova• vzdelávací systém, bude viac
¾udí, ktorým bude záleža• na budúcnosti
ich komunity, kraja, krajiny. Dosiahli
nezávislos• od severu, chcú budova• svoju
krajinu a majú na to príležitos•. Donedáv-
na mohli èasto, možno aj oprávnene,
pripisova• vinu Chartúmu. Ale teraz sú
sami strojcami svojho š•astia. 

Najväèší kmeò Dinkov si však nechce
da• vždy poradi•.

Väèšina z nich je ve¾mi hrdá a je pravda,
že si ve¾mi nechcú da• do vecí hovori•.
Ale aj to je pre mòa zdrojom optimizmu.
Sú to pevné povahy, za nieèím si idú.
Preto bude dôležité, akí budú ich lídri. Èi
budú zodpovední a nájdu pozitívnu cestu
budúceho rozvoja - nie jeden kmeò proti
druhému, ale spoloène pre Južný Sudán.
Myslím si, že to je ve¾ká vízia, ktorá kra-
jinu zjednocuje. 

Na aké ïalšie priority by sa tam mala
sústredi• rozvojová pomoc? 

Ja vnímam tri základné priority – vzdelá-
vanie, zdravotníctvo a vytvorenie pod-
mienok pre ¾udí na zabezpeèenie 
si obživy. Týka sa to aj tisícov presídlen-
cov, ktorí prišli zo severu. Ïalšou
oblas•ou, ktorou by sa malo zaobera• aj
medzinárodné spoloèenstvo, je potreba
udrža• pokoj a mier a prevencia konfliktu
medzi severom a juhom. Ani pred rozde-
lením krajiny neboli presne stanovené
hranice. Navyše, pred vyhlásením
nezávislosti Južného Sudánu sa zostril
spor o pohraniènú oblas• Abyei, ktorú
obsadili vojská severu a v súvislosti s kon-
fliktom v oblasti Južný Kordofán a Modrý
Níl, keï chartúmska vláda brutálne bom-
bardovala ¾udí na vlastnom území, sa

hovorilo dokonca o genocíde. Ak si to
svet nebude všíma•, môžu prís• prekvape-
nia a nastúpi• pesimistické scenáre.
Naopak, ak sa zabezpeèí pokoj a mier,
dobré vládnutie, výchova lídrov, to, aby
¾udia mali podmienky na vlastný rozvoj,
tak sa ten rozvoj èoskoro prejaví  a kraji-
na bude postupne èoraz viac fungova• zo
svojho, najmä nerastného bohatstva. 

Nie je pomoc Južnému Sudánu len
„módnym hitom“? Je to nový štát, je
tam ropa... Južný Sudán je aktuálne jed-
nou z hlavných priorít aj v rámci 
SlovakAid...

Pre nás v Dobrej novine Južný Sudán
rozhodne nie je módna záležitos•.
Pôsobíme tam od roku 1998 a  v oblasti
vzdelávania a zdravotníctva tam budeme
urèite ïalej pomáha•. Èo sa týka pomoci
v rámci SlovakAid, chcem veri•, že ani pre
slovenské ministerstvo zahranièných vecí
to nebude len doèasná záležitos• a že naši
predstavitelia sa budú kontinuálne zaují-
ma• o budúcnos• tejto krajiny. Slovenské
organizácie v Južnom Sudáne už nieko¾ko
rokov fungujú, èo bolo aj pri vyhlásení
nezávislosti Južného Sudánu dobrou
príležitos•ou na to, aby sme sa tým
pochválili. Ale to je stále málo. Chcem
veri•, že SlovakAid zvýši alokáciu na Južný
Sudán tak, aby tam postupne mohlo fun-
gova• viacero mimovládnych organizácií,
možno aj firiem a štátnych organizácií.
Ale pod¾a mòa treba na to vyvinú• väèšie
úsilie ako doteraz. Dobrým znakom je
plán ministra zahranièných vecí navštívi•
Južný Sudán, ale myslím si, že sa treba
tiež viac zasadi• o to, aby sa predchádza-
lo takým násilnostiam, aké sa nedávno
diali v Južnom Kordofáne na severnej
strane hranice. 

Daniela Balážová

nemožno v Južnom Sudáne èaka• zázraky

Podarilo sa! Nemocnica v Mapuordite má aj vïaka financiám zo zbierky Dobrá novina elektrinu zo solárnych
panelov. Foto: Archív M. Èauèíka 
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Na prvej hodine ich uèili zaznamena•
telesnú teplotu do tabu¾ky. „Mysleli sme
si, že to bude práca na pä• minút. Mali
totiž predkreslenú tabu¾ku, v ktorej
museli nájs• korešpondujúcu hodnotu
telesnej teploty pacienta. Študenti však
èasto konali ve¾mi mechanicky, akoby 
im chýbalo logické myslenie. Zapisovanie
telesnej teploty sme s nimi preberali 
viac ako hodinu a precvièovali ïalší
týždeò,“ popisujú Karin Liptáková a Jarka
Jakubeková, interné doktorandky na Ka-
tedre ošetrovate¾stva Fakulty zdravotníc-
tva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. 

V Južnom Sudáne strávili tri mesiace.
Pracovali v nemocnici v Mapuordite ako
lektorky vzdelávacích kurzov pre zdravot-
nícky personál a tiež ako sestry superví-
zorky. Nemocnicu v Mapuordite spravuje
Trnavská univerzita v spolupráci s diecé-
zou Rumbek od roku 2001, keï ju 
v spolupráci s organizáciou eRko/program
Dobrá novina zrekonštruovali. Nemocni-
ca poskytuje zdravotnú starostlivos•
pacientom, ktorí prichádzajú z okolia,
niekedy až 60 km. Sú to dva dni cesty
pešo, s die•a•om tri dni. 

Dobrovo¾ne po škole

Ved¾a nemocnice vznikla odborná
zdravotnícka škola. Slovenskí zdravotníci
tam vzdelávajú budúce zdravotné sestry 
a ošetrovate¾ov, ktorí o zdravovede dov-
tedy ve¾a nevedeli. 

Jarka a Karin uèili anatómiu, fy-
ziológiu, mikrobiológiu a prácu s poèí-
taèom. Certifikovaný kurz navštevovalo
14 mužov a dve ženy. „Študenti boli
ve¾mi usilovní a pracovití. Vážili si, že sme
ich prišli vzdeláva• a snažili sa zo všetkých
síl, aby nás nesklamali,“ popisujú lektorky.
Ešte aj po vyuèovaní si študenti dopisovali
poznámky pod stromami pri škole. 

Na záver kurzu museli prejs•
závereèným testom, úspešní boli na 93
percent. „Bolo ve¾mi dôležité vysvet¾ova•
všetky informácie podrobne a zrozu-
mite¾ne a nové vedomosti s nimi upevòo-
va• opakovaním a mnohými príkladmi 
z praxe,“ vysvet¾ujú svoju stratégiu sloven-
ské doktorandky. 

S oh¾adom na kultúru

Podmienky, v akých budúci zdravotníci 
v Južnom Sudáne žijú a vyrastajú, sa ve¾mi
líšia od toho, na èo sú zvyknutí slovenskí
lekári èi sociálni pracovníci, ktorí tam cestu-
jú na to, aby odovzdali svoje vedomosti. 

„Mnohí tamojší študenti žijú v buši,
nepoznajú latrínu, WC, sprchu, ani
žiadne prístroje a nástroje používané pri
práci sestry,“ hovoria doktorandky.
Navyše, ako hovoria, kmeò Dinkov, 
z ktorého študenti pochádzali, je ve¾mi
silný a tvrdohlavý. Dinkovia dávajú boles•
najavo len zriedkavo. „Možno aj preto
študenti pristupovali k pacientom neraz
tvrdo a bez jemnosti.“ 

Dinkovia sú hrdý pastiersky kmeò,
ktorý žije svojimi tradíciami. Problémom
pre lekárov je preto aj nedostatok darcov
krvi. Dinkovia veria, že ak im niekto
odoberie krv, už sa im v tele nevytvorí.
Rodièia èasto radšej nechajú die•a zo-
mrie• namiesto toho, aby mu zachránili
život darovaním krvi. „Mali sme hodinu,
na ktorej sme študentom prednášali 
o krvotvorbe, množstve krvi v tele èlove-
ka a jej obnovovaní. Potom sme im
ukázali techniku odberu krvi. Ale aj keï
som odoberala kolegyni malé množstvo
krvi, báli sa o jej život,“ hovorí Jarka
Jakubeková. 

Aj preto obe doktorandky hovoria, že
na vzdelávanie zdravotníckeho personálu
v Južnom Sudáne treba trpezlivos•. A tiež
neustálu kontrolu poèas ich praxe 
v nemocnici, ktorá je súèas•ou kurzov. 

Na èo sú latríny a sprchy

Súèas•ou projektu Trnavskej univerzity je
aj vzdelávanie pacientov. Zamerané je
napríklad na hygienické návyky pacienta,
vzdelávanie v oblasti prevencie vzniku
infekèných chorôb a podpornej lieèby
infekèných chorôb. Uèia najmä cez
názorné ukážky, pretože väèšina tunajších
obyvate¾ov je negramotná. 

K slovenským expertom sa postupne
pridávajú aj praxujúci ošetrovatelia. „Uèili
novoprijatých pacientov, kde je latrína a

sprchy, na èo sa používajú a preèo je
dôležité ich používa•, teda aj prevenciu
vzniku infekèných ochorení. Postupne
správne zapisovali údaje do zdravotnej
dokumentácie pacientov, poste¾ná
bielizeò ostávala upravená celý deò,“
hovoria bývalé lektorky vzdelávania
ošetrovate¾ov.

Apropo, poste¾ná bielizeò. „Spoèiatku
bolo ich úlohou udržiavanie upravenej 
a èistej poste¾nej bielizne pacientov a keï
sme pri kontrole zistili, že postele nie sú
upravené, argumentovali slovami, že ráno
bielizeò upravili. Nechápali, že poèas dòa
treba všetko opätovne kontrolova• 
a upravova•.“

Vzdelávanie zdravotníckeho personálu
v Južnom Sudáne, rovnako ako aj vybu-
dovanie nemocníc a sprístupnenie
zdravotnej starostlivosti obyvate¾stvu, sú
behom na dlhé trate. Slovenské projekty
dokazujú, že pásky v èiastkových
cie¾ových rovinkách sa pretrhnú• dajú. 
S trpezlivos•ou a pochopením odlišnosti. 

Magdaléna Vaculèiaková
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Trpezlivos• na sudánskych ošetrovate¾ov
Hodinu uèili ošetrovate¾ov používa• obyèajný teplomer. Vysvet¾ovali im, že odberom
krvi nespôsobia pacientovi trvalú ujmu, ale môžu tým zachráni• život. Aj také je
vzdelávanie budúcich sudánskych ošetrovate¾ov, ktorého lektorkami boli tento rok aj
Jarka Jakubeková a Karin Liptáková.  

V nemocnici v juhosudánskom Mapuordite. 
Foto: Daniela Balážová

Zdravotnícke projekty v Južnom Sudáne

Pomoc v oblasti zdravotníctva v Južnom Sudáne už desa• rokov poskytujú 
viaceré slovenské organizácie. Trnavská univerzita a Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce svätej Alžbety pravidelne vysielajú do vidieckych nemocníc
lekárov, eRko zo zbierky Dobrá novina financuje dodávky liekov a technické
zabezpeèenie nemocníc. Trnavská univerzita sa v rámci projektu financovaného
zo SlovakAid sústreïuje aj na vzdelávanie miestnych zdravotníkov a odbornú
prípravu ošetrovate¾ov, pôrodných asistentiek, prevenciu a hygienu. Zo štátneho
rozpoètu v rámci SlovakAid boli v roku 2011 schválené tri zdravotnícke projek-
ty v Južnom Sudáne v celkovej sume vyše trištvrte milióna eur: mobilná zdravot-
nícka služba (projekt Magna Deti v núdzi), posilnenie zdravotníckej starostlivosti
o matky a deti (Trnavská univerzita) a budovanie zdravotníckej starostlivosti 
(o. z. SAVIO). 
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„Oslavujme našu •ažko nadobudnutú 
slobodu, ale ráno sa musíme zobudi• s
èistou hlavou a pracova•,“ uviedol 
na ustanovujúcej schôdzi juhosudánske-
ho parlamentu prezident Salva Kiir
Mayardit. A slovo „práca“ opakoval vo
svojom príhovore naozaj èasto.

K prioritám svojej vlády zaradil aj efek-
tívnejšie po¾nohospodárstvo. Krajina má
naò vhodné podmienky, svoj potenciál
však dostatoène nevyužíva a väèšinu pro-
duktov musí draho nakupova• za hranica-
mi. Mnohí ¾udia sú zároveò ohrození
podvýživou, potravinovú pomoc pre
rozvojové a humanitárne projekty tam
dováža Svetový potravinový program.

Pritom: „Máme úrodnú pôdu, potra-
vinami by sme mohli zásobova• celý
región, a nie ich dováža•. Len sa nebojme
zašpini• si ruky,“ píše sa vo vyhlásení vlády.

Odkaz je adresovaný všetkým oby-
vate¾om Južného Sudánu, poklad 
v podobe úrodnej pôdy sa však èasto
pripomína najmä najväèšiemu kmeòu
Dinkov. Dinkovia sú totiž hrdí pastieri a
svoje bohatstvo odvodzujú od poètu kráv,
ktoré vlastnia. Práca na pôde, ktorú im
možno závidia aj v Chartúme, je však pre
nich nieèím novým.     

Samozrejme, nie všetci obyvatelia
Južného Sudánu sú tradièní pastieri.
Lenže aj tí, ktorí sa už teraz živia
obrábaním pôdy, potrebujú pomoc. 
Bez investícií do osiva, znalosti po¾no-
hospodárskych technológií a len 
s náradím, ktoré sa podobá na motyku,
ve¾a toho nedopestujú. 

Aj preto by (nielen papierovou) priori-
tou rozvojovej pomoci v Južnom Sudáne
mal by• skutoèný rozvoj po¾nohospodá-
rstva. A na túto oblas• sa zameralo aj
obèianske združenie SAVIO. „¼udia sú
zvyknutí farmárèi• iba v období dažïov.
Preto ich uèíme napríklad zavlažova•, aby
boli menej závislí od množstva zrážok 
a dokázali viac ovplyvni• úrodu,“ približu-

je cie¾ projektu Juraj Janto zo SAVIO.
Pre farmárov z okolia mesta Maridi

pripravili trojmesaèné vzdelávacie pro-
gramy, v ktorých sa uèili hospodári• 
efektívnejšie. „Kurzy mali teoretickú aj
praktickú èas•. Každý sme plánovali pre
dvadsa• farmárov, ale pre ve¾ký záujem
sme ich už do prvého kurzu vzali tridsa•.
Vyberali sme zástupcov okolitých osád. Tí
potom môžu odovzdáva• ïalším to, èo sa
nauèili,“ opisuje Janto.

Na program nadväzujú ïalšie pod-
porné projekty – banka osív a sadeníc,
požièovòa strojov i náradia a mikro-
pôžièky urèené na rozbehnutie
hospodárstva. Základy po¾nohospodár-
stva navyše zaradili do uèebných osnov
tamojšej základnej školy.

Miestni ¾udia prijali projekt 
s nadšením. „V okolí Maridi žije kmeò
Azande. Sú to tradiène drobní farmári,
takže k práci s pôdou majú vz•ah.
Hospodárili aj cez vojnu, sú pracovití 
a mierumilovní,“ hovorí Janto. 

Výraznejšie •ažkosti nenastali. „Všetci
sa obávali, èo bude po referende a vy-
hlásení nezávislosti, ale naš•astie všetko

Prichádza drina. Aj s motykou a traktorom

Nový pomocník pre farmárov v Maridi. Foto: Archív SAVIO

Vyškolení farmári si raz môžu zabezpeèi• nielen vlastné živobytie. Foto: Archív SAVIO

Keï v júli vyhlásil Južný Sudán nezávislos•, ¾udia nadšene oslavovali. Teraz je na nich
ako so svojou slobodou naložia. A èi využijú potenciál, ktorý má ich krajina. Nielen 
v podobe •ažby ropy. Spravovanie krajiny majú po prvý raz vo svojich rukách. A zod-
povednos• je drina.

prebehlo pokojne. Väèší problém bol
dopravi• traktor po blatistej ceste 
z hlavného mesta Juba do Maridi,“
prirovnáva od¾ahèene.

Farmári sa uèili pracova• s traktorom,
bojova• proti škodcom a zvýši• svoju
úrodu tak, aby sa nemuseli obáva• 
o živobytie. Pestovali najmä  kukuricu,
sezam, fazu¾u, cibu¾u, karfiol, baklažány,
ananás, banány, papáju èi ibištek jedlý.
Tretina úrody ostala im, zvyšok šiel na
predaj, aby pokryl èas• nákladov.

SAVIO na projekte spolupracovalo 
s BoscoAid a bangladéšskou mimovlád-
nou organizáciou BRAC. Na program
poskytol SlovakAid vyše 152-tisíc eur,
SAVIO venovalo 16-tisíc zo zbierky 
Tehlièka pre Afriku a BoscoAid prispel
sumou 15-tisíc eur. Rok trvajúci projekt sa
uzatvára a po jeho vyhodnotení SAVIO
zváži, akou formou bude farmárov pod-
porova• ïalej. Združenie okrem toho 
rozšírilo základnú triedu o dve triedy 
a v tomto regióne plánuje postavi• aj
nemocnicu.

„,Južný Sudán potrebuje najviac tri
veci – efektívnejšie po¾nohospodárstvo,
školy a zdravotnú starostlivos•. To sú zák-
ladné predpoklady normálneho fungova-
nia krajiny a chceme ich podporova•,“
hovorí Janto. „¼udia sú hladní po vedo-
mostiach a vïaka nim má krajina ve¾ký
potenciál. Nanovo budujú svoju krajinu,
uèia sa. Dôležité je, aby ju spravovali
rozumne a v mieri. Ak využijú nerastné
bohatstvo, majú dobrú šancu napre-
dova•,“ dodáva.

Prezident Kiir zdôrazòuje, že Južný
Sudán èakajú nároèné èasy. „Vybudova•
krajinu nie je hraèka. Bez tvrdej práce to
nepôjde. Iba z peòazí za predaj ropy a od
zahranièných donorov napredova• ne-
budeme. Našou morálnou povinnos•ou je
pracova•, pracova•, pracova• a pracova•!
Leniví ¾udia prosperujúcu krajinu nevy-
budujú,“ tvrdí prezident.

Maroš Szücs
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Aká je Kuba, „bašta socializmu“?
Zaènem tým, èo hovorí vláda. Fidel Cas-
tro v rozhovore s americkým novinárom
povedal, že kubánsky ekonomický a poli-
tický model je neudržate¾ný. Hoci sa
potom snažil poopravi•, je zjavné, že
situáciu si takto vyhodnotila samotná
vláda. Režim tiež oznámil, že musí pre-
pusti• viac ako pol milióna štátnych
zamestnancov. To, èo vláda nepovedala,
je stav, v akom sú „výkladné skrine"
režimu - zdravotníctvo a školstvo. 
V zdravotníctve majú prepusti• približne
tretinu z pol milióna zamestnancov 
v tomto sektore. Nehovoriac o tom, že
chýbajú lieky a materiál.

A školstvo?
Aj tento sektor reštrukturalizujú. Školy na
vidieku zatvárajú, vláda si ich prevádzku

nemôže dovoli•. V tomto sektore nie je
prezamestnanos•, skôr naopak. Platy sú
slabé. Nedostatok uèite¾ov sa snažia rieši•
systémom zrýchleného vzdelávania budú-
cich uèite¾ov. Vyškoli• ich chcú za rok.

...akoby bol režim na spadnutie.
Pred 50 rokmi bola Kuba hlavným
exportérom cukru pre celý socialistický
tábor. V krajine bolo asi 150 centrál na
spracovanie cukru. Kuba exportovala 8,5
milióna ton cukru roène. Teraz ich fungu-
je 35 a ledva to vystaèí na pokrytie
domácej spotreby. Z Kuby, bývalého
vývozcu cukru, sa stal dovozca. Nerástol
ani turistický ruch, a to aj napriek tomu,
že Kuba je turistickým rajom. Kuba má
hlboký obchodný deficit, je v •ažkej kríze.
Oficiálne má 2 - 3-percentnú nezamest-
nanos•, v skutoènosti asi 30%.

Ako sa chce vláda vysporiada• s krízou?
Vo februári 2009 Raúl Castro musel
uzna•, že viac ako milión ¾udí, teda pätinu
práceschopného obyvate¾stva poèas troch
rokov prepustia, pretože ich už nebudú
môc• zamestnáva•. Urobili sa škrty 
v rozpoète na zníženie deficitu, ale práve
v èastiach, ktoré nepovažujem za vhodné
- v sociálnom sektore. Udelili 172 živnos-
tí. Nastalo isté prerozdelenie pôdy. Ale
ekonomický model sa nedá zlepši• len takto.

Vyzerá to ako snaha o zmenu.
Mohlo by to vyzera• ako znak otvorenia
sa Kuby, ale vláda povedala, že nebude
vraca• majetky. A kto dá investorom
záruku, že im kapitál raz nevezmú? Preto
investori neprichádzajú. Na Kube je 11
miliónov obyvate¾ov, ale chýba dopyt.
Kubánci nie sú dobrí spotrebitelia, nema-
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¼udské práva dôležité z h¾adiska rozvoja

Rozvoj v krajine nebude zabezpeèený, kým nebudú
zabezpeèené tieto práva pre všetkých jej obyvate¾ov:

Právo na výživu, zdravie, bývanie 
Právo na vzdelanie
Právo na prácu
Právo na participáciu (sloboda prejavu a právo na informácie,
právo sa zhromažïova• a slobodne sa združova•)
Právo na vlastníctvo pôdy
Práva detí (právo na život a ochranu pred násilím a zneuží-
vaním, práva na zdravie, vzdelanie, oddych a vo¾ný èas)
Práva pracujúcich (právo na spravodlivé a uspokojujúce pra-
covné podmienky, právo zaklada• odbory)
Práva menšín (na zachovanie jazyka a kultúrnej identity)
Právo na rovnaké zaobchádzanie – nediskriminácia žien 
a marginalizovaných skupín
Právo na ochranu životného prostredia
Právo na uplatòovanie zákona a správny proces (právo na
prístup k informáciám a k úradom) 

(Zdroj: UNDP)

¼udské práva. Preèo na nich záleží?
Všetci ¾udia sa rodia slobodní a rovní. Každý má všetky práva a všetky slobody obsiahnuté vo Všeobecnej deklarácii ¾udských práv
a slobôd bez oh¾adu na rasu, farbu pleti, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné názory, národnostný alebo sociálny
pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie. 

José L. García Paneque: Chcem sa vráti• na Kubu
José Luis García Paneque bol pre svoje názory sedem rokov väzòom na „ostrove slobody“. Špecialista na úrazovú chirurgiu pracoval
v nemocnici v kubánskom meste Las Tunas, kým ho nevyhodili. Robil totiž pre tlaèovú agentúru Libertad (Sloboda). Poèas „èiernej jari“
v marci 2003 ho zatkli a odsúdili na 24 rokov väzenia. Vlani ho spolu s 52 väzòami prepustili a vyhostili do Španielska. Stretli sme sa
v novembri 2010 na Slovensku, poèas festivalu Jeden svet, ktorý každoroène organizuje obèianske združenie Èlovek v ohrození.

Preèo tu pripomíname Všeobecnú deklaráciu ¾udských práv 
a slobôd OSN, ktorá tento rok 10. decembra „oslávi“ 63 rokov?
Èo majú ¾udské práva spoloèné s rozvojom a rozvojovou pomocou? 

Napríklad to, že právo na vzdelanie, èi právo na slobodu
myslenia a informácie sú tiež predpokladom rozvoja. A rovnos•
(nielen) pred zákonom bez oh¾adu na to, èi ste žena alebo muž,
príslušník národnostnej alebo etnickej menšiny, nezamestnaný
alebo prezident štátu èi obchodnej spoloènosti je predpokladom
vytvárania šancí na dôstojný život pre všetky skupiny obyvate¾-
stva, ale tiež prevenciou pred korupciou a klientelizmom, ktoré
rozvoju bránia èi pred vytváraním napätia.

Nerovnoprávne postavenie žien, detská práca, èi diskriminá-
cia na základe etnického pôvodu a ignorovanie problémov
znevýhodnených skupín tiež prispievajú k tomu, že chudobné
krajiny nie sú schopné napredova•. A to aj napriek tomu, že
rozvojová pomoc sa poskytuje už nieko¾ko desa•roèí. 

Situácia v mnohých rozvojových krajinách stagnuje alebo sa
zlepšuje ve¾mi pomaly. Aj preto zaèali v uplynulých rokoch via-
cerí donori, najmä škandinávske krajiny a menší donori, uplatòo-
va• nový prístup v rozvojovej pomoci – ¾udsko-právny prístup 
k rozvoju. Ten znamená, že do plánovania rozvoja a rozvojovej
pomoci sa zahàòajú medzinárodné štandardy v oblasti ¾udských
práv a analyzujú sa príèiny, ktoré rozvoju bránia. Tento prístup sa
sústreïuje na vylúèené a znevýhodnené skupiny ¾udí, analýzu
základných príèin chudoby, používanie diskriminaèných praktík
a porušovanie ¾udských práv a tiež na vz•ah medzi tými, ktorí sú
nosite¾mi práv a tými, ktorí nesú zodpovednos• za ich uplatòo-
vanie.

Pod¾a Úradu Vysokého komisára OSN pre ¾udské práva rozvo-
jová pomoc rovnako ako dodržiavanie ¾udských práv podporuje
blahobyt a slobodu, založenú na dôstojnosti a rovnosti medzi
¾uïmi. Chudoba je dôsledkom znevýhodnenia a vylúèenia. Chu-

doba neznamená len nedostatok materiálnych statkov a príleži-
tostí, ako je zamestnanie, vlastníctvo výrobných nástrojov 
a kapitálu, ale aj nedostatok sociálnych statkov, ako je zdravie,
prístup k vzdelaniu, osobná bezpeènos•, kultúrna identita,
uplatòovanie obèianskych práv. 

Porušovanie ¾udských práv je príèinou, ako aj dôsledkom chu-
doby. Ich uplatòovanie, je naopak prostriedkom k dosiahnutiu
rozvoja. 

Platforma MVRO
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jú za èo nakupova•. Tých 50 rokov pláno-
vanej ekonomiky je dôkazom, že nefun-
guje.

Ko¾ko teda dávate „bo¾ševikovi"?
Závisí od nás, obèanov, aby sme sa zhodli
na spoloèenskom dialógu a s podporou
obèianskej spoloènosti na tom, èo
chceme dosiahnu• a aká by mala by•
ïalšia cesta pre Kubu. V žiadnom prípade
nechceme, aby došlo k násiliu, štátnemu
prevratu. Taká zmena by nebola dobrá.
Tieto režimy sú nepredvídate¾né,
nevieme ako budú reagova•. Nechceme
krviprelievanie. Nechceme, aby Kubánci
ešte viac trpeli. Chceme sa tiež vyhnú•
tomu, aby to dopadlo ako v Po¾sku, keï
prišiel k moci generál Jaruzelski.

Kto je hybnou silou zmeny na Kube?
Opozièné politické strany, ktoré napriek
tomu, že sú rozdelené, opä• zaèínajú
spolupracova•. Dala sa dokopy kubánska
platforma opozièných síl, ktorú v roku
1995 znièila vláda tým, že uväznila jej
hlavných aktérov. Tieto skupiny prinesú
zmenu. Ale aj ¾udia, ktorí sú teraz uväz-
není i tí, èo žijú na Kube i v exile. Politoló-
govia, sociológovia, ekonómovia. To sú
nositelia zmeny a môžu by• alternatívou
vláde. Celá kubánska spoloènos• sa musí
od základov reštrukturalizova•, poènúc
prijatím novej ústavy. Moc musí by• par-
ticipatívna, nie výluèná ako teraz, keï
možno voli• len jednu - komunistickú -
stranu.

Preèo režim súhlasil s prepustením 52
väzòov výmenou za to, že odídu 
z Kuby?
Režimu sa nepodarilo vyrieši• krízu, ktorej
èelí, tak sa snaží robi• iné kroky. Jedným z
nich bolo to, že nás vyhostili. Chceli si
zlepši• obraz vo svete. Potrebovali, aby to
západ uznal, aby sa udržali èo najdlhšie.
Nie je to preto, že by chceli pomôc• oby-
vate¾stvu. Stále sú tam ¾udia, ktorým
režim vyhovuje, prípadne sú vo vládnych
štruktúrach. Funguje aparát štátnej polície
a tajnej služby. Dôkazom toho je aj to, že
i niektorí pohlavári režimu boli zo dòa na
deò degradovaní, niektorých uväznili.

Kedy predpokladáte návrat na Kubu?
Odišiel som s pasom, v ktorom je
napísané: povolenie na definitívny
odchod. To znamená, že kým tam bude
tento režim, nemôžem sa vráti•. Na
odchod som mal len pár hodín – 24
hodín medzi väzením a odchodom do
Španielska. Nejde o to, že nechceme ís•
spä•, ale nechcú nám to dovoli•. Som
lekár a chcem slúži• mojej krajine.
Neašpirujem na nejakú funkciu, chcem
pracova• - lieèi• doma, na Kube. To
najhoršie, èo sa mi môže sta•, je, že sa už
nikdy nebudem môc• vráti• domov.

Ako by ste sa vysporiadali s tými, ktorí
vás uväznili a vyhostili?
Ak by režim padol, urèite by som bol
proti tomu, ak by chcel niekto vyhosti•

niekdajších komunistov. Aj oni sú Kubán-
ci a musíme sa nauèi• spolu ži•. Som za to,
aby tí, èo sa narodili v tejto krajine, v nej
mohli ži•. Ani vy ste po páde režimu
nehodili bývalých komunistov do rieky.

Nehodili. Ale minulos• presahuje do
prítomnosti a obèas sa prejaví v poli-
tických èi ekonomických súvislostiach.
Nechcem, aby sa stalo to, èo v Rusku, kde
sú takéto sily a bývalí èlenovia tajnej služ-
by pri moci. A hoci som strávil vo väzení
viac ako sedem rokov, k tým, èo ma
uväznili, necítim nenávis•. Naozaj si mys-
lím, že nájdeme konsenzus, dohodneme
sa a budeme ži• v harmónii. Kritizujeme
vládu a chceme, aby to bolo možné bez
hrozby uväznenia. Kuba bude demokra-
tická vtedy, keï sa bude môc• postavi• na
námestia, krièa• a hovori• to, èo chce. 

Ako by mala voèi Kube postupova• EÚ 
a v rámci nej Slovensko?
EÚ by mala vytrva• v spoloènej pozícii
voèi Kube. Tá obhajuje ¾udské práva
Kubáncov a po jednotlivých krokoch
upravuje vz•ahy s režimom. Zároveò je
dôležité pomôc• vzdelávaniu ¾udí na
Kube. Po vyše polstoroèí obmedzení
treba ¾udí znova vzdeláva•, pretože hoci-
jaká zmena vyvolá medzi nimi neistotu.
Nie je to jednoduché. Napríklad 50 rokov
sme mali prídelové lístky a vláda teraz
oznámila, že už nebudú. Viete si pred-
stavi•, akú neistotu to vyvoláva najmä u
starších obèanov. ¼udia sú zmätení a boja sa.

Aké sú vaše osobné plány do budúc-
nosti?
Nemám teraz inú alternatívu ako zosta• v
Španielsku. Chcem sa da• do poriadku,
môj zdravotný stav sa vo väzení zhoršil.
Chcem dosiahnu• uznanie kvalifikácie a
zaèa• pracova•. A chcem by• v kontakte s
Kubou. Týmito rukami chcem uživi• rod-
inu a zároveò mám morálny záväzok
vráti• sa a tými istými rukami pomáha•
kubánskemu ¾udu. Nechcem sa sta• poli-
tikom. Chcem pracova• ako lekár.

Spomínate zlý zdravotný stav. Muèili vás?
Bol som odsúdený na 24 rokov a prvé dva
roky som strávil na samotke. Žil som v
priestore s rozlohou tri metre štvorcové,
kde bol len turecký záchod, lavór s vodou
a poste¾. Ani èlovek, ktorý nosil jedlo,
nemohol so mnou prehovori•. Je to
najnehumánnejší spôsob  trestu. Stratíte

úplný kontakt so spoloènos•ou, stanete sa
zviera•om. A úrady vedia, že je to spôsob
ako vás zlomi•. Ak sa im to nepodarí
takto, skúšajú to cez rodinu. Dva roky
som bol na samotke, potom v nemocnici
a neskôr v iných celách, kde to síce nebo-
lo také zlé, ale zdravotný stav po pre-
pustení bol alarmujúci. Vidno to na
fotkách po príchode do Španielska.

V Španielsku to musel by• šok.
Bol to obrovský šok. Po siedmich rokoch
väzenia som sa ocitol v úplne inom
prostredí. Cítim sa akoby som bol
vytrhnutý z koreòov. Ani po štyroch me-
siacoch v Španielsku nedokážem ís•
napríklad kupova• do supermarketu. Bolí
ma z toho hlava. Je tam to¾ko vecí, 15
druhov mlieka. Toèí sa mi z toho hlava,
neviem sa zorientova•. Takto som si tiež
uvedomil ako vlastne žije náš národ.
Bude ve¾mi dlho trva•, kým sa priblížime
k európskemu štandardu.

Daniela Balážová

José Luis García Paneque  na festivale Jeden svet
2010. Foto: Archív o. z. Èlovek v ohrození

Informáciami k vlastným názorom

V kubánskych väzniciach je stále viac ako 100 politických väzòov. Obèianske
združenie Èlovek v ohrození v reakcii na masové zatýkanie kubánskych disiden-
tov a aktivistov (tzv. èierna jar) podporovalo v rokoch 2003 – 2009 rodiny poli-
tických väzòov z verejnej zbierky, ktorú vyhlásilo v spolupráci s Nadáciou Pontis.
Teraz sa snaží podpori• šírenie informácií cez neformálny vzdelávací sektor. Cen-
trá neformálneho vzdelávania fungujú ako záujmové krúžky po škole, kde sa deti
a mladí ¾udia uèia diskutova• na rôzne témy ako je životné prostredie, zdravie,
¾udské práva. Tiež sa uèia po anglicky a pracova• s poèítaèom. Krúžky sú zame-
rané na rozvoj kritického myslenia, schopnos• analyzova• informácie, vytvára• si
vlastné názory a diskutova•. Všetky oficiálne médiá sú totiž štátne a cenzurované,
internet nie je pre bežných ¾udí dostupný a uèebnice sú plné propagandy. (vac)
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Postihnutý región sužuje najväèšie sucho za ostatných šes•desiat
rokov. Hlad ohrozuje milióny ¾udí – najmä v Somálsku, Etiópii 
a Keni. Situácia je kritická predovšetkým v Somálsku, kde OSN
vo viacerých oblastiach vyhlásila 20. júla stav hladomoru. Situá-
cia sa ani po troch mesiacoch nezlepšila.

V južnej a centrálnej èasti Somálska majú humanitárne orga-
nizácie ve¾ké problémy dosta• sa k ¾uïom, ktorí potrebujú
pomoc. Územie kontroluje islamské vojenské hnutie al-Šabáb,
ktoré bráni záchranným tímom v práci. Konvoje s potravinami
èelia nezriedka prepadom a konèia v rukách rebelov.

V oblasti už zomreli desiatky tisíc ¾udí a poèet obetí sa môže
vyšplha• k hrozivým èíslam. ,,Ak nepríde pomoc, je opodstatnené
riziko, že do štyroch mesiacov zomrie 750-tisíc ¾udí,“ varovalo
OSN.

„Mnohým Somálèanom skrátka nedokážeme pomôc•,
nevieme sa k nim dosta•,“ uviedol pre BBC Unni Karunakara 
z organizácie Lekári bez hraníc. ,,Hovoríme tomu problém
poslednej míle. Dopravíme potraviny a lieky do somálskych prís-
tavov, ale dosta• ich odtia¾ k ¾uïom je ve¾mi nároèné,“ doplnil.

Aj to je dôvod, preèo slovenské organizácie smerujú svoju
pomoc skôr do susedných krajín. „Pôsobenie v Somálsku si
vyžaduje kapacity, ktoré žiadna slovenská mimovládka nemá.
Potrebujete milióny dolárov, lietadlá, kamióny, satelitné telefóny.
Je to skôr vojenská operácia,“ vysvet¾uje Allan Bussard, riadite¾
slovenskej Nadácie Integra.

Sú len dve výnimky. Slovenský UNICEF posiela vyzbierané
prostriedky do ženevskej centrály, ktorá ich využíva v Somálsku.
Slovenská katolícka charita je zasa èlenom medzinárodnej orga-
nizácie Caritas Internationalis a na projektoch v Somálsku
spolupracuje s nemeckými i domácimi organizáciami.

Väèšina slovenských mimovládok smeruje humanitárnu
pomoc do Kene. Chýbajúce dve obdobia dažïov pripravili o
zvyšky živobytia aj tamojších drobných farmárov a prudko zvýšili
ceny potravín. ¼udia zaèali trpie• hladom a podvýživou. Navyše
do Kene i Etiópie prišli státisíce vysilených uteèencov zo Somál-l
ska. Najväèší komplex uteèeneckých táborov na svete v kenskom
Dadaabe je preplnený.

Organizácia Magna Deti v núdzi aj preto otvára v okrese
Garissa, kde leží i Dadaab, zdravotnícke centrum pre deti – a to
aj s lôžkovou èas•ou pre naj•ažšie prípady. „Okrem toho
zabezpeèujeme osem ambulantných stredísk,“ informuje Michal
Borec z Magny, ktorá má v Garisse vyslaného pracovníka.

Èlovek v ohrození použil vý•ažok z verejnej zbierky na dis-
tribúciu pitnej vody v uteèeneckých táboroch v Keni. Pomáha na
dia¾ku, cez partnerskú organizáciu. ,,Náklady na spustenie vlast-
ných aktivít by pohltili ve¾kú èas• zbierky,“ vysvet¾uje Marcela
Ondeková z Èloveka v ohrození.

Nadácia Integra pôsobí okrem Kene aj v Etiópii. „Všetci èaka-
jú na dážï,“ hovorí Bussard po návrate z Kene i Etiópie. Ukazu-
je fotografie z Etiópie. Vyprahnutá krajina, kde-tu trèí strom, ale
po tráve ani stopy. Takmer ako na púšti.

„Je ve¾mi sucho. ¼udia opúš•ajú domovy a stavajú 
si provizórne obydlia pri mesteèkách, kde je zdroj vody. Mnohí
sa však k pomoci nedostanú, nevládzu, nemajú síl. Je ve¾mi
zložité sa o nich vôbec dozvedie• - chýbajú cesty a prístup k
mobilným sie•am èi internetu je obmedzený,“ opisuje Bussard.

V oblasti už uhynulo 90 percent kráv. Zvyšné skupujú huma-
nitárne organizácie, tamojší farmári za vychudnuté kravy totiž na
trhu ve¾a nedostanú. Keï zaprší a opä• narastie tráva, huma-
nitárne organizácie ich predajú spä• pôvodným majite¾om za
symbolickú sumu.

Ani vytúžený dážï však krízu neukonèí. Najbližšia úroda bude
až o nieko¾ko mesiacov. Pastieri prišli o väèšinu zvierat, ktoré boli
zdrojom ich obživy. Navyše, s príchodom dažïov sa oèakáva
ofenzíva malárie, osýpok, horúèky dengue, cholery a ïalších
chorôb, ktorým zoslabnuté telá nebudú schopné èeli•.

„Stalo sa to aj poèas hladomoru pred dvadsiatimi rokmi.
Napriek masívnej potravinovej pomoci umieralo ve¾a ¾udí práve
poèas obdobia dažïov, lebo chýbali dostatoèné zdravotnícke
kapacity,“ varuje Anna Beòová z UNICEF Slovensko.

Maroš Szücs
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Potraviny pre Somálsko? To je vojenská operácia
Sucho. Vynechá obdobie dažïov. A potom znova. Hynie dobytok. Kravy, kozy, dokonca aj •avy. Nedostatok jedla,
liekov, pitnej vody. Zomierajú deti. Už približne 30-tisíc. Najmä tých, ktoré ešte nevedia chodi•. Dvanás• miliónov
¾udí vo východnej Afrike je v ohrození. Hladomor. A humanitárni pracovníci varujú: Môže by• ešte horšie.

Humanitárni pracovníci varia a rozdávajú kukuriènú kašu v tábore Badbado 
v somálskom Mogadišo. Foto: ©UNICEF/Holt

Ako pomáha Slovensko pri humanitárnej kríze vo východnej Afrike

Slovenská katolícka charita získala vo verejnej zbierke k
zaèiatku októbra vyše 156-tisíc eur. Èas• z nich použila
najmä na potravinovú pomoc v Somálsku a v Keni.

Magna Deti v núdzi vyzbierala k zaèiatku októbra takmer
92-tisíc eur, dostala aj príspevok 20-tisíc eur zo SlovakAid.
Združenie otvára v Keni zdravotnícke centrum s lôžkovou
èas•ou a osem ambulantných stredísk, zabezpeèuje te-
rapeutickú výživu, lieky a odbornú starostlivos• pre pod-
vyživené deti.

Nadácia Integra získala z verejnej zbierky ku koncu septem-
bra takmer 13-tisíc eur, okrem toho dostala zo SlovakAid 
20-tisíc eur. Peniaze použila na nákup liekov pre deti a
tehotné ženy a distribúciu balíèkov na èistenie vody v Etiópii.

UNICEF Slovensko vyzbieral k 21. septembru vyše 22-tisíc
eur. Cez ženevskú centrálu UNICEF šli peniaze najmä na
podporu detských výživových centier, distribúciu pitnej
vody a potravín, zdravotnú starostlivos• a oèkovania.

Èlovek v ohrození získal vo verejnej zbierke 13 500 eur.
Použil ich na distribúciu pitnej vody v uteèeneckých
táboroch v Keni.

Vysoká škola sv. Alžbety dostala zo SlovakAid dotáciu 
20-tisíc eur. Použila ich na stravu pre podvyživené deti 
v Keni, do Etiópie plánuje posla• dvoch sociálnych pracovníkov.
Z vlastných zdrojov vyèlenila stotisíc eur.

eRko/Dobrá novina odoslalo 20-tisíc eur svojim
dlhoroèným partnerom v Turkane na severe Kene na
zabezpeèenie potravinovej a zdravotníckej pomoci. 
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Daniel Dräxler: Ali sa vracia domov
Tataouine (Tunisko), 21. augusta 2011

Aliho príbeh o tom ako sa vyhnú• mínam zaujal. Foto: Daniel Dräxler

Daniel Dräxler a malí uteèenci z Líbye. Foto: Archív ADRA Slovensko
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Tento týždeò pokraèoval náš program 
v hoteli Les Alizes v spolupráci s tuniskou
školou Mezraya. K vyuèovaniu detí sa pri-
dal aj kurz ruèných prác pre ženy - uèili sa
vyrába• tradièné vyšívané šatky. V ponde-
lok tento projekt oficiálne konèí, ale už 
v piatok takmer polovica rodín opustila
hotel a vrátila sa domov do Líbye. 

Bojová línia výrazne postúpila a práve 
v týchto chví¾ach sa hovorí o ve¾mi
rýchlom vývoji situácie. Všade možno
vníma• napätie a vzrušenie. Líbyjské
rodiny, ktoré zatia¾ zostávajú v Tunisku,
stále èastejšie volávajú príbuzným do
Líbye a novinári, ktorí už boli takmer na
ceste domov, menia svoje plány a po
krátkom oddychu v niektorom z hotelov 
v pohranièí sa znovu vracajú na miesta
bojov, aby sprevádzali postupujúce rev-
oluèné gardy.

Aj v miestach, kde už boje utíchli, však
stále hrozí ve¾a nebezpeèných nástrah, a
to predovšetkým pre deti. Nevybuchnutá
munícia je hlavne pre chlapcov ve¾kým
lákadlom, ale hra s òou sa èasto konèí
tragicky. Organizácia MaG preto pripravi-
la osvetový program pre líbyjské deti,
vïaka ktorému by sa mali nauèi• správne
reagova• pri náleze nebezpeèného pred-
metu. Súèas•ou programu je aj
jednoduchá oma¾ovanka formátu A4,
ktorú pod¾a zadania MaG nakreslil Hector
- manžel našej klaunky Mimi. 

V rámci spolupráce s organizáciou MaG
sme dali vytlaèi• 8000 kusov tejto osve-
tovej oma¾ovanky a k tomu sme zakúpili
aj 8000 balení malých farbièiek. Materiál
je urèený pre líbyjské deti v Tunisku, rov-
nako však bude distribuovaný až do
konca tohto roka spolu s humanitárnou
pomocou priamo v Líbyi. Dostane sa tiež
k de•om v líbyjských školách.

Príbeh oma¾ovanky je jednoduchý:
Chlapec Ali sa koneène vracia s rodinou
domov do Líbye a teší sa na to, ako bude
hra• s kamarátmi futbal. Tí ho aj vítajú, ale
ukazujú mu obrázok rôznych druhov
munície a upozoròujú ho, že je to
nebezpeèné. Ali neskôr kráèa s loptou za
kamarátmi a po ceste nájde nevybuch-
nutú bombu, ktorá trèí zo zeme. Vie už,
že sa nemá približova• a má o náleze
poveda• otcovi. Ten zavolá vojaka, ktorý
miesto s bombou oznaèí a chlapcovi
ukáže bezpeènejšie miesto pre hru. 
O chví¾u už Ali s kamarátmi veselo kope
do lopty a dáva gól...

Pri prvej distribúcii pre líbyjské deti v
Tataouine sme si mohli otestova•, že
príbeh je zrozumite¾ný a aj menšie deti

pochopili jeho podstatu. Takisto bolo
milým prekvapením, že obrázky poctivo
vyfarbovali dokonca aj väèší a zapojili sa
aj niektorí rodièia. Inštruktori popritom 
s de•mi jednotlivo o príbehu rozprávali.
Dopoèuli sme sa aj nieko¾ko odstrašujú-
cich príbehov z reálneho života, ktoré
hneï ochotne pridali rodièia. Tí aktivitu
zameranú na ochranu ich detí ve¾mi oce-
nili. Aby deti nešli spa• s nepríjemnou
vidinou vojnových scén, na záver ich
rozveselila klaunka Mimi. Celé podujatie
sa totiž konalo neskoro veèer. 

Podobnú akciu sme zopakovali aj v Klube
žien a detí v Tataouine, ktorý je vlastne
tiež uteèeneckým táborom. O rodiny 
s de•mi sa tu starajú prevažne Líbyjèania 
z diaspóry, ktorí na ten úèel založili aj
mimovládnu organizáciu. Aj keï
starostlivos• je tu mimoriadne dobrá, deti
sa rady stotožòujú s príbehom Aliho. Tešia
sa na skorý návrat domov a bezpeènú hru
s kamarátmi...

Daniel Dräxler, riaditeľ ADRA
Slovensko, pracoval v lete 2011 
v tuniskom Tataouine v medzinárod-
nom tíme, ktorý zabezpečoval
pomoc líbyjským utečencom. 
V dôsledku krízy v Líbyi opustilo kra-
jinu podľa odhadov Medzinárodnej
organizácie pre migráciu takmer
trištvrte milióna ľudí, približne 
300-tisíc odišlo do Tuniska. Na
pomoc utečencom v Tunisku vyčle-
nilo Ministerstvo zahraničných vecí
SR pre ADRA Slovensko dotáciu 
15 000 eur z programu SlovakAid.
Pomoc bola zameraná na zlepšenie
života líbyjských detí v štyroch
utečeneckých táboroch v Dehibe,
Remade a Tataouine. 
Viac v blogu  D. Dräxlera na stránke
www.adra.sk.
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Skreslené predstavy žiakov a študentov o rozvojových štátoch sa
prejavili už pri otázke, èo to vlastne znamená slovné spojenie
„rozvojová krajina“. Jednou z odpovedí bolo: Slovensko predsa
tiež patrí medzi rozvojové krajiny, veï sa stále rozvíja. Nuž áno,
až na jednu „drobnos•“ – Slovensko ako èlen OECD patrí k 30
najrozvinutejším štátom sveta. 

Ale niet sa ve¾mi èo divi•. V istej relácii sa nás pani v strednom
veku pýtala, naèo je tá rozvojová pomoc v cudzine potrebná:
„Tu, na Slovensku, nepotrebujeme pomoc? Nemáme dos• svojich
problémov a chudobných ¾udí? A nám kto pomôže?“ V takýchto
prípadoch „neveriacich Tomášov“, ktorí neuveria, kým neuvidia,
cielené prednášky o význame rozvojovej pomoci už asi
nepomôžu. Má zmysel krièa• do slepých duší?

V Slovenskej katolíckej charite sme sa rozhodli pre odkaz Ži•
jednoducho a solidárne. Rozvojovú pomoc neberieme ako
povinnos•, ale ako nieèo, èo vychádza z nášho pocitu zodpoved-
nosti, z hlbšieho poznania a uvedomovania si vzájomnej závis-
losti medzi rozvojovými krajinami a krajinami rozvinutými, ku
ktorým patrí i Slovensko. Aj keï niektorým ¾uïom Slovensko
nepripadá ako rozvinutá krajina. 

Keï chudobní doplácajú za bohatých

Pod¾a údajov OSN vo svete vlani trpela extrémnou chudobou
takmer miliarda ¾udí. Rozvojový program OSN zároveò odhadu-
je, že následkom globálneho otep¾ovania, presnejšie pre roz-
padajúce sa po¾nohospodárstvo, bude v subsaharskej Afrike do
roku 2015 trpie• hladom o 600 miliónov ¾udí viac.

Za strohými èíslami v štatistikách sú konkrétni ¾udia. Ženy,
muži, deti, starí ¾udia, zdraví, chorí, tí, èo chodili do školy i tí, èo
nevedia èíta• a písa•, farmári a pastieri, ktorí prichádzajú o skrom-
né živobytie. 

Trápia nás ich osudy, osudy ¾udí v oblastiach postihnutých
dôsledkami extrémneho poèasia a ve¾kých teplotných výkyvov.
Pri klimatickej zmene za najväèší paradox považujeme fakt, že
najchudobnejšie krajiny trpia dôsledkami toho, èo spôsobili
vyspelé štáty nezodpovedným postojom k životnému prostrediu.
Pre následky extrémneho poèasia v uplynulých rokoch zomreli 
a trpeli státisíce ¾udí, hynul dobytok, farmári prichádzali o úrodu,
šírili sa prenosné choroby. 

Aj preto sa Slovenská katolícka charita vlani zapojila do boja
za klimatickú spravodlivos• projektom rozvojového vzdelávania
Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj? s podtitulom Smerom ku kli-
matickej spravodlivosti v rozvojových krajinách, so zameraním na
subsaharskú Afriku. Projekt robíme v spolupráci s kolegami zo
Slovinskej charity s finanènou podporou Európskej komisie a SlovakAid. 

Trojroèný projekt je v polovici. V rámci neho sa snažíme
vyvola• v ¾uïoch vedomie spoluzodpovednosti za stav životného
prostredia. Do projektu sme vèlenili kampaò s heslom 
Ži jednoducho a solidárne.

V školách i obchodných centrách

Do projektu sa zapojilo vyše 110 škôl, ktoré dostali didaktické
materiály vrátane DVD, s krátkym animovaným dokumentárnym
filmom. V spolupráci s Metodickým centrom uèite¾ov a Asociá-
ciou uèite¾ov sme zorganizovali tri školenia pre 59 uèite¾ov 
z celého Slovenska.

„Téma bola ve¾mi aktuálna a zaujímavá. Nechala som sa
inšpirova• vašim metodickým materiálom a so žiakmi 6. roèníka

som sa jej venovala na piatich vyuèovacích hodinách,“ napísala
nám Mgr. Valéria Visocká, uèite¾ka náboženskej výchovy na
košickej základnej škole v Šaci. Žiaci mali tiež vymyslie• projekt
na zadané témy: Rozvojové krajiny, Pomoc rozvojovým kra-
jinám, Stav vody na planéte, Alternatívne zdroje energie, Ako
zníži• odpad v domácnosti, Ekologické nakupovanie, Ekodom,
Rady na zníženie spotreby energie v domácnosti, Vplyv klima-
tických zmien na èloveka, Klimatické zmeny na Slovensku.
„Okrem záväzného šetrenia s pitnou vodou sme vyrábali
náramky priate¾stva a vý•ažok z predaja dali na zbierku Tehlièka
pre Afriku – stavba studne. V máji sme robili zber papiera a vrch-
náèikov z PET fliaš. Vo vestibule školy máme tiež umiestnený
kontajner na zber použitej elektroniky a nefunkèných batérií. Do
projektu sa urèite zapojíme aj ïalší školský rok,“ uviedla pani Visocká.

Podobné aktivity sa plánujú aj pre stredné školy. Na budúci
rok, ku koncu projektu nás èaká príprava vedeckej konferencie. 

Do projektu sa snažíme zapoji• aj širšiu verejnos•. Vlani sme 
v Bratislave otvorili putovnú výstavu 48 fotografií s informáciami
o situácii v krajinách subsaharskej Afriky a s príbehmi ¾udí, ktorí
trpia klimatickou zmenou. Tento rok si ju mohli prezrie• ¾udia 
v ïalších siedmich mestách na Slovensku. Výstava bola inštalo-
vaná v priestoroch obchodných centier v Banskej Bystrici, Nitre,
Trenèíne, Žiline, Spišskej Novej Vsi, Košiciach a v Prešove. Mate-
riály sme pripravili v spolupráci s kolegami zo Slovinska,
fotografie poskytli Caritas Internationalis, Slovinská charita,
Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave, Slovenský skauting a eRKo.
Záujem verejnosti bol vyšší, ako sa oèakávalo.

Dá sa ži• aj skromne

Uvedomujeme si, že ži• jednoducho nie je v dnešnej dobe ve¾mi
štýlové. V labyrinte správ a noviniek sa èlovek niekedy stráca a
ženie sa za vecami, ktoré sú stále novšie, modernejšie, kompliko-
vanejšie. 

Náš projekt je zameraný na mladých, ktorých myslenie sa for-
muje a budujú si základy pre svoje názory. Ponúkame im ïalšiu
tehlièku do ich obrazu sveta. Aby si uvedomili, že niè nie je trvalé
a treba ma• úctu ku všetkému živému. Cez interaktívne hry na
príkladoch s triedením odpadu, šetrením vodou a energiou a
ochrane prírody im chceme ukáza•, že ži• jednoducho a solidárne
sa dá. Pretože každý z nás je zodpovedný za život na Zemi. 

Mariana Ištoòová, Ivana Pástorová
Slovenská katolícka charita
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e Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?  

Údržba studní v kenskej Turkane, ktorá je financovaná zo zbierky Dobrá novina.
Voda v tejto èasti Kene je èasto až v håbke 70 metrov. Foto: Daniela Balážová

To, že treba šetri• životné prostredie, žiakom a študentom na mnohých základných a stredných školách,
netreba dlho vysvet¾ova•. Ve¾a sa o tom už popísalo a povedalo. Ale preèo treba slovenským žiakom hovori•
o dopadoch klimatickej zmeny v rozvojových krajinách? Z vlastnej skúsenosti medzi nimi sme zistili, že
súvislos• medzi nièivými následkami klimatickej zmeny a rozvojovými štátmi, je pre mnohých novinkou.
Predtým si ju neuvedomovali.

bulletin jesen 011.qxp  11.10.2011  18:13  Page 14



15

Ekoturistický projekt Kiwanjani: Z verandy výh¾ad na slony 
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Prebudi• sa na úsvite a rovno z postele sa pozera• na východ
slnka nad africkým bušom èi vodnú nádrž, kam prichádzajú
byvoly, slony, zebry a iné tvory. No ktorý záujemca o safari v Keni
by tomu odolal? 

Tak tento nápad už nie je len predstavou, ale reálnou ponu-
kou ekoturistického centra Kiwanjani pri kenskom národnom
parku Tsavo. Postavené bolo vïaka spolupráci miestnej komuni-
ty s Nadáciou Integra s finanènou podporou SlovakAid. 

Centrum je už v prevádzke a turistom zo sveta okrem iného
ponúka netradièné ubytovanie v domèekoch z prírodných
materiálov, ktoré navrhol miestny architekt. Tradiènú architek-
túru takmer dokonale spojil s modernými prvkami. 

Centrum ponúka dovolenkárom zážitky zo safari i komfort,
ktorý oèakávajú (vrátane hygienických zariadení), ale zároveò
dobrý pocit z etického cestovania. Projekt totiž podporuje
zamestnanos• a spravodlivé mzdy pre miestnu komunitu 
i ochranu životného prostredia. Súèas•ou dlhodobej zmluvy 
s miestnou komunitou je aj zamestnanie lesníkov, ktorí dozerajú
na vyše 50-tisíc hektárov lesného porastu a zabraòujú výrubu
stromov na výrobu dreveného uhlia. Tento projekt zároveò pod-
poruje takmer 18-tisíc eurami komunitné projekty a prináša
dlhodobé riešenie problému prístupu k vode pre vyše 26-tisíc
miestnych ¾udí. 

Výlety do Kiwanjani ponúkajú už i niektoré slovenské ces-
tovky, objedna• sa dajú aj priamo na stránke
www.kiwanjani.com. Pozor, záujem je ve¾ký, èasto sa stáva, že
býva plno.

Allan Bussard, Nadácia Integra 

Užitoèné rady o EÚ pre moldavskú vládu
Tak ako asi v každej post-socialistickej krajine, ktorá chce/la by•
aktívnou súèas•ou európskeho priestoru, aj v Moldavsku považu-
jú ¾udia EÚ za všeliek a èarovný prútik na všetky svoje problémy.
Aj preto je podpora integrácie (a s òou spojená potreba moder-
nizácie krajiny) ešte stále pomerne vysoká (posledné prieskumy
hovoria o približne 65-percentnej podpore). Problémom je, že je
založená najmä na nepochopení pomeru výhod, vynaloženého
úsilia i práce a zodpovedností plynúcich z reformného a inte-
graèného procesu. 

Aj preto sa projekt Výskumného centra Slovenskej spoloènos-
ti pre zahraniènú politiku (RC SFPA) „Národný konvent o EÚ 
v Moldavsku“, ktorý realizujeme od októbra 2010 zameriaval 
a bude zameriava• na udržiavanie inštitucionalizovanej platformy
na verejnú odbornú debatu všetkých èastí spoloènosti o otázkach
európskej integrácie. Tá nie je len fórom priameho otvoreného
expertného dialógu, èi poradným orgánom vlády, ale zároveò

pôsobí ako zdroj dôveryhodných, kvalitných a odborných infor-
mácií. Tým prispieva k vzdelávaniu celej moldavskej spoloènosti. 

To, že RC SFPA a našim moldavským partnerom sa vydarila
prvá fáza, poèas ktorej sme vybudovali pomerne stabilné tri pra-
covné skupiny a tie spracovali 12 užitoèných a využite¾ných 
(i použitých) balíkov odporúèaní pre vládu, potvrdilo koncom
septembra aj Plenárne zasadnutie tejto platformy. Takéto „porad-
né teleso“, založené na zdie¾aní spoloèných reálnych a praktic-
kých záujmov v oblasti eurointegraèného procesu na báze sek-
torových komunít, Moldavsko potrebuje. Ostatne, zaznelo to 
priamo z úst štátnej tajomníèky tamojšieho MZV Natalie Gher-
man, ktorá má otázky EÚ v popise práce.  Tým, ktorým nie sú
cudzie nuansy rumunského jazyka, ponúkame do pozornosti aj
na informácie bohatú webovú stránku projektu www.conven-
tia.md.

Peter Brezáni, RC SFPA

Adopcia na dia¾ku® pomáha stovkám detí 
Slovenská katolícka charita si tento rok pripomína pätnás• rokov
od rozbehnutia projektu Adopcia na dia¾ku®. Za ten èas vïaka
¾uïom zo Slovenska dostalo viac ako 2 740 detí v chudobných
krajinách možnos• chodi• do školy a rozvíja• svoj potenciál. Pro-
jekt adopcií realizuje Slovenská katolícka charita v Indii a Albán-
sku, od tohto roka funguje aj na Haiti a vo Vietname. V súèasnos-
ti prostredníctvom pravidelných príspevkov ¾udia zo Slovenska
podporujú 1 159 detí v Indii, 279 v Albánsku, 117 na Haiti a 81
vo Vietname. Deti pochádzajú z najchudobnejších rodín, bez
pomoci by boli nútené pracova•, aby pomohli zabezpeèi•
živobytie pre rodinu. Vyše tisíc detí takto už získalo vzdelanie.
Partnermi Slovenskej katolíckej charity v chudobných krajinách
sú reho¾né spoloèenstvá z viacerých kongregácií a organizácie
siete Caritas. K 15. výroèiu projektu Adopcia na dia¾ku® pripra-
vila Slovenská katolícka charita aj putovnú výstavu Nádej pre
Indiu, ktorá tento rok prešla viacero miest po celom Slovensku.
Viac informácií je na stránke www.charita.sk

Ivana Pástorová, Slovenská katolícka charita
Deti z chudobných vietnamských rodín, ktorým pomáhajú ¾udia zo Slovenska.
Foto: Archív Slovenskej katolíckej charity. 

Kiwanjani pripravené na príchod turistov. Foto: Allan Bussard
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Riadni èlenovia:

ADRA Slovensko
– Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj 
web: www.adra.sk
Centrum pre európsku politiku
web: www.cep.sk

Èlovek v ohrození, o. z.
web: www.clovekvohrozeni.sk

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

eRko – Hnutie kres•anských spoloèenstiev detí
web: www.dobranovina.sk

FAIRTRADE Slovakia
web: www.fairtrade.sk

Habitat for Humanity International
– Europe and Central Asia Area Office
web: www.habitateurope.org

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

Magna Deti v núdzi
web: www.magna.sk

Nadácia Integra
web: www.integra.sk

Nadácia Pontis
web: www.nadaciapontis.sk

NISPAcee
web: www.nispa.org
Otvorený Európsko – Slovanský Dvor
web: www.oesd.sk

PDCS, o.z.
web: www.pdcs.sk

RC SFPA 
web: www.sfpa.sk

SAVIO, o. z.
web: www.savio.sk

Pozorovatelia:

Akademia Istropolitana Nova
web: www.ainova.sk
Dvojfarebný svet
web: www.dvojfarebnysvet.sk

Ekumenická rada cirkví na Slovensku
web: www.ekumena.sk

Nadácia pre podporu obèianskych aktivít – NPOA
web: www.npoa.sk
People in Need
web: www.peopleinneed.sk

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

Špirála, sie• enviromentálne zameraných organizácií
web: www.spirala.sk

YES, WE CAN
web: www.yeswecan.sk

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) združuje 31 organizácií (23 riadnych èlenov a 
8 pozorovate¾ov), ktoré sa zaoberajú zahraniènou rozvojovou a humanitárnou pomocou. Zastupuje ich pri rokovaniach so
štátnymi inštitúciami a podporuje šírenie informácií o rozvojovej spolupráci na verejnosti. 

Ak máte záujem sta• sa èlenmi Klubu priate¾ov Platformy MVRO, prihlášku nájdete na: www.mvro.sk/sk/podporte-
nas/klub-priatelov.

Ak máte záujem pracova• , resp. vykonáva• stáž alebo dobrovo¾nícku prácu pre mimovládne rozvojové organizácie,
vyplòte v sekcii: www.mvro.sk/sk/pracujete-s-nami/mvro.

Slovenská humanitná rada
web: www.shr.sk

Slovenská katolícka charita
web: www.charita.sk

Slovensko-juhoafrická spoloènos•
email: misindler@gmail.com

Slovenský Èervený kríž
web: www.redcross.sk

UNICEF Slovensko
web: www.unicef.sk
Združenie Albert pre podporu Fakulty zdravotníctva 
a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
web: ozalbert.webgarden.cz

Ž.I.V.I.C.A – Centrum enviromentálnej a etickej výchovy 
web: www.zivica.sk 

Vydala: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Adresa: Miletièova 7, 821 08 Bratislava

Kontakt: +421 2 20 44 52 55, info@mvro.sk, www.mvro.sk

Redaktorka: Daniela Balážová
Na príprave spolupracovali: Nora Beòáková, Lenka Nemcová, Magdaléna Vaculèiaková, Maroš Szucs  

Grafika a dizajn: Jana Šimová, Tlaè: Daniel Kolek KOLDO
Neprešlo jazykovou úpravou. 

Fotografia na titulnej strane:  Na ceste za vodou. Foto: Marián Èauèík, Južný Sudán 2010. (Fotografia zo sú•aže ¼udské práva v rozvojovej spolupráci)

Bulletin bol vydaný v rámci projektu „Podpora zapájania mimovládnych rozvojových organizácií do tvorby efektívneho systému slovenskej 
rozvojovej pomoci“ financovaného z prostriedkov programu SlovakAid.

Za obsah nesie zodpovednos• Platforma MVRO, vyjadrené názory nemožno interpretova• ako stanovisko donora. 

Platforma MVRO podpísala Kódex  používania obrazových materiálov a podávania správ (www.mvro.sk/sk/kodex). 
Svoje komentáre a výhrady môžete zasla• na: kodex@mvro.sk
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