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Afriku ochutnali odborníci aj verejnos• 
Platforma MVRO a PDCS o.z. v spolupráci s partnermi z krajín V4 zorganizo-
vali v máji v Bratislave konferenciu „Vyšehradská skupina a medzinárodná
rozvojová spolupráca s Afrikou“.   
Poslanci z parlamentov vyšehradských krajín a Európskeho parlamentu, pred-
stavitelia exekutívy a akademici h¾adali súèinnos• medzi aktivitami rozvojovej
spolupráce vo vz•ahu k Afrike na národnej i európskej úrovni. 

Konferencia sa konala pod záštitou predsedu Zahranièného výboru NR SR
Františka Šebeja. Spolu s ním ju otvorili Peter Burian, štátny tajomník Minister-
stva zahranièných vecí a európskych záležitostí SR a Zuzana Fialová, predsed-
níèka Platformy MVRO. Podujatie nadviazalo na januárovú konferenciu 
v Budapešti na tému Vyšehradská skupina v medzinárodnej rozvojovej spolupráci.

Májové oslavy Dòa Afriky sa konali aj pre verejnos•, a to v Medickej záhrade
v Bratislave. Návštevníci ochutnali africkú kultúru všetkými zmyslami. Uèili sa
tancova• tradièné tance, skúšali sa dohovori• napríklad v amharèine, zoznámili
sa s literárnymi dielami autorov pochádzajúcich z afrického kontinentu. Deti si
vyskúšali, ako sa hrajú ich rovesníci v Afrike. Chu•ové bunky zúèastnených
potešili jedlá z viacerých afrických krajín.

Pohodová ponuka Platformy MVRO oslovila stovky ¾udí 
V prvej polovici júla sa rovnako ako minulý rok mohli návštevníci festivalu
Bažant Pohoda zapoji• do aktivít, ktoré pre nich pripravila Platforma
MVRO v spolupráci s èlenskými organizáciami GLEN Slovakia, Nadácia
Milana Šimeèku a Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj. 
Záujem o globálne témy èi otázky spojené s rozvojovou spoluprácou 
a dobrovo¾níctvom bol vysoký. Do kvízov o Afrike, dobrovo¾níckej èinnosti a
rozvojovej spolupráce sa zapojilo vyše 300 ¾udí.  

Podnetné sú aj zistenia z výsledkov ankiet. Od návštevníkov stánku Plat-
formy MVRO sme sa dozvedeli napríklad aj to, že mladí ¾udia majú záujem 
o dobrovo¾níctvo v Ghane èi Himalájach, chcú myslie• globálne, no kona•
lokálne a meni• svoje spotrebite¾ské správanie. Asociácie, ktoré sa návštev-
níkom festivalu spájajú so slovom Afrika, zahàòali nedostatok pitnej vody,
•ažbu koltánu v Kongu, ale aj usmiate deti èi Mórica Beòovského.

Úèas• Platformy MVRO na festivale bola možná aj vïaka podpore z progra-
mu slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Podiel bilaterálnej projektovej pomoci v Afrike sa zvýšil
Platforma MVRO vydala v júli 2013 hodnotiacu správu Slovenská rozvojová
pomoc v roku 2012 (dostupná na www.mvro.sk v sekcii AidWatch). Infor-
muje o tom, v ktorých krajinách a na aké úèely boli minulý rok využité
zdroje zo štátneho rozpoètu na oficiálnu rozvojovú pomoc.
Slovenská rozvojová pomoc zaznamenala v roku 2012 pokles o takmer milión
eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Slovensko sa v rámci skupiny
nových èlenských štátov EÚ nachádza na 9. mieste (0,09% oficiálnej rozvo-
jovej pomoci z HND), èo je rovnaké umiestnenie ako minulý rok. Stále tak
zaostáva v napåòaní svojho medzinárodného záväzku – poskytnú• do roku
2015 rozvojovú pomoc na úrovni 0,33% HND. 

Pri vyhodnocovaní poskytnutej pomoci v roku 2012 však Platforma MVRO
zaznamenala i pozitívny trend. Podiel bilaterálnej projektovej pomoci afric-
kým krajinám sa zvýšil o takmer polovicu. Objem pomoci pre západný Balkán
naopak klesol, a to o šestinu.  V porovnaní s rokom 2011 sa minulý rok tiež
zvýšil podiel pomoci najchudobnejším a nízkopríjmovým krajinám  ako Afga-
nistan, Keòa a Južný Sudán o viac ako pä•desiatpä• percent. Z podporených
sektorov bolo najviac zastúpené vzdelávanie, zdravotníctvo, podpora
obèianskej spoloènosti a budovanie demokratických inštitúcií.

Behom za rozvoj
Priaznivci Platformy MVRO sa v roku 2013 zúèastnili dvoch behov, aby
aktívnym pohybom podporili myšlienku rozvojovej spolupráce, solidarity 
a férovejšieho života vo svete i na Slovensku. 

V marci sa naši nadšenci pridali k jedenás• kilometrovému Národnému
behu Devín – Bratislava. V septembri zdolali Night Run v Bratislave, ktorý mal
o dva kilometre menej. 

Úèas• na pretekoch je jednou z možností, ako môže každý z nás upozorni•
na  zodpovednos• za dianie v najchudobnejších krajinách sveta. Záujem 
o úèas• na podobných športových podujatiach môžete prejavi• prostred-
níctvom e-mailu na: info@mvro.sk. 

Poznáte Európsku dobrovo¾nícku službu?
Jednou z možností, ako vycestova• do rozvojových krajín, je pre mladých ¾udí
aj Európska dobrovo¾nícka služba (EVS, z angl. European Voluntary Service). 
V rámci nového programu Erasmus+ bude EVS podporova• krátkodobé 
a dlhodobé pobyty na projektoch s rôznorodým zameraním. 

Dobrovo¾níkom v rámci EVS je hradená väèšina nákladov spojených s ich
prípravou a vycestovaním do rozvojovej krajiny, s pobytom v mieste výkonu
dobrovo¾níckej èinnosti, ako aj v rámci tzv. ponávratových aktivít na Slovensku. 

Bližšie informácie o rozvojovom dobrovo¾níctve sa dozviete osobne v èase
od 13:00 do 14:30 na Rozvojovom dni, ktorý sa koná 18. októbra 
v bratislavskej Starej tržnici. Preèíta• si ich môžete aj v Slovenskom sprievod-
covi rozvojovým dobrovo¾níctvom na www.mvro.sk.

Rozvojová spolupráca
jeseò 2013
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Platforma na Pohode, Trenèín 2013. Archív Platformy MVRO
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Ži fér a podpor rozvojové projekty
Už vyše desa•roèie spolupracujú èlenské organizácie Platformy
MVRO s partnermi z rozvojových krajín. 

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií vyhlásila prvú
spoloènú zbierku na úèel podpory rozvojových a humanitárnych
projektov v rozvojových krajinách sveta a aktivít globálneho rozvo-
jového vzdelávania na Slovensku. Zbierka so symbolom žirafy je
súèas•ou celoroènej kampane ŽI FÉR, ktorú spustila Platforma
MVRO v septembri 2013. V rámci zbierky, do ktorej sa môžete
zapoji• od septembra 2013 do konca februára 2014, v roku 2014
spoloène s vami podporíme rozvojové projekty v Gruzínsku,
Južnom Sudáne, Keni a Kirgizsku a globálne vzdelávanie na
Slovensku. 

Do spoloènej zbierky sa zapojilo sedem slovenských organizá-
cií: Platforma MVRO, ADRA Slovensko, Èlovek v ohrození, GLEN

Slovakia, Nadácia Integra, Nadácia Pontis a Slovenské centrum
pre komunikáciu a rozvoj.

Podporte i vy verejnú zbierku so symbolom žirafy. Podpori•
nás môžete: úèas•ou na októbrovom Rozvojovom dni 2013 
v Starej tržnici v Bratislave; zakúpením predmetov a fotografií 
z rozvojových krajín; bankovým prevodom na úèet verejnej
zbierky 20533832/6500 a darcovskou SMS v hodnote 2 EUR 
v tvare DMS ZIRAFA na èíslo 877. Do kampane ŽI FÉR sa môžete
zapoji• aj nefinanènou podporou myšlienky férovejšieho sveta 
a prispôsobením vášho životného štýlu limitom tejto planéty.

Bližšie informácie o kampani ŽI FÉR, o zbierke a pro-
jektoch, ktoré v rámci nej budú podporené, nájdete
na www.mvro.sk.

Poèas Týždòa globálneho vzdelávania (16. – 24. november 2013)
sa môžu žiaci základných a študenti stredných škôl, ako aj ich
uèitelia, teši• na sériu aktivít zameraných na globálne témy.
Navštívia ich totiž slovenskí dobrovo¾níci a terénni pracovníci, aby
sa podelili o svoje bohaté skúsenosti z rozvojových krajín.  Mottom
tohtoroènej kampane je „Zvo¾te si trvalo udržate¾ný životný štýl!“.
Okrem premietania filmov a diskusií na školách sú žiaci a ich
uèitelia pozvaní na výstavy Bibliotéka a Pedagogika do stánku

Ví•azný fotopríbeh hovorí o zmene zvnútra komunity
Platforma MVRO zorganizovala už tretí roèník fotografickej sú•aže ¼udské práva v rozvojovej spolupráci. Zapoji• sa mohli profesionál-
ni aj amatérski fotografi, a to zaslaním samostatných fotografií alebo fotopríbehov. 

Práve fotosérie zaujali porotu najviac. Ví•azom sa stal Pavol Markoviè s fotografickým príbehom Zmena prichádza zvnútra komunity.
Na druhom mieste sa umiestnil Lukáš Zajac s fotopríbehom Škola v mešite a tretie miesto patrí fotopríbehu Barbary Gindlovej Gruzín-
sko: Gardabani/vysídlenci z Južného Osetska.

Oficiálne vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy tridsiatich najlepších fotografií sa uskutoèní 18. októbra poèas Rozvojového dòa
2013 v Starej tržnici v Bratislave, kde budú autori ví•azných snímok zároveò odmenení zaujímavými cenami od partnerov sú•aže.

Výstava je putovná. Tú minuloroènú videli okrem iného aj na Trnavskej univerzite v Trnave, poèas Dòa otvorených dverí na Minis-
terstve zahranièných vecí a európskych záležitostí èi na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Fotosú•až organizuje Platforma MVRO v spolupráci s PDCS od roku 2011 v rámci projektu V4 Aid – Spoloèná podpora pre Miléniové
rozvojové ciele, ktorý je financovaný Európskou komisiou a SlovakAid.

Zmena prichádza zvnútra komunity, ví•azný fotopríbeh. Autor: Pavol Markoviè, Keòa, 2013

Rozvojové dni na Slovensku 
Tohtoroèná jeseò sa nesie v znamení desiateho výroèia vzniku programu oficiálnej rozvojovej pomoci
SlovakAid, ako aj vzniku Platformy MVRO.  

V stredu 16. a vo štvrtok 17. októbra sa bude pri tejto príležitosti kona• na Ministerstve zahranièných
vecí a európskych záležitostí SR medzinárodná konferencia 10 Years of SlovakAid: A Vision of Develop-
ment Cooperation for a Changing World (10 rokov SlovakAid: Vízia rozvojovej spolupráce v meniacom
sa svete). Podujatie je urèené pre odbornú verejnos• a diplomaciu.

Pre širokú verejnos• Platforma MVRO organizuje unikátnu akciu po názvom Rozvojový deò: Slovensko
pomáha vo svete už viac ako 10 rokov. V piatok 18. októbra sa návštevníci Starej tržnice na Námestí SNP
v Bratislave môžu teši• na atraktívny celodenný program. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne a pre
všetkých ochutnávky tradièných jedál z rôznych krajín, rozvojový ve¾trh práce, kde mimovládne organizá-
cie prezradia viac o svojich rozvojových projektoch. Súèas•ou podujatia je vyhlásenie ví•azov a výstava
najlepších snímok z posledného roèníka fotografickej sú•aže o ¾udských právach, premietanie filmov 
a hudobný benefièný koncert. Ïalšími zo sprievodných podujatí budú exteriérová výstava fotografií z pro-
jektov rozvojovej spolupráce v Keni a inscenácia Zachráò si svojho Afrièana v Divadle Lab Divadelnej
fakulty Vysokej školy múzických umení.

Podporujeme trvalo udržate¾ný životný štýl na školách
Librarie – Informaèného centra globálneho
vzdelávania (16. – 17. novembra 2013, Incheba
Expo Bratislava)  a na 14. medzinárodný festival
dokumentárnych filmov Jeden svet (21. – 26.
novembra 2013). Aktivity na Týždeò globálneho
vzdelávania pripravuje Platforma MVRO v spolupráci s Amnesty
International, o.z. Èlovek v ohrození, GLEN Slovakia, Slovenským
centrom pre komunikáciu a rozvoj a UNICEF Slovensko. 

Podujatia sú podporené
zo zdrojov:
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Rozvojová pomoc nie je jediným riešením chudoby
Na jeseò tohto roku si pripomíname desiate výroèie založenia programu SlovakAid – oficiálnej rozvojovej
pomoci Slovenska. Za ten èas vybudovala naša krajina systém poskytovania pomoci, v diskurze prešla od
rozvojovej pomoci k spolupráci, etablovala sa v donorskej komunite.
Slovensko tiež bolo pozvané, aby vstúpilo do elitného klubu
donorov v rámci Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC
OECD). Predsa však existuje oblas•, ktorá uniká našej pozornos-
ti, a to i napriek tomu, že je súèas•ou zákona o oficiálnej rozvo-
jovej pomoci z roku 2007. Ku koherencii politík pre rozvoj sa
Slovensko zaviazalo vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy a
jeho opätovným potvrdzovaním v záveroch Rady EÚ.  

Koherencia politík pre rozvoj je princípom, ktorého uplatòo-
vaním sa vlády snažia, aby ich jednotlivé politiky nemali
negatívne dopady na  životy ¾udí v krajinách globálneho Juhu. Ide
teda o zosúladenie politík, ako je obchod, financie, po¾no-
hospodárstvo, životné prostredie, migrácia èi bezpeènos•, s cie¾-
mi rozvojovej politiky.

Ko¾ko príkladov nájdeme?
Èastým príkladom nekoherencie politík je únik mozgov z globál-
neho Juhu kvôli politikám krajín Severu. Tie sa snažia pritiahnu•
vysokokvalifikovanú a pritom lacnejšiu pracovnú silu. Politiky
Európskej únie, podporujúce masívnu produkciu biopalív v
rozvojových krajinách, zase èasto spôsobujú zaberanie pôdy
lokálnych ro¾níkov, klèovanie pralesov a poškodzovanie život-
ného prostredia. 

Pod¾a aktuálne vydanej správy CONCORD-u predstavovali
nelegálne finanèné toky z rozvojových krajín v roku 2010 mi-
nimálne 859 miliárd dolárov, èo je 13-krát viac, ako vynaložila
Európska únia na rozvojovú pomoc minulý rok. Minimálne sto
miliárd dolárov uniklo z rozvojových krajín na daniach kvôli
nedostatoèným medzinárodným politikám v oblasti daní. Ïalej
je nekoherentné v rámci rozvojovej pomoci podporova• malých
po¾nohospodárov na globálnom Juhu a zároveò ich vystavova•
konkurencii subvencovaných po¾nohospodárskych produktov
privezených z Európy. 

Rovnako nekoherentné je podporova• stavbu studní a zároveò
produkova• zvýšené emisie CO2, ktoré majú najzávažnejšie
dopady najmä na krajiny subsaharskej Afriky. V krajinách Juhu
totiž spôsobujú redukciu zrážok a ochudobòujú ich o vodné
zdroje. Naposledy sme devastujúce úèinky sucha videli v lete
pred dvomi rokmi, kedy bol v regióne Afrického rohu vyhlásený
hladomor. Akútne krízy a humanitárna pomoc sú mediálne zau-
jímavejšie, ale hasenie príèin bez h¾adania koreòov pôvodu nie
je trvalo udržate¾né.  

Hladom trpia aj africkí ro¾níci, ktorí živia Európu
Rozvojová spolupráca je dôležitým nástrojom dosahovania
Miléniových rozvojových cie¾ov, avšak nie je jedinou odpoveïou
pre zlepšenie životov ¾udí v krajinách Juhu. Rozvojová pomoc 
v súèasnosti predstavuje marginálnu èas• financovania rozvoja 
a už viac nie je hybnou silou finanèných tokov medzi krajinami
Severu a Juhu.  Finanèné vz•ahy medzi krajinami sa stali omno-
ho komplexnejšími ako boli v minulosti. 

Vo svete dnes žije asi sedem miliárd ¾udí, prièom pod¾a Sve-
tovej zdravotníckej organizácie viac ako jedna miliarda má nad-
váhu. Pod¾a Organizácie pre výživu a po¾nohospodárstvo však
925 miliónov obyvate¾ov Zeme v roku 2010 trpelo hladom 
a podvýživou. Asi polovica z nich boli pritom drobní ro¾níci, vrá-
tane žien a detí. Tí istí produkujú potraviny, ktoré nás – Euró-
panov – živia každý deò. 

Hlad pritom nespôsobuje nedostatok potravín vo svete, ale to,
že si ich ¾udia nemôžu kúpi• alebo nedokážu vypestova•. Ukazu-
je sa, že model priemyselného po¾nohospodárstva nie je trvalo
udržate¾ný, nièí ekosystémy a redukuje biodiverzitu. Pod¾a
Oliviera de Schuttera, spravodajcu Organizácie spojených
národov pre právo na jedlo, dokáže budúce generácie uživi•
rodinné po¾nohospodárstvo založené na princípe agro-ekológie.

Nevyhnutné sú politické rozhodnutia
Koherencia politík pre rozvoj je konceptom, ktorý dokáže
odpoveda• na globálne výzvy dotýkajúce sa obyvate¾ov krajín
Severu aj Juhu. Kolísavos• cien potravín i cien energií, klimatická
zmena èi nestabilita na finanèných trhoch sa nedotýkajú len oby-
vate¾ov chudobnejších krajín, ale i Slovákov a Európanov
všeobecne. 

Rozdiely medzi chudobnými a bohatými sa zväèšujú nielen 
v krajinách Juhu, ale aj v Európe sa zvyšuje poèet ¾udí žijúcich
pod hranicou chudoby. Zodpovedná a spravodlivá obchodná 
a po¾nohospodárska politika, neplytvanie potravinami a ich lokál-
na produkcia, šetrné zaobchádzanie so životným prostredím,
zodpovedná spotreba a konzumné návyky, regulácia me-
dzinárodného finanèného systému, vyváženejší systém pre-
rozde¾ovania bohatstva, •ažba nerastných surovín zodpoved-
nejším spôsobom, migrácia v prospech rozvoja – to všetko sú
témy koherencie politík pre rozvoj.

Jej uvedenie do praxe si vyžaduje vytvorenie inštitucionálne-
ho rámca na úrovni každého èlenského štátu EÚ, ktorý sa òou
bude zaobera•. Zmene nekoherentných politík predchádza ziste-
nie, o ktoré politiky ide, aké majú negatívne dopady a aké kroky
je potrebné vykona• na ich nápravu. Na rozdiel od rozvojovej
politiky, kde je hlavným gestorom ministerstvo zahranièných
vecí, koherencia politík pre rozvoj sa dotýka ove¾a širšieho
záberu aktérov. Aj politiky ïalších ministerstiev môžu ma•
dopady na rozvojové krajiny. 

Nevyhnutné je prijatie záväzku na úrovni vlády na èele s pre-
miérom, vytvorenie fungujúceho inštitucionálneho rámca 
a následného monitoringu i analýz. Dodanie väèšej dôležitosti
koherencii politík pre rozvoj Slovensku odporúèa aj DAC OECD,
ktorého èlenom sme sa stali 17. septembra 2013. 

Chodíte do práce MHD? Máte trièká „Made in
Bangladesh“?
Okrem inštitúcií verejnej správy sa zosúladenie politík dotýka aj
nás obèanov, spotrebite¾ov tovarov a služieb. Odhaduje sa, že v
roku 2050 bude na svete ži• devä• miliárd ¾udí. Z pozície konzu-
mentov máme možnos• prispôsobi• náš životný štýl limitom tejto
planéty. Dokážeme tiež ovplyvni• rozhodnutia týkajúce sa
rôznych politík. 

Môžeme spotrebováva• menej a kvalitnejšie, uprednostòova•
lokálne a sezónne produkty priamo od slovenských pestovate¾ov.
Môžeme zníži• svoju závislos• na premiestòovaní sa autami,
využíva• mestskú hromadnú dopravu, bicykel èi chôdzu, a to nie-
len poèas Európskeho týždòa mobility. Taktiež môžeme nakupo-
va• produkty spravodlivého obchodu, ktoré producentom v kra-
jinách globálneho Juhu zabezpeèia stálos• ich príjmov. Alebo sa
môžeme pri nákupe potravín èi obleèenia pozrie• na krajinu ich
pôvodu a zváži•, èi svojím nákupom nepodporujeme firmy, ktoré
nedbajú na dodržiavanie práv svojich zamestnancov. 

Každý z nás môžeme svojou troškou prispie• k férovejšiemu
svetu. Pasívny prístup k životu okolo nás nie je odpoveïou na
potreby dneška. 

Andrea Girmanová
Autorka je projektová manažérka Platformy MVRO

David a Lydia Chepkwony na svojom políèku v obci Kaplerartet, z projektu Slo-
vakAid, ktorý je zameraný na zlepšenie potravinového zabezpeèenia chudob-
ných a zranite¾ných skupín obyvate¾stva. Foto: archív SKCH, Keòa, 2012
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Archív: Marcela Hanusová

Za zosúlaïovanie cie¾ov rôznych národ-
ných politík s cie¾mi politiky rozvojovej
spolupráce je ako národný koordinátor
zodpovedné Ministerstvo zahranièných
vecí a európskych záležitostí SR (ïalej len
ministerstvo zahranièiných vecí alebo
MZVaEZ). 

O téme koherencie politík pre rozvoj
sme sa rozprávali s MARCELOU HANU-
SOVOU z Odboru rozvojovej a huma-
nitárnej pomoci MZVaEZ. 

Ako je téma koherencie politík pre
rozvoj zadefinovaná v rozvojovej poli-
tike Slovenska? 
Koherencia politík pre rozvoj (z angl. po-
licy coherence for development – PCD) 
je jedným zo základných princípov rozvo-
jovej spolupráce Slovenska. V prvom rade
je PCD ukotvená v zákone è. 617/2007 
Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci (Offi-
cial Development Assistance – ODA).
PCD je uvedená aj v Strednodobej
stratégii ODA SR na roky 2009 – 2013 
a aj v pripravovanej novej stratégii na roky
2014 – 2018. Keïže je agenda PCD
dostatoène zadefinovaná po právnej
stránke i v strategických dokumentoch,
môžeme sa v nadchádzajúcom období
sústredi• na jej uplatòovanie v praxi vo
väèšej miere.

Aký konkrétny a fungujúci mechaniz-
mus má ministerstvo pre implementá-
ciu PCD v praxi?
Základným nástrojom je Koordinaèný
výbor oficiálnej rozvojovej pomoci SR,
ktorý je poradným orgánom podpredse-
du vlády a ministra zahranièných vecí.
Výbor sa stretáva jeden až dvakrát roène
pod vedením štátneho tajomníka minis-
terstva zahranièných vecí. Jeho èlenmi nie
sú všetky vládne inštitúcie, ale pred-
stavitelia ministerstiev a tých ústredných
orgánov štátnej správy, ktoré sa výraznou
mierou podie¾ajú na našej rozvojovej
spolupráci. Ïalej je èlenom aj zástupca
Zahranièného výboru NR SR, Platformy
MVRO, Národnej agentúry pre rozvoj
malého a stredného podnikania, Asociá-

cie zamestnávate¾ských zväzov a zdru-
žení, Slovenskej obchodnej a priemysel-
nej komory, Združenia miest a obcí
Slovenska a od tohto roka aj predstavite¾
platformy podnikate¾ov pôsobiacich v
rozvojovej spolupráci.

Do akej miery je koherencia politík pre
rozvoj známou na politickej úrovni?
Téma PCD je na Slovensku stále  pomer-
ne málo známou oblas•ou. Úlohou
MZVaEZ je práve preto presadzova• túto
tému na zasadnutiach vyššie spomí-
naného koordinaèného výboru  a zvýši•
tak povedomie jednotlivých rezortov a
ostatných aktérov o jej dôležitosti. Osveta
je základnou podmienkou pre navrho-
vanie akýchko¾vek ïalších opatrení na
zvýšenie koherencie vládnych politík. 

Akými ïalšími spôsobmi povedomie 
o PCD zvyšujete?
PCD propagujeme aj  na rôznych poduja-
tiach, ktoré poèas roka organizujeme buï
sami, alebo v spolupráci s mimovládnym
sektorom. K posilneniu verejnej i politickej
podpory pre PCD prispeje aj spolupráca 
s Platformou MVRO v rámci európskeho
projektu Európa h¾adá súlad medzi svojimi
politikami pre férovejší svet. Ako vidíte,
tejto problematike sa plánujeme venova•
koncepènejšie a systematickejšie. 

Akým spôsobom chce ministerstvo rea-
lizova• PCD systematickejšie? 
Už spomínaný Koordinaèný výbor ODA
SR je dobrou bázou pre naštartovanie
aktivít. Aj v iných donorských krajinách
existujú podobné inštitucionálne plat-
formy, slúžiace na presadzovanie PCD.
Chceli by sme PCD zaèa• prakticky reali-
zova• vo vybraných oblastiach, ktoré 
s politikou rozvojovej spolupráce už
súvisia. Tieto by boli akýmsi pilotným pro-
jektom a v prípade ich úspešnosti by boli
rozšírené aj na ïalšie národné politiky. 

Aké oblasti máte na mysli?
Jednou z takýchto oblastí je napríklad
bezpeènostná politika. Jej súèas•ou je aj
civilný krízový manažment a vysielanie
civilných expertov do krízových oblastí 
v zahranièí, najmä do rozvojových krajín.
Slovensko je ve¾mi aktívne na medziná-
rodnom poli aj v reforme bezpeènost-
ného sektora. I túto oblas• plánujeme viac
podporova• cez nástroje rozvojovej poli-
tiky. Sme si istí, že PCD agenda sa stane
¾ahšie pochopite¾nou, ak ju budeme
vedie• prezentova• na konkrétnom prík-
lade. Potom bude ¾ahšie aj pre ostatné
rezorty pozera• sa na tvorbu iných politík
z takpovediac rozvojového uhla.

Ako PCD implementujú v porovnaní so
Slovenskom iné krajiny?
Situácia v krajinách EÚ je rozdielna.
Skúsenejšie èlenské krajiny, ktoré sa radia
medzi dlhoroèných donorov, už prenikli
do agendy PCD lepšie a podarilo sa im
previazanos• domácich politík s politikou
rozvojovej spolupráce zlepši•. Tradiènými

priekopníkmi sú severské krajiny, ako aj
Holandsko èi Belgicko, ktoré neustále
h¾adajú optimálne nastavenia celovlád-
nych mechanizmov pre zabezpeèenie
PCD. Nové èlenské krajiny EÚ, vrátane
Slovenska,  sa v tejto oblasti ešte len zaèí-
najú orientova• a budujú potrebný inštitu-
cionálny rámec PCD. Preto je ve¾mi uži-
toèné zdie¾anie skúseností a najlepšie fun-
gujúcich riešení medzi krajinami EÚ
alebo Organizácie pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD). 

Aké kroky robí v tejto oblasti EÚ? 
EÚ aj OECD majú svoje nástroje, pomo-
cou ktorých sa snažia pôsobi• na èlenské
štáty, aby implementovali PCD v praxi. 
V prípade EÚ je PCD súèas•ou rámcových
strategických dokumentov prijímaných na
najvyššej úrovni (Európsky konsenzus o
rozvoji, Lisabonská zmluva). Okrem toho
Európska komisia každé dva roky vydáva
Správu o pokroku (tzv. EU PCD Report),
ktorá odráža situáciu v napredovaní 
v PCD na úrovni celej únie i jednotlivých
èlenských štátov. Slovensko sa zapojilo do
prípravy správy po prvýkrát tento rok.

Ako pokroky krajín monitoruje OECD?
V prípade OECD je ve¾mi úèinným
nástrojom tzv. peer review v rámci
Výboru OECD pre rozvojovú pomoc.
Celkový systém rozvojovej spolupráce
každej krajiny je v pravidelných, zhruba
pä•roèných intervaloch hodnotený sekre-
tariátom OECD a ïalšími dvoma èlenský-
mi štátmi. Správa hodnotí implementáciu
troch základných stavebných prvkov PCD
pod¾a OECD, ktorými sú politický závä-
zok, politické koordinaèné mechanizmy a
tiež systém monitoringu, analýz a repor-
tovania. PCD tvorí v súèasnosti samostat-
nú kapitolu správy o každej krajine. Je
zrejmé, že v komunite donorov naberá
táto téma na dôležitosti. 

Týka sa to aj Slovenska?
V èase vydania tohto èlánku je už aj
Slovensko plnoprávnym èlenom Výboru
OECD pre rozvojovú pomoc. Pre nás 
z toho vyplynie povinnos• riadi• sa štan-
dardmi výboru vrátane realizácie
odporúèaní peer review. 

Ako riešia koherenciu politík Európska
únia a OECD vo vlastných štruktúrach?
Snažia sa ís• príkladom pre èlenské štáty a
pokúšajú sa odstraòova• nekoherentnosti
pri uplatòovaní vlastných politík. V prí-
pade OECD sa tak deje pri definovaní
odporúèaní jednotlivým èlenským štátom
pre ich národné politiky. OECD realizuje
na tento úèel aj vlastný horizontálny pro-
jekt pod názvom Stratégia OECD pre
rozvoj, ktorej hlavnú podstatu tvorí práve
PCD. OECD i EÚ slúžia pre nás ako
inšpirácia, a preto sa budeme snaži•
využi• ich potenciál v èo najväèšej miere.

Magdaléna Vaculèiaková
Autorka je spolupracovníèka 

Platformy MVRO

Na koherencii politík budeme spolupracova• 
Koherencia politík pre rozvoj je súèas•ou zákona o oficiálnej rozvojovej pomoci. Ministerstvo
zahranièných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) ale priznáva, že presadzovanie súladu medzi národ-
nými politikami je na Slovensku ešte v poèiatkoch. Na väèšej informovanosti politikov i verejnosti chce
preto spolupracova• s Platformou mimovládnych rozvojových organizácií.
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Dve tváre Rwandy: Krvavý koltán aj užitoèný metán z jazera
Vo svete, kde si už život nevieme predstavi• bez najmodernejšej techniky, sú èoraz dôležitejšie nerast-
né suroviny. V Európe sme si už väèšinu tých vzácnejších vy•ažili. Obzera• sa preto musíme inde.

Z jazera Kivu •ažia na rwandskom území metán. Dôsledne a pre prospech
miestnych obyvate¾ov. Foto: Pavel Novotný, Rwanda, 2013

Pozornos• sa upriamuje na Afriku. A práve tu sa stretávajú dve
priority Európy. Na jednej strane •ažba a vývoz vzácnych nerast-
ných surovín, na druhej rozvojová spolupráca s najchudobnejší-
mi krajinami. Aj preto èoraz väèšiu úlohu zohráva koherencia
politík pre rozvoj. Jej cie¾om je nastavi• projekty tak, aby z nich
mali úžitok obe strany.

Rwanda v centre záujmu
Medzi krajiny, kde sa spojitos• politík najviac diskutuje, patrí
východoafrická Rwanda. Rozpoèet krajiny, ktorá sa stále
spamätáva z krvavej genocídy s vyše miliónom obetí v roku 1994,
je viac ako z tretiny závislý na zahranièných investíciách. 

Niè však nie je zadarmo. Kasiterit využívaný na •ažbu cínu,
ïalej volfrám, ale predovšetkým koltán – to sú tri k¾úèové
komodity, bez ktorých sa moderná elektronika sotva zaobíde.
Práve stredná Afrika je na ne mimoriadne bohatá. Platí to 
i o oblasti medzi západnou Rwandou a východnou èas•ou
Konžskej demokratickej republiky, v regióne jazera Kivu. 

Na konžskej strane hranice už od druhej polovice devä•de-
siatych rokov zúri obèianska vojna. Je verejným tajomstvom, že
rwandská vláda nepokoje u susedov udržiava a do krajiny posiela
svojich vojakov. Oficiálne kvôli tomu, aby chránili uteèencov 
z menšinového kmeòa Tutsi, na ktorom bola pred devätnástimi
rokmi spáchaná genocída. Neoficiálne chodia Rwanïania za
hranice po ve¾ké náklady vzácnych nerastných surovín. Tie dodá-
vajú do Èíny a na Západ, kde nad týmito praktikami zatvárajú
oèi. 

Biznis na hraniciach
Na ostro sledovaných hraniciach sa o pochybných obchodoch
vie, ale nehovorí. Všade sú kontroly. Keï sa cudzinec èo len
pokúsi vytiahnu• fotoaparát, hneï je pri òom tajný agent v civile.
Úplne inak to vyzerá, keï sa blíži neoznaèené nákladné auto.
Vodiè ukáže papier, závora sa zdvihne a vozidlo s neznámym
nákladom sa stratí v Rwande. 

Beatrice Niyonsengová z dediny na hraniciach, zopár kilo-
metrov od mesta Gisenyi, sa s takýmito praktikami stretáva
bežne. „Pracujem tu dlhé roky ako nosièka. Prenášam cez hra-
nice náklady pre bohatých Konžanov, ktorí idú do Rwandy. Žijem
z dvoch dolárov denne, po smrti manžela sú to jediné peniaze
pre mòa a mojich osem detí,“ hovorí.

Krvavý koltán
Pod¾a oficiálnych štatistík vyváža Rwanda do Èíny ve¾ké
množstvá koltánu, k¾úèového prvku najmä pre moderné tablety,
smartfóny èi obrazovky. Len v roku 2011 to bolo asi tisíc ton.

Krajina si však chráni akéko¾vek informácie o tom, kde túto
surovinu •aží. Ove¾a známejšie sú koltánové bane v susednom
Kongu, ktoré majú v rukách miestni povstalci. Existujú podozre-
nia, že práve nezákonnými obchodmi s koltánom financujú svoj
boj proti vláde. Navyše majú na prácu v ilegálnych baniach
využíva• detských otrokov. Aj preto dostal koltán z Konga
prezývku krvavý.

Energia z vulkánu 
Nie všetko je však v Rwande podozrivé. Príkladom je projekt
firmy KivuWatt, patriacej americkému energetickému gigantu
CountourGlobal, ktorý sa špecializuje na rozvíjajúce sa trhy.
Firma pred dvomi rokmi spustila v meste Kibuye budovanie pro-
jektu •ažby metánu z vulkanického jazera Kivu. Do výstavby
investovala 142 miliónov dolárov. 

Metán, ukrytý hlboko pod hladinou jazera, vyprodukovala
stále aktívna sopka Nyiragongo, ležiaca na konžskom území.
Naposledy vybuchla v roku 2002 a odvtedy sa z nej stále dymí.
Domáci vás dokonca zavedú na miesta horúcich prameòov.

Práce na budovaní projektu sú v plnom prúde. „Ak všetko
pôjde pod¾a plánu, •aži• sa zaène niekedy v decembri. Vrty budú
zhruba pätnás• kilometrov od rwandského pobrežia. Voda je tu

pritom hlboká, miestami až 350 metrov,“ vysvet¾uje technik Pas-
tor Nkurunziza. Vysoká koncentrácia metánu je pod¾a neho aj 
v konžskej èasti jazera Kivu, tam však kvôli pretrvávajúcej vojne
•aži• nemôžu.  

Úžitok pre všetkých
Na rozdiel od •ažby koltánu budú ma• z metánu úžitok všetci.
KivuWatt chce z neho vyrába• elektrinu, ktorú následne predá
štátnym elektráròam i súkromným distribútorom. „Na prehliadky
sem chodia študenti inžinierskych škôl v Rwande. V krajine
máme dve technické univerzity, takže o budúcnos• sa neobá-
vame,“ dopåòa Nkurunziza. Takto si firma zároveò zabezpeèuje
pracovnú silu do budúcnosti. 

V súèasnosti zamestnáva okrem Amerièanov a domácich aj
inžinierov a manažérov z Fínska, Británie, Holandska, Indie èi
Filipín. „Asi polovica z vyše pä•desiatich zamestnancov sú
Rwanïania. Postupne by sa podiel domácich mal zvýši• až na tri
štvrtiny,“ vraví manažér Ronnie Verhelsta a dodáva: „Platy domá-
cich sú mierne nad rwandským štandardom.“ 

Hrozba výbuchu
Spoloènos• kladie ve¾ký dôraz aj na bezpeènos•. Jazero Kivu je
totiž jedno z troch na svete, kde sa v håbke nachádza plyn. Ïalšie
dve sú v Kamerune. Pri uvo¾není miliónov metrov kubických
plynu z kamerunského jazera Monoun sa v roku 1984 udusilo
nieko¾ko desiatok ¾udí z pobrežných osád. O dva roky neskôr
zabil oxid uhlièitý z jazera Nyos tisícdvesto dedinèanov.

Toto sú pre KivuWatt vážne výstrahy. Aby zabránili podobnej
katastrofe, hodnoty prítomnosti plynov pravidelne merajú.
Potvrdil to Ivan Twine, administratívny koordinátor spoloènosti.

Rybolov aj turisti
Jazero chcú zatraktívni• aj pre rybný priemysel. „Kvôli prítomnos-
ti metánu tu žijú malé ryby, ale sú zdravé a ve¾mi chutné. Ja osob-
ne ich jem už dlhé roky. Vláda sa sem dokonca najnovšie chystá
nasadi• exotické druhy rýb, aby ¾udia mali postarané o pestrejšiu
potravu,“ hovorí Twine. 

Cudzinci navštevujúci Kibuye sa v jazere kúpu. Pochva¾ujú si
kvalitu vody, ktorá je aj vïaka plynom èistá.

Cesta autora sa uskutoènila v spolupráci s Platformou MVRO 
a PDCS v rámci projektu V4 Aid s podporou Európskej komisie 
a SlovakAid. 

Pavel Novotný
Autor je vedúci zahranièného oddelenia Hospodárskych novín
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„Ak stretneme orangutana, hlavne buï
potichu, aby sme ho nevy¾akali,“ dáva mi
sprievodca inštrukcie pred trekom divo-
kou džung¾ou. V priebehu pol dòa stretá-
vame hneï osem obrovských, priate¾-
ských zvierat, ktoré sú tak podobné
¾uïom. Ešte aj teplým stiskom ruky, keï si
od nás berú mrkvu. 

Práve na Sumatre a na Borneu hrozí
orangutanom vyhynutie. V dôsledku
pestovania palmy olejovej musia èeli•
neustálemu zmenšovaniu ich pralesného
domova. Indonézia a Malajzia zais•ujú
viac ako tri štvrtiny celosvetovej produk-
cie palmového oleja. Ich územia pokrýva
vyše 130-tisíc km2 palmových plantáží,
èo je stokrát viac než pred tridsiatimi
rokmi. V tomto – nie celkom pozitívnom
– rozmachu má prsty aj Európska únia. 

20 dolárov za zabitie ohroze-
ného druhu
Palmový olej sa na území Indonézie pes-
tuje z dvoch dôvodov. Hlavným je fakt, že
olej je súèas•ou mnohých potravín, ktoré
denne spotrebúvame. Druhým sú opatre-
nia prijaté Európskou úniou pred piatimi
rokmi. Èlenské štáty sa vtedy zaviazali, že
do roku 2020 bude desatina paliva 
v doprave pochádza• z obnovite¾ných
zdrojov. Na výrobu biopalív sa pritom
poèítalo s plodinami, ktoré sa využívajú
na produkciu potravín.   

Len na Sumatre sa znížila rozloha
územia pokrytého pralesom od roku
1975 o devä•desiat  percent. Plne
zalesnený ostrov najprv ustupoval •ažbe
dreva a v posledných desa•roèiach pal-
movým plantážam. Poèet orangutanov
sumatrianskych vo vo¾nej prírode tak

klesol na dnešných len necelých sedem
tisíc a aj tie sú kriticky ohrozené.  

S ubúdajúcim lesom totiž miznú ich
potravinové zdroje. Orangutany následne
podnikajú výpravy na plantáže, kde
obhrýzajú malé palmové výhonky. Správ-
covia plantáží dávajú zamestnancom
odmenu dvadsa• dolárov za každé zabité
zviera. Spôsoby, akými zvieratá zabíjajú,
sú èasto ako z hororového filmu. Populá-
cia orangutanov sa pritom rozrastá ve¾mi
pomaly. Trvá šes• až osem rokov, kým
samica vychová potomka a odhodlá sa 
k ïalšiemu tehotenstvu. 

Navyše, ako vysvetlil dokumentarista
Michal Gálik v týždenníku Život:
„Výskumy dokazujú, že olejová palma je
taká nároèná na živiny a podzemnú vodu,
že približne po štyridsiatich rokoch sa
plantáž stane neproduktívnou a na jej
mieste zostane vysušená, neúrodná pôda.
Tento proces je nevratný a na takej pôde
už nikdy žiadny prales nevyrastie.“

Certifikovaný palmový olej?
Slovenský filmár strávil nieko¾ko týždòov
na Borneu, kde nakrúcal dokumentárny
film Zelená púš• o problematike vysádza-
nia olejovej palmy na úkor rastlín a živoèí-
chov miestneho pralesa. „Nie je to len
príbeh o palmovom oleji. Je to príbeh o
globálnej zodpovednosti a o tom, že my
ako spotrebitelia máme v rukách
obrovskú moc a našimi rozhodnutiami pri
nakupovaní dokážeme ovplyvòova• aj to,
èo sa deje na druhej strane planéty,“ upo-
zoròuje Gálik. 

Indonézska vláda z predaja pralesných
pozemkov a z výsadby palmy olejovej
bezpochyby profituje. Je preto •ažké nájs•
riešenie tohto problému. Palmový olej sa
nachádza v sušienkach, zemiakových
lupienkoch, èokoláde, ale i v kozmetic-

kých výrobkoch. Aj keby sa spotrebitelia
rozhodli ich nekupova•, súèasná legislatí-
va nepožaduje uvádza•, aký rastlinný tuk
bol vo výrobku použitý. 

Pod¾a vyhlášky è. 424/2012 Z. z., ktorá
ustanovuje požiadavky na jedlé rastlinné
tuky, oleje a výrobky z nich, sa v prípade
použitia zmesi viacerých olejov uvádza
len oznaèenie „zmes rastlinných tukov“
alebo „zmes rastlinných olejov“. Dopátra•
sa teda toho, èi sa vo výrobku, nachádza
palmový olej, je naozaj •ažké. Odtajeniu
zloženia olejov by mohla pomôc• legis-
latíva Európskej únie.  

V roku 2014 zaène plati• Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 
è. 1169/2011 o poskytovaní informácií o
potravinách spotrebite¾om. Formulácia
zákona však nie je v tomto smere dosta-
toène jednoznaèná. V nariadení sa hovorí
o tom, že rastlinné oleje môžu by• uve-
dené v zozname položiek spoloène pod
oznaèením „rastlinné oleje“ a bez-
prostredne doplnené o údaje o ich
konkrétnom zložení a pomere, v akom sú
zastúpené.

Organizácia Roundtable on Sustain-
able Palm Oil sa problémom zaoberá od
roku 2004. K riešeniam chcú prispie•
vytvorením systému certifikácie produk-
cie palmového oleja, ktorá rešpektuje
spoloènos• a životné prostredie.  

Aj Európska komisia si už uvedomila,
že produkova• biopalivá z potra-
vinárskych plodín nie je až také výhodné,
ako sa zdalo. V októbri tohto roku 
sa preto mal zís• Európsky parlament, 
aby schválil zníženie obsahu biopalív 
v doprave na percento menšie, než bol
pôvodný cie¾. 

Spracovala Magdaléna Vaculèiaková 
v spolupráci s bratislavskou ZOO

Palmový olej zabíja orangutany aj kvôli nám
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Pri prílete sa indonézsky ostrov Sumatra zdá by• krásne zelený, a predsa jednotvárny. Hoci divoká príroda
je tu nevídaná, stále viac ustupuje olejovým palmám. Sú všade. Vidíte ich z lietadla, míòate ich, keï cestu-
jete minibusmi, èi keï peši h¾adáte Jaskyòu netopierov ukrytú v džungli okolo dedinky Bukit Lawang. Pôso-
bia tak exoticky. U nás nerastú... Problémom je, že kedysi v tak ve¾kom poète nerástli ani na území
Indonézie a Malajzie.

Existencia orangutanov na Sumatre i Borneu je ohrozená pestovaním palmy olejovej. Foto: Magdaléna 
Vaculèiaková, Indonézia, 2013

Palma olejová živí nás, ktorí ju používame v rôznych
potravinách, i Indonézanov, ktorí jej plody zbierajú
na plantážach alebo kvôli nej zabíjajú orangutany.
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Autom prechádzame po prašnej ceste do zvlnenej krajiny na pobreží Kene. Kam oko dovidí, medzi majestátnymi
baobabmi a osamotenými mangami rastie iba kukurica. Nikde žiadne oplotenie, zavlažovacie zariadenia ani traktory.
Všetku kukuricu tu vysadili domáci ruène. „Komu to tu všetko patrí?“ pýtam sa zvedavo kolegu z miestnej neziskovej
organizácie. „Nikomu a všetkým,“ odpovedá sklamaným hlasom.

Klimatická zmena a (ne)schopnos• bráni• sa

Na africkom kontinente je vyše tridsa•tri
miliónov rodinných fariem, ktoré pre
vidiecke obyvate¾stvo predstavujú základ
prežitia a dôstojného živobytia. Dvadsa•-
roèný Wanjoni pochádza z dvanás•-èlen-
nej rodiny, žijúcej pod najvyššou horou
krajiny, Mt. Kenya. Ako prvý z jeho
príbuzných vyštudoval strednú školu. Po
jej skonèení sa rozhodol neèaka• na to,
kým ho niekto zamestná a požièal si 
15-tisíc kenských šilingov (asi 145 €).
Zaèal pestova• zemiaky tak, ako sa to
nauèil v škole. Už v prvom roku sa mu
podarilo vïaka dvesto pä•desiatim kilo-
gramom úrody splati• pôžièku aj s úrokmi.
Za ušetrené peniaze kúpil ovcu, teliatko a
zopár sliepok. Postupne rozvíja svoje
hospodárstvo a zarába trikrát viac ako
väèšina jeho bývalých spolužiakov èi jeho
vlastní rodièia. 

Wanjoni je jedným z úspešných absol-
ventov projektu mimovládnej organizácie
Èlovek v ohrození, zameraného na zvýše-
nie technických kapacít v po¾no-
hospodárskom sektore v centrálnej Keni.
Študenti, prevažne stredných škôl, prešli
komplexným programom o praktických
po¾nohospodárskych zruènostiach, no tu
sa ich cesta ani zïaleka nekonèí. V živote
biznisu ich možno èakajú omnoho kom-
plikovanejšie výzvy, ako je dopestova•
kvalitné plodiny. Wanjoni má pôdu pre-
najatú od vlády na pä• rokov. Potom o òu
môže ¾ahko prís•. 

Vlastná pôda
Od vyhlásenia nezávislosti Kene v roku
1963 sa pôda patriaca vláde nepride¾o-
vala miestnemu obyvate¾stvu.

Najlukratívnejšie pozemky na rozvoj
cestovného ruchu boli odpredané me-
dzinárodným investorom èi bohatým
kenským rodinám. Intenzita zaberania
po¾nohospodárskej pôdy ve¾kými me-
dzinárodnými firmami sa od poèiatku
globálnej ekonomickej krízy pred piatimi
rokmi ešte zvýšila. Tieto korporácie pri-
tom pozemky využívajú na produkciu
komodít urèených na vývoz (napríklad

kvetov) alebo napåòanie kvót v rozvi-
nutých krajinách (napr. produkcia
potravín na využitie v biopalivách). Na
iných pozemkoch, patriacich bývalým
prezidentom Kene, sa naopak niè nedeje.
Avšak ve¾ké •ažobné firmy, vlastnené tými
istými politikmi, neváhajú drancova• celé
lesné ekosystémy, a to bez vytvárania
akéhoko¾vek prospechu pre miestnych
¾udí. 

Právne nevzdelané obyvate¾stvo tak
bolo vytlaèené od svojich pôvodných
prírodných zdrojov a na prežitie dnes
èasto využíva komunálnu pôdu, kde je
pestovaná takmer výluène monokultúra
kukurice. Malí a strední farmári nemôžu
rozvíja• svoje hospodárstvo, pretože nie
sú vlastníkmi polí, ktoré obrábajú. Pod¾a
mnohých expertov je práve umožnenie
vlastni•  pôdu pre týchto po¾no-
hospodárov výrazným krokom k udržaniu
potravinovej bezpeènosti v rozvojových
krajinách. 

Koncom tohtoroèného augusta zazna-
menala Keòa významný krok vpred, keï
prezident Uhuru Kenyatta uvo¾nil takmer
60-tisíc vlastníckych listov pre obyvate¾ov
pobrežia krajiny. 

Zneužívanie farmárov
Ak sa aj mnohým miestnym podarí získa•
vlastné pozemky, budú ich považova• za
možnos• vykúpi• svoje rodiny z momen-
tálnych problémov. Podnikatelia na
pobreží Kene už od uverejnenia prvých
èlánkov v novinách špekulujú nad
odkupovaním pôdy od jej nových vlast-
níkov. 

Ïalším krokom v riešení potravinovej
krízy v rozvojom svete je preto aj vzdelá-
vanie a posilnenie právnych kapacít
malých a stredných farmárov. Pesto-
vate¾ské zruènosti už zväèša majú, no
nechajú sa ve¾mi jednoducho zneuži• a aj
nieko¾kokrát po sebe predajú pôdu za
minimálnu sumu alebo nedostanú
zaplatené za vypestovanú zeleninu a ovocie. 

Takúto smutnú skúsenos• má napríklad
kenský farmár, ktorý dal viac ako dvesto

kilogramov èili paprièiek firme AAA
Growers Ltd. pre európsky trh, ale bez
zaplatenia. Pod¾a nákupcu nespåòali
paprièky parametre Európskej únie, hoci
ich v Európe predával. Peniaze farmárovi
vyplatil až pod hrozbou súdneho proce-
su. A to len vïaka tomu, že po¾no-
hospodár poznal svoje práva. 

Je EÚ schopná nastavi• správnu
legislatívu?
Trh v subsaharskej Afrike rastie závratným
tempom a splni• požiadavky kvality
potravín pre domácich zákazníkov je
jednoduchšie, ako exportova• tie isté pro-
dukty do ïalekých krajín. V prospech
vývozných plodín sa najèastejšie argu-
mentuje zvyšovaním zamestnanosti v kra-
jine pestovania. No už menej sa spomína-
jú nevhodné pracovné podmienky (nízka
alebo žiadna ochrana pred vplyvom agro-
chemikálií, lacná pracovná sila) a vplyv
neetického obchodovania zo strany
súkromného sektora (napríklad umelé
znižovanie cien pre prvovýrobcov), ktoré
zhoršujú situáciu miestnych producentov. 

Iniciatívy na ochranu pestovate¾ov a
životného prostredia v rozvojových kra-
jinách na legislatívnej úrovni EÚ sú
dôležitým nástrojom k potravinovej
bezpeènosti, ozdraveniu životného
prostredia, a tým pádom k znižovaniu
chudoby a zvyšovaniu svetovej
bezpeènosti. 

Otázka je, èi môžeme od EÚ reálne
oèakáva• napåòanie a dodržiavanie
takýchto iniciatív, keïže aj v rámci samot-
nej únie existujú praktiky zvýhodòujúce
farmárov z krajín s lepším lobingom 
a väèším zastúpením (Francúzsko, Ve¾ká
Británia) na úkor „slabších“ štátov. 

Lukáš Zorád
Autor je terénny pracovník 

o.z. Èlovek v ohrození v Keni 

R

n

Subsaharská Afrika má potenciál by• obilnicou celého kontinentu. Väèšina po¾no-
hospodárskej produkcie je však závislá od dažïovej vody. Investície do zavlažo-
vacích systémov a rôznych schém na zadržiavanie dažïovej vody si prevažná
väèšina chudobných farmárov nemôže alebo nechce dovoli• – aj z dôvodu, že
nevlastnia pôdu, na ktorej pestujú.

Meniace sa klimatické podmienky s vyššou frekvenciou intenzívnych dažïov,
predåžené obdobia sucha èi úplná absencia obdobia dažïov s následnými záplava-
mi výrazne prispievajú k devastácii pôdy, odplavovaniu živín a totálnemu znièeniu
úrody. 

Celosvetové iniciatívy na riešenie klimatickej zmeny sú preto ïalším potrebným
nástrojom prispievajúcim k potravinovej bezpeènosti v rozvojových krajinách. Vo
svete v súèasnosti funguje nieko¾ko iniciatív západných krajín na ochranu život-
ného prostredia (napr. tzv. platby za ekosystémové služby – PES, rozvoj prispô-
sobený klimatickej zmene – CCD, èi kritizovaná schéma redukcie emisií z odlesòo-
vania a degradácie lesov v rozvojových krajinách – REDD+), ktoré môžu pomôc•
miestnym obyvate¾om k ekonomickej sebestaènosti a redukcii tlaku na prírodné
prostredie. Jednou z plodín, ktoré sa v Keni pestujú vo ve¾kom, je maniok.

Foto: Lukáš Zorád, 2013
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Nalievaním vody do deravého hrnca 
rozvoj nepodporujeme
Na jednej strane robíme do hrnca diery, na strane druhej doò vlievame vodu. Aj takto môžu, obrazne povedané, vy-
zera• verejné politiky jedného a toho istého politického subjektu. A vyzerali tak aj v minulosti.
Európska únia na jednej strane leje znaèné prostriedky do rozvo-
jovej spolupráce s menej rozvinutými krajinami, na strane druhej
ich neraz ruinuje inými svojimi politikami. Príkladom môžu by•
krajiny západnej Afriky, kde sú v rámci Európskeho rozvojového
fondu èi multilaterálnej rozvojovej spolupráce roène investované
milióny eur. Súèasne však EÚ ruinuje miestnych rybárov
neférovými dohodami o rybolove. 

Politiky sa bili už v minulosti
Podobné príklady toho, ako sa verejné politiky nezamerané na
rozvoj, negujú s tými rozvojovými, nachádzame všade vo svete.
A inak tomu nebolo ani v minulosti. Hoci pojem „koherencia
politík pre rozvoj“ po prvý raz sformuloval vo svojich odporúèa-
niach Výbor pre rozvojovú spoluprácu pri OECD (DAC OECD)
ešte koncom devä•desiatych rokov, jeho podstata, a najmä jeho
zlyhávanie, siahajú omnoho ïalej. A zïaleka sa netýkajú len
európskych rozvojových snáh. 

Príkladom toho, ako sa môžu jednotlivé politiky navzájom bi•,
je prístup Sovietskeho zväzu k trvalo udržate¾nému rozvoju jeho
stredoázijských republík, ktorý v dlhodobom horizonte dokonca
negoval. Vo všeobecnosti Sovietsky zväz (respektíve vedúce
Rusko) ako imperialistická mocnos• v regióne pristupoval k èlen-
ským krajinám relatívne rovnocenne. Viaceré vtedajšie politiky sa
však zodpovednos•ou nevyznaèovali a ich výrazne negatívne
dopady krajiny poci•ujú dodnes. 

Boj o vodu
Stredná Ázia je vyprahnutý región bytostne závislý na dvoch 
vodných tokoch – Syrdaryji a Amudaryji. S cie¾om ekonomického
rozvoja tu zaèali vo ve¾kom pestova• bavlnu, ktorá je po ryži
druhá na vodu najnároènejšia priemyselná plodina. Táto eko-
nomická politika však viedla k výraznému zmenšeniu Aralského
jazera, èo malo negatívny dopad na životné prostredie, i na
spoloèenský a ekonomický rozvoj regiónu. Karakalpakstan,
autonómna republika v rámci Uzbekistanu, a pri¾ahlá èas•
Kazachstanu, sa z ústupu jazera dodnes nespamätali. Pocítili
hospodárske straty na rybolove a ïalšie ekonomické škody. 
U obyvate¾ov pretrvávajú zdravotné problémy spôsobené roz-
siahlou salinizáciou, ktorá sa šíri v ovzduší ïaleko od pôvodného
dna jazera.

Na druhej strane Uzbekistanu, vo Ferganskej doline na hrani-
ciach s Kirgizskom a Tadžikistanom, zas výrazná závislos• na vode
prispieva k vzniku cezhranièných sporov o vodu. Najmä vtedy, ak
kohútiky oboch riek stíska ktosi iný ako Uzbekistan. Ten dosia¾
patrí medzi najväèších producentov bavlny a na vode tak závisí.
Zároveò sa v regióne výrazne prejavujú aj klimatické zmeny, na
èo poukázala aj realizácia projektových aktivít neziskovej orga-
nizácie Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj (SCKR),
ktorá tu pôsobí. 

Strata pôdy v Pamíre
Ïalším podobným príkladom z regiónu, kedy nerozvojové poli-
tiky nekorešpondovali s rozvojom a v koneènom dôsledku
priniesli úpadok, je prípad východného Pamíru. Tvorí ho roz-
siahla nehostinná náhorná plošina s priemernou nadmorskou
výškou viac než 3500 metrov. V minulosti región umelo rozvíjala
ústredná moc kvôli jeho strategickej pozícii. Vznikla tam roz-
siahla infraštruktúra, nas•ahovalo sa tam množstvo ¾udí, mašinéria
sa udržiavala v chode len za cenu obrovských finanèných nák-
ladov. Nešlo o prirodzený a už vôbec nie o trvalo udržate¾ný
rozvoj. 

Ekonomicky región doèasne rástol. Dnes sa tam však vïaka
tejto politike odohráva doslova environmentálny experiment 
s èlovekom v hlavnej úlohe. V oblasti pozorujeme úpadok 
v priamom prenose.

„V minulosti tu ve¾a ¾udí nebývalo,“ vysvet¾uje Altynbek
Koèkozov, etnický Kirgiz z Murgábu, správneho centra murgáb-

skej oblasti v Tadžikistane. „Pred tým, ako prišli v devätnástom
storoèí Rusi, nebola oblas• trvalo osídlená. Koèovali po nej len
Kirgizi s ich stádami jakov,“ vysvet¾uje. 

Pre Sovietov predstavoval Pamír nárazníkové územie. V rámci
strategických plánov neprirodzene injektovali do ve¾mi
obmedzeného ekosystému ve¾kú populáciu, ktorú prikrmovali
externými zdrojmi. Týchto ¾udí potom odrazu nechali napospas
osudu, èím ich primäli k h¾adaniu nových možností, ako vykúri•
domovy a uvari• jedlo pre rodiny. ¼udia zaèali masívne využíva•
miestne, ve¾mi obmedzené zdroje, èo viedlo a stále vedie 
k ïalekosiahlym následkom a k trvalo neudržate¾nej situácii.

Horiaci krík
Pre nedostatok iných zdrojov a extrémne drahý a komplikovaný
transport je totiž v posledných rokoch hlavným zdrojom energie
malý, pomaly rastúci, avšak o to rýchlejšie horiaci kríèek –
teresken. Jediná rastlina použite¾ná ako palivo, ktorá je schopná
rás• v daných podmienkach. 

Profesor Chunodod Aknazarov z Pamírskeho biologického
inštitútu v tadžickom Chorogu vo videu zo série UN in Action
upozoròuje na riziká, ktoré so sebou prináša rozsiahle využívanie
tereskenu: „Je to ve¾mi dôležitá rastlina. Za prvé, slúži ako kàmna
plodina, za druhé, bráni degradácii pastvín. Ak teresken znièíme,
bude to vies• k rozširovaniu púšte,“ hovorí. 

Pôda zbavená vegetácie je tak vystavená slnku a nikdy
neutíchajúcemu vetru, èo vedie k jej nezvratnému zmiznutiu.
Rozdrobí sa a rozfúka ju inam, a na jej mieste zostane len púš• 
a celkom neúrodné podložie. Miestne životné prostredie sa mení
a zdá sa, že sa tomu nedá zabráni•. 

Memento minulosti
Uvedené príklady na prvý poh¾ad nemusia korešpondova• s tým,
èomu sa venuje PCD ako ju bežne chápeme – teda koherencii
politík pre rozvoj v reálnom èase. V širšom kontexte sa práve
takýto nesúlad ekonomických politík s rozvojom v dlhodobom
horizonte môže sta• mementom pre tvorbu verejných politík
dneška.

Peter Ivaniè
Autor pôsobí v Slovenskom centre pre komunikáciu a rozvoj

Nekontrolovate¾ný zber tereskenu spôsobuje degradáciu životného prostredia, miestni
obyvatelia však nemajú na výber. Foto: Mambet Kalpajev, Tadžikistan, 2011
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Archív: Nicolas Van Nuffel
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Nicolas Van Nuffel je riadite¾om advokaèného oddelenia belgickej platformy mimovládnych rozvojových
organizácií CNCD-11.11.11, ktorá o tri roky oslávi pä•desiate výroèie fungovania. Rozvojovú spoluprácu
považuje za jednu z možností, ako zníži• chudobu. Pod¾a Van Nuffela je však najdôležitejšie zníži•
nerovnosti medzi obyvate¾mi, bojova• proti daòovým únikom i zosúladi•  politiky Európskej únie. 

V rozvojovej spolupráci pôsobí belgická
platforma skoro polstoroèie. Aké hlavné
zmeny sa pod¾a vás za ten èas udiali 
v prístupe k tejto oblasti? 

Keï sa pred pä•desiatimi rokmi belgické
mimovládne organizácie rozhodli spoji•
svoje sily v boji proti hladu vo svete,
prostriedkom bola finanèná podpora,
ktorú posielali najchudobnejším kra-
jinám. Avšak postupne sme si uvedomili,
že príèinou toho, že ¾udia trpia hladom,
nie je nedostatok potravín, ale to, že
existujúci ekonomický systém prehlbuje
nespravodlivosti. Dnes pokraèujeme v
podpore obèianskej spoloènosti krajín
globálneho Juhu, aby sa dožadovala práv
svojich obèanov. Taktiež ale ove¾a viac
zdôrazòujeme dopady politík Belgicka a
Európskej únie (EÚ) na menej rozvinuté
štáty. Ide o politiky týkajúce sa obchodu,
klímy, po¾nohospodárskej politiky, daní a
podobne.  

V èase úsporných opatrení a pokraèu-
júcej krízy majú vlády EÚ tendenciu
zoškrtáva• rozpoèty na rozvojovú
pomoc. Je rozvojová spolupráca stále
odpoveïou na problémy globálneho
Juhu alebo existujú ïalšie možnosti
podpory rozvoja, na ktoré by sme sa
mali zamera•? 

Rozvojová pomoc nie je jediným
riešením, ale je súèas•ou riešenia. Z eko-
nomickej krízy,  s ktorou sa potýkame už
viac ako pä• rokov, sa nedostaneme prís-
tupom „každý sám za seba“. Rozvojová
pomoc je morálnym záväzkom a
záväzkom solidarity. Je to jediný me-
dzinárodný mechanizmus prerozdelenia
bohatstva, aký v súèasnosti existuje. Ale
zároveò, ako som už spomenul, je
potrebné, aby sme sa maximálne zame-
rali na všetky ostatné politiky, ktoré pod-
kopávajú kapacitu krajín Juhu rozvíja• sa.  

V minulom roku ste sa zúèastnili kon-
ferencie o trvalo udržate¾nom rozvoji
Rio+20. Jej výsledky sú považované za
slabé, no diskusia o trvalo udržate¾nom
rozvoji pokraèuje. Celkom urèite sa
odrazí aj v agende po roku 2015, ktorá
sa práve tvorí. Ako môžeme dosiahnu•
trvalo udržate¾ný rozvoj vo svete?

Bude to bezpochyby dlhá cesta. Realizo-
va• trvalo udržate¾ný rozvoj vyžaduje
zásadné zmeny. Musíme sa ale drža•
dvoch záväzkov: zabezpeèi• konkrétne
základné ¾udské práva celému ¾udstvu a
rešpektova• limity našej planéty. Dosiah-
nu• to je možné iba jediným spôsobom, a
to radikálnym znížením nerovností. Je
potrebné zamera• sa na otázku prerozde-

lenia zdrojov a všetci sa budeme ma• lep-
šie. Hovorí sa o tom ve¾mi málo, ale
výskum dokázal, že aj bohatí sa majú lep-
šie v krajinách, kde sú menšie nerovnosti
medzi obyvate¾mi. 

Ak sa zastavíme pri otázke ¾udských
práv, aktuálna je teraz téma pracovných
podmienok predovšetkým v Ázii. 
V apríli tohto roku zahynulo v troskách
textilnej továrne v bangladéšskom
hlavnom meste Dháka viac ako tisíc
¾udí. Aj vaša platforma sa zúèastnila
kampane, v rámci ktorej poukazovala
na neférové praktiky textilných
spoloèností, ktorých svetoznáme
znaèky mnohí kupujeme. Èo ste urobili
a aká bola odozva? 

CNCD-11.11.11 sa v spolupráci s ïalšími
belgickými organizáciami zúèastòuje
medzinárodnej Kampane za èisté obleèe-
nie (Clean Clothes Campaign). Spolu sme
apelovali na ve¾ké znaèky, ktoré sú prí-
tomné v Belgicku a nakupujú obleèenie v
továròach v Bangladéši. Chceli sme, aby
im zamestnanci v továròach neboli ukrad-
nutí.  Aj vïaka mediálnemu tlaku sme
dosiahli, že sa angažujú v odškodnení
obetí a pozostalých po tragédii v Dháke.
Kladú tiež dôraz na zlepšenie pracovných
podmienok v továròach. Ale èo sa týka
legislatívnych opatrení, sme stále v oèaká-
vaní uskutoènenia nejakého významného
kroku. Takže naïalej pozorne sledujeme,
èo sa tam deje. 

V minulosti ste organizovali kampane
týkajúce sa dôstojnej práce a klimatic-
kej zmeny. Tohtoroèná kampaò sa
zameria na právo na jedlo. Z èoho bude
pozostáva•?

Aj pä•desiat rokov po prvej výzve Orga-
nizácie spojených národov k zníženiu
chudoby vo svete, 870 miliónov ¾udí stále
trpí hladom. Tri štvrtiny z nich sú ro¾níci.
Napriek tomu, že sa dnes produkuje
dostatok jedla pre dvanás• miliárd ¾udí. Z
toho vyplýva, že hlad je možné odstráni•.
Avšak vo svete sa objavujú nové praktiky,
ktoré ohrozujú možnos• uplatni• základné
¾udské právo na jedlo. Potraviny využí-
vame na pohon našich áut, špekulanti
manipulujú s potravinami na svetových
trhoch. Nadnárodné spoloènosti zaberajú
stovky miliónov hektárov pôdy v kra-
jinách Juhu. Chceme poukáza• na toto
rôznorodé zneužívanie zdrojov a dosiah-
nu• jeho zákaz. Snažíme sa tiež verejnos-
ti ukáza•, že jediným modelom v po¾no-
hospodárstve, ktorý je skutoène schopný
nasýti• ¾udstvo, je agro-ekologické po¾no-
hospodárstvo. Nie je to súèasný model
agro-biznisu. 

Ïalšou aktuálnou globálnou témou sú
daòové úniky. Organizácia pre hospo-
dársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
hovorí, že rozvojové krajiny na nich
stratia nieko¾konásobne viac, ako získa-
jú od donorov prostredníctvom rozvo-
jovej spolupráce. Èo podniká Belgicko 
v tejto oblasti? 

Aby som bol úprimný, v skutoènosti
robíme ve¾mi málo. Tak, ako väèšina kra-
jín vo svete, Belgicko robí všetko v boji
proti daòovým únikom svojich vlastných
štátnych príslušníkov. Zároveò sa ale
pokúša priláka• bohatých a investorov
daòovými ú¾avami, ktoré poškodzujú
kapacity jeho susedov. V prípade tohto
problému je nevyhnutné kona• na sve-
tovej úrovni. 

Môžu sa malé krajiny ako Slovensko 
a Belgicko angažova• v boji proti
daòovým únikom viac?

Myslím si, že prvým krokom sú zmeny na
úrovni EÚ. Niektorí hovoria o tzv. zmluve
o daòovom odzbrojení. Tento nápad sa
mi pozdáva. Ve¾mi konkrétne, èas• èlen-
ských štátov EÚ chce navrhnú• zmluvu
inšpirovanú americkým zákonom, ktorý
pojednáva o dodržiavaní daòových pred-
pisov v prípade zahranièných úètov, ktoré
vlastnia americkí obèania (Foreign
Account Tax Compliance Act). Myslím si,
že malé krajiny ako Belgicko a Slovensko
sa k tejto iniciatíve musia pripoji• za
každú cenu. 
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Európska konfederácia mimovládnych rozvojových a huma-
nitárnych organizácií CONCORD vydáva na dvojroènej báze
správu ku koherencii politík pre rozvoj (PCD). Tohtoroèný „Spot-
light Report“ vyšiel v septembri. Poukazuje na nesúlad medzi
rozvojovými cie¾mi EÚ a jej politikami, ktoré adresujú otázky
nelegálnych finanèných tokov, potravinovej bezpeènosti, prírod-
ných zdrojov a klimatickej zmeny. Pod¾a správy existujú alter-
natívne riešenia. CONCORD ponúka jasné odporúèania na
zmenu politík EÚ, z ktorých budú benefitova• najchudobnejší
¾udia vo svete. 

V správe rozpracovali štúdie o živote konkrétnych ¾udí. Prvá
prípadová štúdia sa venuje tomu, ako môže EÚ zabráni• nelegál-
nym finanèným tokom, ktoré oberajú rodinu Caroline Muchana
zo Zambie o ich základné sociálne práva. Druhá prípadová štú-
dia sa venuje potravinovej bezpeènosti. Odpovedá na otázku,
ako môže EÚ zabezpeèi•, aby Halima Ally z Tanzánie a jej
podobní dokázali ma• osoh z investícií EÚ do po¾nohospodár-

stva. Tretia štúdia poukazuje na to, ako môže EÚ pomôc• Adoage
Ousmane z Èadu, Mácime Acuña Atalaya z Peru a komunitám v
ïalších rozvojových krajinách benefitova• zo životného prostre-
dia, v ktorom žijú, a jeho prírodných zdrojov. 

Správa sa zároveò venuje stavu PCD v jednotlivých èlenských
štátoch EÚ. Niektoré èlenské štáty si vytvorili inštitucionálne sys-
témy k implementácii koherencie politík pre rozvoj, avšak ani
jeden z nich nespája kombináciu politického záväzku na
najvyššej politickej úrovni, stratégiu implementácie s jasnými po-
litickými cie¾mi, v rámci ktorých je možné mera• pokrok, a vhod-
né mechanizmy koordinácie, monitoringu a reportovania. 

Podrobnejšie informácie sú dostupné 
na www.concordeurope.org.

PCD Spotlight Report nájdete aj v e-knižnici Platformy MVRO 
na www.mvro.sk.

CONCORD prichádza s konkrétnymi odporúèaniami na zosúladenie politík EÚ

Svetové dianie je prepojené stále viac.
Akým spôsobom sa problémy rozvo-
jových krajín dotýkajú nás – obèanov EÚ ? 

Dobrým príkladom odpovede na túto
otázku je problematika zmeny klímy. Ak
nebudeme kona• u nás v záujme udržania
zdravého životného prostredia, situácia v
niektorých krajinách, ako je napríklad
Bangladéš, sa môže sta• neznesite¾nou.
Naozaj nám na tom nezáleží? Platí to aj
naopak. Ak nepomôžeme krajinám Juhu
vybra• si ekologickejší spôsob rozvoja, tiež
zaplatíme za následky. Jediným riešením
je kona• spoloène. 

Poèet ¾udí žijúcich pod hranicou chudo-
by stúpa aj v európskych krajinách 
a nerovnosti medzi obyvate¾mi rastú.
Ako v tomto kontexte vníma belgic-
ká spoloènos• prácu vašej platformy 
v prospech obyvate¾ov globálneho Juhu?

Máme to š•astie, že už nás belgická ve-
rejnos• dobre pozná. Oceòuje nás aj
vïaka ve¾kej verejnej zbierke, ktorú kaž-
doroène organizujeme. Tým nechceme
poveda•, že sa nám v súèasnej dobe krízy
darí dostáva•  medzinárodnú solidaritu
medzi priority. Rozvojová pomoc sa od
roku 2010 neprestala znižova•. Ale my
bojujeme ïalej! 

Èo by ste zaželali Platforme MVRO 
do ïalších desiatich rokov?

Za posledné dva roky som mal možnos•
vidie• vašu vô¾u hýba• vecami na Sloven-
sku. Mal by som pre platformu ve¾a
želaní. Ak mám ale vyslovi• jedno, prajem
vám, aby sa Platforme MVRO na Sloven-
sku podarilo zjednoti• úsilie o zmenu
zmýš¾ania o medzinárodnej solidarite.
Nie je to zbytoèný luxus, je to èas• rieše-
nia, aby sme zabezpeèili š•astie a bla-
hobyt aj v našich krajinách. 

Andrea Girmanová
Autorka je projektová manažérka 

Platformy MVRO
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Po desa•roèiach poskytovania rozvojovej pomoci poukazuje me-
dzinárodná komunita na to, že rozvojové ciele nemožno dosiahnu•
len zvyšovaním rozpoètu rozvojovej pomoci èi vylepšovaním rozvo-
jových politík. 

Mnohé ïalšie politiky rozvinutých krajín, najmä Európskej únie, majú závažné pozitívne
aj negatívne dôsledky na menej rozvinuté krajiny. Ide o politiky v oblasti obchodu, ži-
votného prostredia a klimatickej zmeny, po¾nohospodárstva èi financií. Negatívne
dopady môžu by• eliminované ich zosúladením s cie¾mi rozvojovej politiky. 

Ruka v ruke
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) definuje koherenciu politík
pre rozvoj (PCD) ako snahu zabezpeèi•, aby ciele a výsledky rozvojovej politiky vlády
rozvinutej krajiny neboli oslabované inými politikami tej istej vlády, ktoré majú dopad
na rozvojové krajiny. Takže pod týmto na prvý poh¾ad nezrozumite¾ným pojmom sa
skrýva len zdravý rozum – aby ¾avá ruka nerobila opak toho, èo robí tá pravá.

K implementácii koncepcie koherencie politík pre rozvoj sa èlenské štáty EÚ, vrátane
Slovenska, oficiálne zaviazali vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy (èlánok 208).
Jednotlivé èlenské štáty EÚ urobili v tejto oblasti rozlièný pokrok a v niektorých prí-
padoch existuje ve¾a priestoru na zlepšenie. Koncepcia koherencie politík pre rozvoj je
aj súèas•ou  zákona è. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci, konkrétne 
v paragrafe 7, èlánok 1, bod e) „Ministerstvo je národným koordinátorom pre oficiálnu
rozvojovú pomoc a zabezpeèuje najmä... e) koordináciu zosúlaïovania rôznych politík
Slovenskej republiky v prospech rozvoja rozvojových krajín“.

Medzinárodné aktivity
Platforma MVRO sa tejto téme zaèala intenzívnejšie venova• zaèiatkom roka 2013 
v rámci projektu podporeného Európskou komisiou a SlovakAid. Projekt Európa h¾adá
súlad medzi svojimi politikami pre férovejší svet prebieha v spolupráci s belgickou plat-
formou CNCD-11.11.11 a ïalšími platformami z novších èlenských štátov EÚ: AKU
(Estónsko), FOND (Rumunsko), FoRS (Èesko), HAND (Maïarsko), Sloga (Slovinsko),
Grupa Zagranica (Po¾sko) a s organizáciami CRID (Francúzsko) a Eurodad (Belgicko). 

Cie¾om projektu je posilni• verejnú a politickú podporu pre koherenciu politík pre
rozvoj, ktorá je dôležitým predpokladom na dosiahnutie Miléniových rozvojových
cie¾ov. Projekt sa zameriava najmä na dosiahnutie troch z nich: odstráni• extrému chu-
dobu a hlad (cie¾ 1), zabezpeèi• environmentálnu udržate¾nos• (7) a rozvíja• globálne
partnerstvo pre rozvoj (8). 

Súèas•ou projektu bude budovanie kapacít slovenských mimovládnych organizácií 
v tejto téme, zvyšovanie povedomia médií o globálnych súvislostiach a prepojeniach
rôznych politík, ako i spolupráca s politikmi a ministerstvami, aby pri tvorbe politík 
na Slovensku aj v EÚ brali do úvahy dopady na menej rozvinuté krajiny.

Andrea Girmanová
Autorka je projektová manažérka Platformy MVRO
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Aj mimovládne organizácie môžu prispie• 
ku koherencii politík pre rozvoj
Dvaja zástupcovia tretieho sektora
zo Slovenska sa tento rok v máji
zúèastnili študijnej cesty o koheren-
cii politík pre rozvoj v Bruseli.  Škole-
nie organizované v rámci projektu
TRIALOG, bolo zamerané na posilne-
nie obèianskej spoloènosti novších
èlenských štátov EÚ. O skúsenos-
tiach z medzinárodného seminára
rozpráva Tomáš Bokor z obèianske-
ho združenia Èlovek v ohrození 
a Zuzana Jezerská zo Slovenského
centra pre komunikáciu a rozvoj.

Èo bolo obsahom seminára? 

Tomáš Bokor: Predstavi• po teoretickej a
aj praktickej stránke dimenziu koherencie
politík pre rozvoj (PCD) pri tvorbe le-
gislatívy a jej aplikáciu v rámci Komisie,
Parlamentu a Rady Európskej únie.

Zároveò sme sa dozvedeli o možnostiach,
ktorými je možné zvonku ovplyvòova•
inštitúcie EÚ, aby takúto koheren-
ciu prenášali do praxe.

Ktoré zo získaných informácií boli 
pre vás najväèším prínosom? 

Zuzana Jezerská: Zhmotnenie a zosob-
nenie rozhodovacích procesov v európ-
skych štruktúrach. Ïalej identifikácia
pozície a pochopenia PCD v stratégiách a
prioritách tvorby politík v Rade, v Parla-
mente a Európskej komisii, ale aj spoz-
nanie práce TRIALOGu.
Tomáš Bokor: Pre mòa bolo tiež prínos-
né prvýkrát vidie•, ako sa tento koncept
pretavuje do bežného fungovania brusel-
ských inštitúcií a rozhovory s ¾uïmi, ktorí
sa vytváraniu koherencie politík venujú
na každodennej báze. Takisto bolo pre
mòa dôležité zistenie, že aj slovenský tretí
sektor môže prispieva• k tvorbe koheren-
cie cez našu vládu a europoslancov.  

Ako možno  zvonku ovplyvòova• inštitú-
cie EÚ, aby koherenciu prenášali 
do praxe?

Zuzana Jezerská: Je to nároèné, ale
zjavne úèinný je ten proces, ktorý sa
uplatòuje aj dnes. Napr. prostredníctvom
spoloèných vyjadrení a vyhlásení konzor-
cií ako je CONCORD. Netreba sa bá• ani
oslovi• európskych úradníkov priamo.

Ako môže prispie• konkrétne slovenský
tretí sektor?

Zuzana Jezerská: Tých možností je
viacero – cez už spomínané konzorciá,
prostredníctvom národných programov,
vo vlastnej práci. Predovšetkým sa však
treba dostatoène vzdela• a orientova• sa v
koherencii politík, keïže to nie je celkom
jednoduchá agenda.

Magdaléna Vaculèiaková
Autorka je spolupracovníèka Platformy MVRO

Migranti nás uèia pomôc• ich domovinám

Èínske pris•ahovalkyne považujú za dôležité podporova• v kra-
jine ich pôvodu tie regióny, ktoré sú odkazáné na úrodu 
z ryžových polí. Imigrantky z Latinskej Ameriky navrhujú nauèi•
ženy v domácnosti, ako spracováva• prírodné plodiny a postara•
sa o rodinu tak, aby v dôsledku klimatických zmien netrpela
hladom. Mladí Juhosudánci zase volajú po vzdelaní v oblasti
po¾nohospodárstva. 

Vo všetkých týchto krajinách však chýbajú základné pod-
mienky, prístup k moderným technológiám aj znalosti k rozvoju
a udržate¾nosti drobného po¾nohospodárstva a k tomu, aby sa
produkty následne presadili na trhu. 

Migranti pritom svoje regióny poznajú a vïaka skúsenostiam 
z európskych krajín už know-how získali. Preto môžu prispie• 
k súladu myšlienok rozvojových projektov s ekonomickými èi
inými záujmami EÚ. 

Zatia¾ najmä ekonomická podpora

Koherencia migraèných politík a rozvojovej spolupráce je jedným
z troch pilierov globálneho prístupu k migrácii v EÚ. Projekt
CoMiDe prepája záujmy migrantov a oficiálnych inštitúcií èi
organizácií realizujúcich rozvojovú spoluprácu. Projekt realizuje
Inštitút pre rozvoj spoloènosti do konca marca 2014, a to vïaka
Európskemu fondu pre rozvojovú spoluprácu.  

Aktivity zahàòajú workshopy, informaèné stretnutia èi zis•o-
vanie potrieb cie¾ových krajín medzi migrantmi. Cie¾om je najmä
vyzdvihnú• úlohu diaspóry pri formovaní spolupráce medzi
rozvojovými mimovládnymi organizáciami a tými, ktoré pracujú
s migrantmi. 

Diaspóry majú významnú úlohu pri rozvoji krajín, z ktorých
prichádzajú. Ekonomická podpora v podobe remitencií, prú-
diacich do krajiny pôvodu, je stále najvýraznejším podporným
faktorom rozvoja pre mnohé rodiny i celé krajiny. Nezaned-
bate¾ným prínosom je však aj vybudovanie ¾udských zdrojov,
prenos zruèností, technológií a know-how. A v neposlednom
rade sociálny kapitál, ktorým migranti disponujú v dôsledku ži-
vota v odlišných kultúrnych podmienkach. 

Nech vedomosti prúdia 

Na stretnutiach v rámci projektu CoMiDe hovoria o svojich
potrebách migranti z Blízkeho východu, Afriky i Latinskej
Ameriky. Navrhujú, èo by bolo potrebné realizova•. Volajú najmä
po možnostiach pre ženy a po zdravotníckej starostlivosti, keïže
na Slovensku študuje ve¾a budúcich lekárov èi sociálnych pracov-
níkov z rozvojových krajín. Zmysel má však aj to, ak migrant získa
skúsenosti v obchodovaní a založí si v krajine pôvodu vlastnú
firmu. Môže tak využi• svoje znalosti o zahranièných trhoch ako
i kontakty.

Na to, aby bol koncept co-developmentu úspešný a mozgy
medzi krajinami „cirkulovali“, je však nevyhnutné nastavi• pod-
mienky pre prichádzajúcich migrantov tak, aby mali príležitos•
svoj intelektuálny kapitál rozšíri•. A práve tu je priestor pre súlad
politík EÚ. 

Galya Terzieva
Autorka je koordinátorkou aktivít projektu CoMiDe 

Èíòania, Vietnamci, Afganci, Afrièania z rôznych kútov kontinentu – žijú medzi nami tu, na Slovensku. Ak
ich prizveme, môžu by• prospešní pre rozvojové projekty. Co-development, teda zapojenie ochotných
migrantov do realizácie efektívnej rozvojovej spolupráce, je jedným zo spôsobov, ako prepoji• migraènú
politiku s tou rozvojovou.
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Millennium Village (Miléniová dedina) v Mayange sa skladá 
z piatich menších dedín a v každej žije asi pä• tisíc obyvate¾ov.
Oblas•, kde sa bude projekt realizova•, schválila vláda v roku
2005. Po genocíde v polovici devä•desiatych rokov bola dedina
takmer vy¾udnená. Tí, ktorí zostali, rúbali stromy a nesadili nové.
Znehodnotila sa tak pôda a nik tu vlastne ani nechcel ži•. Posled-
nou ranou bolo ve¾ké sucho v roku 1999. Pôvodní obyvatelia a
uteèenci sa najviac báli, že nastane ïalšia podobná situácia. 

Ako napovedá názov, hlavnou úlohou projektu je dosiahnu•
splnenie Miléniových rozvojových cie¾ov (MDGs, z angl. Millen-
nium Development Goals) do roku 2015. Na prvý poh¾ad je to
ambiciózne a od rwandskej každodennosti odtrhnuté predsavza-
tie. Môže to však by• aj skvelá príležitos•, ako vyskúša• na malom
území opatrenia, ktoré by k splneniu cie¾ov viedli. 

Komunity, zapojte sa!
Na zaèiatku realizácie projektu v roku 2006 ro¾níci absolvovali
kurzy o po¾nohospodárstve a dostali semená na zasadenie
kukurice a manioku. Lektori im vysvetlili princíp hnojenia a rôzne
spôsoby obrábania pôdy. Výsledkom terénnych prác sú farmári
ako Tadeo, ktorí majú za svojim domom pomaranèové, mangové
a avokádové stromy. „Tiež som sa nauèil ako štepi• stromy, a tým
zlepšova• kvalitu plodov,“ vysvet¾oval nám Tadeo vo svojom sade.
„Je samozrejmé, že musím tieto znalosti šíri• ïalej. Takisto aj
teliatko, ktoré sa narodilo mojej krave som dal tohtoroènému
ocenenému farmárovi.“

Donald Ndahiro, vedúci projektu Millennium Village 
v Mayange, práve toto považuje za bod obratu. „Chceme, aby sa
komunity zapájali do toho, èo robíme, aby to chápali ako svoje 
a aj bez nás mohli pokraèova•,“ hovorí. Na zaèiatku pracovali 
s dvadsiatimi domácnos•ami. V rozhovoroch s ich zástupcami sa
dozvedeli o problémoch rodín. Väèšie množstvo rodín je vždy
reprezentované niekým zvoleným na vyššej úrovni, a tak je celý
sektor prepojený a dokáže sa spoloène rozhodova•. „Ide nám o
to, aby komunity komunikovali medzi sebou. Chceme, aby to tak
bolo aj po tom, ako odídeme,“ dodáva Ndahiro.  

Aj škôlky udržia deti v škole
Vo všetkých oblastiach sa v Mayange kladie dôraz na spoluúèas•
obèanov a terénnu prácu. Príkladom je aj vzdelávanie. Rwanda
chce zavies• nielen základné, ale aj stredné všeobecné a uni-
verzálne školstvo. Vïaka tomu, že potravinový program World
Food Programme dodáva do škôl v tejto oblasti jedlo, zvyšuje sa
množstvo detí, ktoré pravidelne chodia do školy. „Najväèším
problémom je presvedèi• rodièov. Ak sú sami negramotní, •ažko
chápu, preèo je škola dôležitá,“ vysvet¾uje jeden z aspektov
problému Aloyz, koordinátor po¾nohospodárskych projektov.
Pripúš•a tiež, že je •ažšie udrža• v škole dievèatá, preto sa snažia
komunity presvedèi•, aby sa vydávali až od osemnástich rokov.
Vláda uvažuje o stanovení legálnej hranice dokonca na 21 rokov. 

Ako okrem jedla udrža• deti v škole? „Sami bez vlády sme
zaviedli škôlky a ukázalo sa, že tieto deti skôr dokonèia školu,“
vysvet¾uje Aloyz metódu v Mayange. Komunitní pracovníci 
v teréne èasto riešia práve rôzne dôvody nekonzistentnej školskej
dochádzky. Jedným z testovaných opatrení je podpora štipen-
diami. V èase našej návštevy bolo v tomto programe štyridsa•štyri
dievèat, ktorým štipendium pokrylo náklady na pomôcky a uniformy. 

V zdravom tele
Oblas• zdravotníctva je asi najväèšou pýchou v Mayange. Celko-
vo tu majú len tri deti, ktoré sú na terapeutickej strave kvôli pod-
výžive. Detská úmrtnos• štatisticky klesla na dve deti mesaène.
Pre porovnanie, UNICEF udáva, že v roku 2011 umrelo mesaène
v Rwande takmer dve tisíc detí vo veku do piatich rokov.

Celé zdravotnícke stredisko sme zastihli pokojné, lebo sme
prišli v štátny sviatok – výroèie konca genocídy. Aloyz nám ukázal
ambulancie a èakárne i budované materské centrum. Pozdravili
sme sa aj s tromi èerstvými mamièkami. Takmer na každej stene
visia plagáty s inštrukciami, ako predchádza• malárii a infekèným
chorobám, a ako sa má správa• tehotná HIV pozitívna žena. Na
celý tento okres pripadajú tri sanitky, z toho len jedna na oblas•
Millennium Village. Sestrièka však s úsmevom dodala, že sa

obèas pokazia aj všetky naraz. Aj tak je však miestne zdravotníc-
tvo v porovnaní s rwandským štandardom na pomerne vysokej
úrovni a má dobré výsledky.

Bez zamestnávate¾a a na vlastných nohách
Felicité prišla do komunitného podnikate¾ského centra kvôli
nám. Aby sme aj cez sviatok videli, ako to tu funguje. Pod stre-
chou bol priestor pre stolárov. A na dvore sa našlo miesto aj pre
opravovne bicyklov. My sme však išli do budovy v rohu, ktorá je
základòou pre družstvo takmer stopä•desiatich žien. Vyrábajú
košíky, misky, podnosy a šperky. Tie v rámci projektu predávajú
aj v hlavnom meste Kigali. 

„Vïaka príjmu z pletenia sme si postavili nový dom, máme
elektrinu a problémom nie je ani zaplati• zdravotné poistenie.
Môžeme dokonca najíma• výpomoc na prácu na poli,“ vypoèíta-
va Felicité všetky zlepšenia. „Mám tri deti a vïaka mojim
zárobkom majú všetko potrebné do školy.“ Poèas rozhovoru
pokraèuje  v pletení ve¾kej podložky, ktorej dokonèenie trvá aj
štyri dni. „Farby si vyberáme a materiál farbíme sami,“ objasnila
nám tajomstvo pestrofarebných kusov. Okrem prírodných mate-
riálov používajú ženy v tomto družstve aj umelé vlákna, ktoré
dovážajú z Ugandy. 

Zlepšíme všetko
Na zaèiatku všetkého bolo presvedèenie inštitútu Earth Institute
Kolumbijskej univerzity a neziskovej organizácie Millennium
Promise, že MDGs nie sú od seba oddelené. Ak teda chceme
nieèo konkrétne v rozvojových krajinách zlepši•, musíme zlepši•
aj nieèo iné. Presnejšie – všetko. 

Prístup presadzovaný v dvadsiatich miléniových dedinách po
celej Afrike stojí na aktivite komunity nato¾ko, aby sa situácia
zlepšovala aj po ukonèení projektov. To je samozrejme témou na
diskusiu. Najmä, ak vezmeme do úvahy, ko¾ko prostriedkov do
týchto oblastí plynie vïaka partnerom projektu. Tými sú vlády
krajín, v ktorých sa „miléniové dediny“ nachádzajú, medzinárod-
né rozvojové organizácie (UN Office for Project Services, USAID,
World Food Programme, Open Society Fund), ale tiež globálne
firmy prispievajúce v rámci svojich politík spoloèenskej zod-
povednosti (napr. Sony Ericsson). 

Rozpoèet projektu sa poèíta na hlavu a rôznymi podielmi
doòho prispievajú všetci partneri s tým, že príspevok do projek-
tu Millennium Village by mal postupne klesa•. V pláne na roky
2011 až 2015 je to suma 120 amerických dolárov na obyvate¾a.
Donald, vedúci projektu Millenium Village v Mayange, povedal,
že on sám bude ma• zaruèene prácu až do roku 2016, kedy sa
celý projekt bude závereène vyhodnocova•. A potom uvidí. 

Cesta autorky sa uskutoènila v spolupráci s Platformou MVRO 
a PDCS v rámci projektu V4 Aid s podporou Európskej komisie 
a SlovakAid. 

Ivana Rybanská
Autorka  je spolupracovníèka Platformy MVRO

Dedina splnených snov
Vo svojom sade sa stará o najrôznejšie ovocie a za svoje pestovate¾ské úspechy bol ocenený kravou. Tadeo je jeden 
z ro¾níkov z dediny Mayanga vo východnej Rwande, ktorí pred piatimi rokmi dostali pä•desiat sadeníc stromov a základ-
ný tréning. To všetko vïaka ve¾kému s¾ubu Miléniových rozvojových cie¾ov a snahe prispie• k ich splneniu.

Felicité v Centre podnikania v Mayange. Foto: Ivana Rybanská, Rwanda, 2013
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Nadšená hàstka Moldavèanov preš¾apuje opatrne po blatistej
ceste. V malom skleníku obdivujú úrodu, ktorú vypestovali
pravoslávni popovia. Na seminári v Monastire Braceni na
severe Moldavska ich potom Èesi uèia, ako vo vlastnej záhrad-
ke vypestova• zeleninu s nálepkou „bio“ a ako na nej aj zaro-
bi•. Slováci zase pomáhajú pripravi• moldavský štátny
rozpoèet. 

V Moldavsku tvorí štyri pätiny pôdy èernozem, jedna z najkvalit-
nejších na svete. Pestovanie bioproduktov by mohlo by• recep-
tom, ako prelomi• extrémnu chudobu. 

„Je škoda, že nevyužívame náš potenciál. Naša pôda vyhráva
všetky sú•aže na svete. Žiadna krajina jej nemá taký podiel ako
my,“ rozpráva Boris Boinceanu z univerzity v meste Edinet. 

„V Moldavsku je všetko bio, nie je to žiadne PR a ani to nie je
také drahé ako na Západe,“ súhlasí Moldavèanka Daniela Dra-
gulin z èeskej ambasády v Kišiòove. Èesi, podobne ako ostatné
krajiny V4, sú v Moldavsku ve¾mi aktívni. Nádejný je projekt
organizácie Èlovìk v tísni, ktorý sa nekonèí zopár konferenciami
o demokratizácii, ale aj reálne nieèo v krajine zmení. 

Bio víno pre Európu
Výhodou èeského projektu o bioproduktoch je, že na jeho rea-
lizáciu má väèšina Moldavèanov prostriedky – vlastnú záhradu.
Èo im chýba, je know-how, ktoré sa ich na sérii stretnutí snažia
nauèi•. 

Vinár Constantina Stratana má svoj vinohrad neïaleko
hlavného mesta. Rád by prešiel aj na výrobu vína v bio kvalite.
„Neviem, èi bude lepšie, ale mohlo by sa lepšie predáva•,“ smeje
sa Constantin, ktorého vína chutia v Európe aj v Rusku. Teda, ak
naòho nevystaví Moskva blokádu, ako sa to stalo tento septem-
ber v èase jesenného summitu EÚ o Východnom partnerstve vo
Vilniuse. Proeurópsky Kišiòov tam chce rozbehnú• asociaèné
rozhovory s Bruselom. „Vždy, keï Kreme¾ nahnevajú naši politici,
zrazu objavia v našom víne aj ovocí pesticídy,“ rozpráva vinár.
„Boli sme sovietska vinica, to sa však zmenilo. Neskolabovali sme
pre ich blokády a našli sme nové trhy v Európe.“

V4 stojí za Moldavskom
Krajiny V4 sa zázraène zhodujú v tom, že Moldavsko je ich rozvo-
jová priorita. Snažia sa posunú• krajinu èo najviac k Európe –
demokratickými reformami aj ekonomicky. 

„Pod¾a mòa sú už pripravení na vízovú liberalizáciu,“ myslí si
maïarský ve¾vyslanec v Kišiòove Mátyás Szilágyi. Pred ambasá-
dou v tom èase stoja dlhé rady Moldavèanov na schengenské
víza. Zároveò Szilágyi pripúš•a, že Moldavsko je pre Úniu celkom
•ažkým orieškom. Naráža na Rusko, ktoré sa snaží udrža• krajinu
pod svojím vplyvom, k èomu využíva separatistický režim v mol-
davskom regióne Podnestersko. 

Jedným zo spôsobov, ako nestrati• malú krajinu, sú pod¾a
neho aj dobré rozvojové projekty, ktoré V4 rozbieha. Slovenská
diplomacia to vidí rovnako.  

Slovenskí diplomati v Kišiòove
Svoju ambasádu Slovensko otvorilo v Moldavsku tento rok a
snaží sa èo najviac podpori• eurointegraèné ambície Kišiòova.
„Vnímame ho ako potenciálny úspech Východného partnerstva
EÚ a ako krajinu, ktorá dosiahla hmatate¾ný pokrok v reformách.
Moldavským partnerom sme pripravení pomôc• rovnakým spô-
sobom, ako Slovensku pomáhali naši západní partneri v zložitom
transformaènom a integraènom období,“ s¾ubuje šéf slovenskej
diplomacie Miroslav Lajèák. Úlohou novootvoreného Zas-
tupite¾ského úradu SR v Kišiòove má by• posilnenie slovensko-
moldavských vz•ahov, zintenzívnenie dvojstrannej ekonomickej
spolupráce, pomoc našim podnikate¾ským subjektom presadzo-
va• sa na moldavskom trhu.

Pomáhame im robi• lepší rozpoèet
Hoci Slovensko „prišlo“ do Moldavska ako posledné z V4, v kra-
jine už má dobré meno. Napríklad rozpoètoví experti na mol-
davskom ministerstve financií robia vïaka slovenským kolegom
lepší rozpoèet. „Sériou školení nás nauèili, ako z jednoduchého
rozpoètu s tabu¾kami o výdavkoch a príjmoch urobi• programový
rozpoèet, kde nejde len o automatické prerozdelenie štátneho

príjmu, ale aj o stanovenie si cie¾ov a zhodnotenie výsledkov,“
hovorí Diana Razlog z moldavského ministerstva financií. „Vïaka
projektu obèania vidia, na èo sa minuli peniaze. Bez vás by sme
sa to len tak nenauèili robi•,“ dodala. 

Moldavèania na centrálnej úrovni zavedú tzv. programové
rozpoètovanie už v roku 2014. 

Made in Slovakia 
Podobných projektov „Made in Slovakia“ je v Moldavsku viac.
Projekt Slovenskej spoloènosti pre zahraniènú politiku Národný
konvent o EÚ v Moldavsku chce zapoji• širšiu odbornú verejnos•
do tvorby národných politík. Slovenská atlantická komisia zase
spolupracuje s americkou organizáciou fhi 360 na príprave legis-
latívy, ktorá by pomohla moldavským mimovládkam získa• èas• 
z daní, ako sa to deje na Slovensku. 

„Máme obrovské množstvo mimovládok, ale majú ve¾mi
krátku životnos•. Lepšie financovanie by urèite prospelo
obèianskej spoloènosti a slovenský vzor celkom funguje,“
potvrdzuje Anatolie Beleac z moldavskej poboèky fhi 360.

Cestu autora do Moldavska podporil SlovakAid a Európska ko-
misia.

Mirek Tóda
Autor je šéf zahranièno-politického oddelenia denníka SME
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Ako pomôc• Moldavsku? Bioprodukciou a lepším rozpoètom 

Vidie•... A èo potom?
Jednou z aktivít trojroèného projektu V4 Aid, ktorý prepojil
neziskové organizácie z vyšehradských krajín, bola aj cesta
novinárov na africký kontinent. Cesta mala pomôc• tomu, aby
o rozvojovej spolupráci písali ¾udia, èo si o nej nielen nieèo
preèítali, ale ju aj videli na vlastné oèi. 

Náklady na výrobu v médiách sa krátia. Všade vo svete majú no-
vinári stále menej možností cestova• za témami do terénu, nieto
ešte do Rwandy. Nás, ktorí sme takúto šancu dostali, bolo
dvanás•, z toho štyri študentky. Dobrodružstvo to bolo pre
každého – ani ostrie¾aní profesionáli sa predtým neocitli v takej
rôznorodej skupine žurnalistov.  A my ostatní sme jednoducho
boli po prvýkrát vo východnej Afrike.

Novinári v Afrike
To, že sa cesta napokon podnikla do Rwandy a na dva týždne,
bolo tak trochu prekvapením, keïže žiadna z partnerských orga-
nizácií tu nemala väèšiu misiu s logistickým zázemím. Všetko
podstatné zariadili koordinátorky projektu z Informaènej sekcie
Rozvojovka èeskej mimovládky Èlovìk v tísni.

Rwandu sme prešli krížom-krážom, po nových aj neexistujú-
cich cestách sme smerovali k rôznym rozvojovým projektom. Od
masívnych prestavieb údolí na ryžové polia až po malièký projekt,
kde miestna komunita dáva svojim èlenom bicykle. Videli sme
skutoène tip-top fungujúce aktivity, ale dozvedeli sme sa aj o
tých, èo nie sú až také dokonalé. Za dva týždne sa nám krajina,
rozlohou ve¾ká asi ako Slovensko, poskladala pred oèami nanovo.
Bez goríl v hmle a s obrovskými problémami, zdanlivou stabilitou
a zlepšujúcim sa marketingom. 

By• správnym žurnalistom
Priznávam sa, že èastejšie ako inokedy som na ceste po Rwande
rozmýš¾ala o novinárskej etike. Èi je naozaj správne viez• so
sebou lietadlom cez pol sveta o jeden kufor plný detských
topánok navyše. Ko¾ko fotografií detí s ve¾kými tmavými oèami
bude uverejnených a nechtiac posilnia mediálny obraz o „úbo-
hých èernoškoch“? O tom, èi má rozprávanie osobných príbehov
nejakú hranicu intimity. A kde má medzi tým všetkým miesto
novinárska dravos•, ignorujúca kolegov, ktorí takisto zbierajú
materiál. 

Hoci mediálne výstupy vyjdú okamžite po našom návrate, až
po dlhšom èase sa ukáže, èi mala novinárska cesta skutoèný
dopad a aké ciele splnila.

Ivana Rybanská
Autorka sa zúèastnila e-learningového kurzu pre zaèínajúcich

novinárov v rámci projektu V4 Aid
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Hostite¾ské organizácie v Kiminini, Nairo-
bi a Nyeri sú už nieko¾ko rokov partnermi
Dobrej noviny – vianoènej koledníckej
akcie eRka spojenej so zbierkou pre
rozvojové projekty v rôznych afrických
krajinách.

Matematika v jednotriedke
Katolícka diecéza Kitale na západe Kene
spolupracuje s miestnymi komunitami na
zlepšení ich životných podmienok. V sna-
he o spravodlivos•, rovnos• šancí èi
starostlivos• o deti i mladých má diecéza
silný hlas. V  dedinke Kiminini je v areáli
miestnej základnej školy malý domov pre
deti s postihnutím, kde pôsobila Mária. 

„Uèila som matematiku a angliètinu
pä• roèníkov v jednej triede. Prvé týždne
ma tiež uèili deti – svahilèinu. Keï už
nevládali sedie• a študova•, prešli sme na
tvorivé aktivity,“ popisuje dobrovo¾níèka.
„Kvôli pretrvávajúcemu štrajku prišli
uèitelia k de•om iba sem-tam a aspoò tie

staršie nieèo uèili,“ hovorí Mária o ne¾ah-
kých podmienkach v kenskom školstve. 

Jedným z jej študentov bol aj veselý a
neposedný chlapec Kevin Manase, ktorý
bude toto vianoèné obdobie na Sloven-
sku osobitným ve¾vyslancom všetkých
detí so špeciálnymi potrebami v rozvo-
jových krajinách. Je totiž tvárou devät-
násteho roèníka Dobrej noviny. 

Medzi kenskými sestrami
„Niekedy mám pocit, že som v Keni viac
dostala, ako odovzdala,“ hovorí Júlia,
ktorá sa podie¾ala na chode projektu Res-
cue Dada (v preklade Zachráò sestru).
„Od detí a zamestnancov zapojených do
projektu, cez bežných okoloidúcich v uli-
ciach Nairobi èi veriacich na svätej omši,
až po predavaèku v nákupnom centre –
všetko to boli obyèajní ¾udia, no 
s otvoreným srdcom,“ spomína dobro-
vo¾níèka.

Rescue Dada považuje za dobre fun-
gujúci projekt, ktorý momentálne rehabi-
lituje a snaží sa o reintegráciu takmer
sedemdesiatich znevýhodnených dievèat.
Niektoré sú tam už rok, iné boli nájdené
a privedené políciou alebo sociálnymi
pracovníkmi nedávno. Súèas•ou projektu
je škôlka pre deti okolo pä• rokov a tri
triedy, v ktorých sú dievèatá podelené
pod¾a úrovne ich vedomostí.

Mária chváli snaživos• Keòaniek: „Dá
sa s nimi porozpráva•, lebo ich angliètina
je už na urèitej úrovni. S pomocou
uèite¾ov sme dokonca otvorili výtvarnú

triedu, kde sme denne tvorili, vymýš¾ali,
ma¾ovali, strihali, lepili,“ popisuje Júlia. 

Nádej pre chlapcov z ulice
Centrum detskej záchrany St. Mary´s v
Nyeri je programom predškolskej
výchovy a základného vzdelávania pre
dvestopä•desiat detí, ktoré žijú v areáli
rovnomennej strednej školy so 650 
študentmi. Pod¾a Františka tu má
dobrovo¾ník príležitos• na vlastné oèi
vidie•, v akých podmienkach deti a ich
rodièia žijú. „Urèite najsilnejším zážitkom
bol príchod troch nových chlapcov.
Rozdiel medzi nimi a tými, èo v centre už
nejaký èas žijú, je ve¾mi ve¾ký. Prišli 
z ulice, hladní, pod vplyvom drog,
sebeckí, nevychovaní,“ popisuje Fran-
tišek. „Pod tým všetkým je ale nevinné
die•a, ktoré nemalo š•astie ži• v pod-
mienkach, v akých by mali deti vyrasta•,“
spomína na ne¾ahké momenty.

Dobrovo¾níci eRka sa po svojom
návrate na Slovensko aj naïalej aktívne
zapájajú do rozvojového vzdelávania. So
svojimi skúsenos•ami, zážitkami a novými
zruènos•ami sa delia poèas prezentácií na
školách a vo farnostiach vo svojom okolí.

Ich cestu do Kene finanène podporil 
Program Ministerstva zahranièných vecí 
a európskych záležitostí SR na vysielanie
dobrovo¾níkov do rozvojových krajín v
rámci oficiálnej rozvojovej pomoci.

Darina Maòurová
Autorka je projektová manažérka

Dobrej noviny

Slováci priniesli mladým Keòanom aj nádej  
Obèianske združenie eRko vyslalo v rámci svojho programu rozvojovej spolupráce aj uplynulé leto do Kene
troch dobrovo¾níkov. Mária Èujová, Júlia Pavlíková a František Malovec strávili tri mesiace prácou pre tie
najviac znevýhodnené skupiny obyvate¾stva.

Mária v škole v Kiminini nahrádzala uèite¾ov, ktorí štrajkovali.
Foto: Dickson Munyalo, Keòa, 2013

Pomalší svet. Èas je vo veciach okolo nás. Foto: Vlasta Paholíková,
Tanzánia, 2013

Vôòa prachu a rastlín, hmyz znejúci zo všetkých smerov.
¼udia. Prisadnú si, kráèajú popri mne. Deti, dospelí,
jeden, dvaja, siedmi. Zdravia ma po anglicky alebo –
Shikamoo! Habari! Mambo! Chcú sa priateli•. Sú vys-
miati, zvedaví, opatrní i odvážni. Veï som muzungu,
ako tu hovoria bielym.

Moje pôsobenie v tanzánskom Mehayo mi pripomína detstvo,
kedy veci okolo mòa fungovali jednoduchšie. ¼udia sa riadia tým,
èo je momentálne nevyhnutné. Ma• elektrickú energiu, jedlo,
drevené uhlie na varenie, prinies• vodu, lebo tá dnes a možno
vôbec neteèie, ma• èisté šaty a po tom všetkom unavené telo z
fyzicky nároènej práce. Základné úlohy vyplývajú z ove¾a nižšej
úrovne materiálneho a technického rozvoja krajiny, než je ten náš. 

Napriek hmotnému nedostatku je Tanzánia známa mieru-
milovnými ¾uïmi, schopnými rešpektova• druhých. Na mieste,
kde pôsobím, je príkladom tejto schopnosti rešpekt k vierovyzna-
niam. V každodennom živote moslimovia spolu s rôznymi typmi
kres•anov nažívajú v zhode, tolerujú nábožensky špecifické zvyky
a názory ostatných. 

Porozumenie sa v Tanzánii, v závislosti od situácie, premieòa
na podporu, rados•, súcit a oslavu. Vo vz•ahoch je individualiz-
mus nahradený spoloèným cítením, každý èlovek rovnako
napåòa svoje vlastné potreby, úzko späté s potrebami širšej
rodiny. Miera intenzity empatie je prekvapujúco vysoká. 

Iný význam slov, iné vnímanie èasu
Na druhej strane existujú nepísané kultúrne pravidlá, ktorými sa
¾udia prirodzene riadia v každodennom živote. Vznikajú a menia
sa prelínaním tradície so súèasnos•ou, preto sa odlišujú od jednej
spoloènosti k druhej. Tanzánske pravidlá sa tak pre neznalých
vynárajú postupne. Pri kontakte s nimi sa automaticky objavujú
ïalšie a ïalšie, ktorými by sme sa my,  Európania, mali riadi• a
zži• sa s nimi. 

Napríklad len predstavy, ktoré prisudzujeme k jednotlivým
slovám, sú odlišné od afrických významov. Obyèajný názov
pomaranèa nesie v sebe farbu, možno aj preto je pre nás vždy
oranžový. V Tanzánii však kúpite hlavne zeleno-žlté pomaranèe. 

Taktiež vnímanie èasu je úplne iné. Aj po takmer dvoch me-
siacoch sa ešte stále nechám nachyta•: „No hurries in Africa! If
you want to hurry up, go for Europe!“ – V Afrike sa neponáh¾ame.
Ak sa chceš ponáh¾a•, choï do Európy!

Tempo a rytmus života sú výrazne pomalšie ako tie, na ktoré
sme zvyknutí doma. Netreba sa hna• dopredu, pomalým krokom
môžeme cíti• zem celým chodidlom. ¼udia tu nechodia po
špièkách. V záležitostiach, ktoré sa ich týkajú, neplávajú len na
povrchu, ale ponárajú sa hlbšie k podstate veci. Aj preto nikdy
nie je neskoro. Každý totiž chápe, že na všetko je potrebný èas.

Vlasta Paholíková
Autorka je dobrovo¾níèka v Tanzáni v rámci programu GLEN na

projekte Umožnime de•om s mentálnym postihnutím
ži• nezávisle

V Tanzánii je na všetko èas
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Organizácia Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (SCKR)
má rozvojové dobrovo¾níctvo vo svojom portfóliu. „Je totiž jed-
nou z mála možností, ako dosta• našich expertov do menej roz-
vinutých krajín aj mimo aktuálne prebiehajúce projekty,“
vysvet¾uje Daniel Rolín, ktorý v SCKR vedie dobrovo¾nícky pro-
gram. „V rámci technickej oficiálnej rozvojovej pomoci tak
môžeme spolupracova• pri rozvoji miestnej legislatívy a inštitu-
cionálnych štruktúr.”   

Vyvážame know-how
Pri svojich dobrovo¾níckych aktivitách sa SCKR podie¾a na rozvo-
ji dobrovo¾níctva aj v Gruzínsku. Vysiela tam odborníkov, ktorí 
v krajine pochytia èosi z rozvojovej praxe, a zároveò tam odo-
vzdajú nieèo zo svojej vlastnej expertízy. Takto vníma úlohu
rozvojových dobrovo¾níkov aj Peter Hulényi, riadite¾ Odboru
rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahranièných
vecí a európskych záležitostí SR. „Dobrovo¾nícky program je jed-
ným z našich úèinných nástrojov pomoci partnerským krajinám,
keïže dobrovo¾níci sú zväèša zapojení do rozvojových projektov
SlovakAid. Zároveò však ide aj o nástroj na budovanie kapacít,
ktorým si vychovávame perspektívnych rozvojových pracov-
níkov,” objasòuje.

Partnerom SCKR v dobrovo¾níckom programe v Gruzínsku je
etablovaná miestna organizácia Helping Hand. V Tbilisi manažu-
je viac než tristo dobrovo¾níkov. Cie¾om oboch organizácií je 
v strednodobom horizonte prispie• k inštitucionalizácii
dobrovo¾níctva, a zároveò k zvýšeniu povedomia o tomto
inštitúte medzi ¾uïmi, ako aj medzi politickými èinite¾mi. Na
nedostatky v tejto oblasti totiž poukázala štúdia, ktorú poèas 
svojho takmer polroèného pobytu v krajine vypracoval slovenský
dobrovo¾ník – právnik Michal Valach.  „Formálne poòaté
dobrovo¾níctvo (napríklad v rámci organizácie,  nemocnice èi
školy, pozn. autora) je pre verejnos• takmer neznámym pojmom.
¼udia zväèša odmietajú by• takýmito dobrovo¾níkmi. Zároveò tu
chýba rozhodujúca politická podpora,” vysvet¾uje. 

Pomocnou rukou by bol zákon 
Do istej miery mu oponuje Tutiko Meshki, projektová manažér-
ka Helping Hand. Tvrdí, že sa im podarilo dosta• (nie však defi-
nova•) pojem „dobrovo¾níctvo“ aspoò do novej mládežníckej
politiky, èím sa vytvára rámec na diskusiu. No zatia¾ politika
pracuje len s mládežou a samotný inštitút dobrovo¾níka gruzíns-
ka legislatíva stále nepozná. Organizácie sa preto nemajú o èo
oprie•. Výsledkom je, že dobrovo¾ne pôsobiacich ¾udí nevedia

zaradi• do sociálneho èi daòového systému. Nastávajú tak kom-
plikácie v takých malièkostiach, ako je možné preplácanie ces-
tovného èi stravného poèas podujatí. Napríklad u nás to vyriešil
slovenský zákon o dobrovo¾níctve prijatý v roku 2011.

Zákon o dobrovo¾níctve, podobný tomu slovenskému, v
Gruzínsku pripravujú už nieko¾ko rokov. „Snaha o jeho prijatie
nie je nová,” hovorí Michal Valach. „No meniace sa garnitúry
tomu bránili. Starí poslanci, ktorí pochopili podstatu
dobrovo¾níctva, odišli, a novým je to treba vysvet¾ova• odznova,”
dodáva. Tutiko Meshki je optimistickejšia: „Na prijatí zákona
stále pracujeme, vyjednávame s vládnymi predstavite¾mi a verím,
že èoskoro ten zákon prijmú. Momentálne sa nachádza v legis-
latívnom pláne vlády,” objasòuje. 

V Helping Hand však nezahá¾ajú, ani kým zákon prijatý nie je.
Momentálne pripravujú akèný plán, ktorého súèas•ou je vytvore-
nie siete dobrovo¾níckych organizácií a budovanie ich kapacít.
Obsahuje tiež efektívnejšie propagovanie inštitútu dobrovo¾níc-
tva vo verejnosti a médiách. Vychádzajú pritom aj z odporúèaní
štúdie Michala Valacha. Pri príprave plánu s nimi spolupracuje
Miroslava Pinková, ïalšia dobrovo¾níèka SCKR. 

Akým dielom prispievajú Slováci? 
Dobrovo¾níci vysielaní organizáciou SCKR sú vyberaní na základe
expertízy tak, aby vedeli hos•ujúcej organizácii popri zvyšovaní
odbornosti ponúknu• viac než bežnú administratívnu èi logistickú
výpomoc. 

Pod¾a Daniela Rolína vysiela SCKR dobrovo¾níkov systema-
ticky. „Prvý dobrovo¾ník pripravil štúdiu mapujúcu pozíciu
dobrovo¾níctva v krajine. Dobrovo¾níèka Miroslava Pinková,
ktorá je v Tbilisi od júna do októbra 2013, spoluvytvára akèný
plán rozvoja dobrovo¾níctva. Ïalší dobrovo¾níci by sa mali
podie¾a• na jeho napåòaní a monitoringu plnenia, prípadne 
v neskoršom štádiu na evalvácii,” vysvet¾uje. 

Okrem toho sa všetci dobrovo¾níci podie¾ajú aj na bežných
projektových aktivitách Helping Hand. Pomáhajú organizácii s
manažovaním jej dobrovo¾níkov aj s budovaním ich kapacít,
napríklad organizujú workshopy o ¾udských právach. Okrem
toho vyh¾adávajú európske a iné granty a h¾adajú ïalšie prieniky
možnej spolupráce.

Program rozvojového dobrovo¾níctva je aj na Slovensku ešte
stále novinkou. Aj príklad úspešného systematického pôsobenia
dobrovo¾níkov SCKR v Gruzínsku však ukazuje, že sa môže sta•
efektívnym nástrojom ako pôsobením slovenských expertov –
dobrovo¾níkov – prispie• k spolupráci na rozvoji menej rozvi-
nutých krajín. Slovami Petra Hulényiho z MZVaEZ, program
môže „zauja• pevné miesto v systéme SlovakAid”. 

Peter Ivaniè
Autor pôsobí v Slovenskom centre pre komunikáciu a rozvoj
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Slováci podporujú gruzínske dobrovo¾níctvo
„Stav dobrovo¾níctva je jedným z ukazovate¾ov vyspelosti obèianskej spoloènosti,” hovorí Peter Hulényi 
z Ministerstva zahranièných vecí a európskych záležitostí SR. Hoci, ako jedným dychom podotýka, nie sme 
zatia¾ v tejto disciplíne svetovou ve¾mocou, naše èerstvé skúsenosti z vytvárania právneho rámca 
pre dobrovo¾níctvo sú tým, èo Slovensko môže úspešne vyváža•. A aj to robí.  

16

Gruzínska organizácia Helping Hand pracuje so stovkami dobrovo¾níkov.
Foto: Michal Valach, Gruzínsko, 2012

Takmer štyri desiatky dobrovo¾níkov už majú
rozvojovú skúsenos•

Od spustenia Programu na vysielanie dobrovo¾níkov v marci
2012 až dodnes podporilo Ministerstvo zahranièných vecí 
a európskych záležitostí SR tridsa•osem dobrovo¾níckych poby-
tov. Cie¾om je, aby úèastníci získali osobné skúsenosti s rozvo-
jovou spoluprácou.  

Krátke zhodnotenie doterajšieho priebehu programu pripra-
vila Platforma MVRO (dostupné na www.mvro.sk) v lete 2013.
Mladé ženy (v zastúpení až tri štvrtiny) a muži zo Slovenska pra-
covali na projektoch zameraných najmä na zdravotnú a sociálnu
starostlivos• èi vzdelávanie. Svoje schopnosti a èas venovali bez
nároku na odmenu v Keni, Južnom Sudáne, Kambodži, Lesothe,
Kamerune, Burkine Faso, Burundi, Ugande, Rwande, Gruzínsku
a Kirgizsku. 

Po ukonèení svojich troj- až dvanás•mesaèných dobrovo¾níc-
kych pobytov zdie¾ajú svoje zážitky na rôznych verejných podu-
jatiach. Prispievajú tak k šíreniu osvety o živote v rozvojových
krajinách a potrebe vzájomnej spolupráce. 

Program MZVaEZ SR je zatia¾ schválený do konca roku 2014.
Dovtedy ministerstvo podporí pobyty desiatok ïalších
dobrovo¾níkov. Veríme, že tento úspešný program bude
pokraèova• aj v ïalších rokoch.
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„Po zoznámení sa s tlaèidlami Zruši• a Obnovi• zavládol v uèeb-
ni rozruch. Nie je totiž niè èarovnejšie, ako celý odsek zmaza• a
jedným stlaèením ho prinavráti• spä•,“ spomína Pavol. Work-
shopy o využívaní informaèných technológií vedie v regióne
Kwale už nieko¾ko mesiacov. 

Ako profesionála s takmer dvadsa•roènou praxou ho do Afriky
vyslala Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univer-
zity, ktorá spolupracuje s miestnymi organizáciami aj nemocnica-
mi už celé roky. Pavol mal pred sebou ne¾ahkú úlohu – formou
prednášok a workshopov zvýši• poèítaèovú gramotnos• oby-
vate¾ov kenského pobrežia.  

Nikdy nevideli poèítaè

Pravidelné vzdelávanie sa konalo v troch nutrièných centrách 
zriadených slovenskou univerzitou v rámci rozvojového projektu,
podporeného v rámci programu SlovakAid. Cie¾ovou skupinou
boli zamestnanci týchto centier, pre ktorých bolo ve¾kou výzvou
pochyti• za nieko¾ko týždòov aspoò poèítaèové základy.  

Mnohí miestni sedeli pred poèítaèom po prvýkrát v živote a
spoèiatku vôbec  nechápali, ako sa zapína èi vypína, ako sa
presúvajú súbory po ploche, ani èo je to medzerovník. Poèítaè
má doma málokto z nich, a tak si môžu nauèené klávesové
skratky precvièova• len na svojich pracoviskách. 

Dobrovo¾ník Pavol sa trpezlivo snažil každému tímu svojich
študentov vysvetli• prácu s Microsoft Office: „Pracoval som s
troma skupinkami tridsa• až pä•desiatroèných ¾udí, žijúcich na
kenskom vidieku. Sledoval som, ako sa „mordujú“ s klávesnicou,
a bolo mi veselo i smutno zároveò,“ spomína. Vzdeláva• starších
je pod¾a neho nároèné. „Pamätám si, ako sme s bratmi pred pár
mesiacmi založili našej mamièke e-mailové konto a uèili ju
posiela• e-maily. Nebolo to ¾ahké, no zvládli sme to,“ hovorí.  

Word otvára nové možnosti

Nie každý odborník je i dobrý pedagóg a vie prepnú• na èo naj-
jednoduchší štýl reèi, aby ho pochopili aj úplní zaèiatoèníci.
Pavlovi Markovièovi sa to podarilo. „Z kenských vidieèanov sa
postupne stávajú IT-nadšenci, hoci z nich ve¾kí špecialisti asi tak
skoro nebudú,“ teší sa. „Na to by sme potrebovali viac ako
pä•mesaèný projekt,“ dodáva a upozoròuje na fakt, že väèšina
zahranièných vzdelávacích projektov sa venuje de•om a mládeži,
no dospelí sú prehliadaní. Pritom už len ovládanie práce v pro-
gramoch MS Word èi Excel im otvára možnos• napredova• v
rámci svojej komunity. 

Okrem poèítaèových základov sa úèastníci  jeho kurzov
dozvedeli aj o nových médiách, komunikácii na internete,
bezpeènosti údajov, ale i fundraisingu. Prítomnos• dobrovo¾níka
navyše zvyšuje aj verejné povedomie o slovenskej rozvojovej
spolupráci v Keni. 

Viac zruèností, menej podvýživy

Projekt na zvyšovanie poèítaèovej gramotnosti takisto napomáha
zefektívneniu zberu, spracovaniu a analýze dát o podvýžive v
regióne. Zozbierané informácie využíva ïalší z projektov
Trnavskej univerzity, vïaka ktorému sa tu v posledných rokoch
zlepšila sociálna a zdravotnícka starostlivos• o podvyživené deti
do piateho roku života a ich matky. Po zauèení budú pracovníci
v Kwale, Tiwi a Mkongani schopní sami zbiera• potrebné dáta a
zasiela• ich univerzite prostredníctvom miestnej nemocnice
Kwale District Hospital aj po tom, èo slovenskí terénni pracovní-
ci odídu. Cie¾om poèítaèových kurzov tak je aj zvyšova• pove-
domie o  problematike podvýživy na Slovensku  i v Keni.

Pä•sto zdravších detí

Pravidelné vzdelávanie nemocnièného personálu a lokálnych
dobrovo¾níkov bolo iba jednou z aktivít dvojroèného projektu
pre podvyživené deti a ich matky, ktorý v Kwale univerzita reali-
zovala aj vïaka financiám z programu SlovakAid.  

Nutrièný program zlepšil životné podmienky vyše pä•sto
miestnym de•om a ich matkám. Èi už prístupom k potrebnej
starostlivosti, pride¾ovaním kaše a fazule, lekciami o správnom
dojèení, zložení stravy a hygiene, alebo ukážkami pestovania
potrebných plodín vo vlastnej záhrade. 

Okrem toho odborníci vyškolili pä•desiatku komunitných
zdravotníkov a zdravotníèok, plne vybavili tri nutrièné centrá a
odbornú knižnicu o podvýžive a starostlivosti o die•a. Úspešné
prepájanie jednotlivých aktivít slovenských projektov tak v Keni
napomáha k znižovaniu detskej úmrtnosti. 

Boba Baluchová
Autorka je terénna rozvojová pracovníèka 

Trnavskej univerzity v Keni 

Slováci v Keòanoch prebudili poèítaèových nadšencov
Pavol Markoviè delí všetok svoj èas medzi programovanie virtuálnych hudobných nástrojov a fotografiu.
Dobre naštartovanú kariéru však na pä• mesiacov odložil, aby v Keni uèil dospelých pracova• s poèítaèom. 

Zamestnanci nutrièných centier v regióne Kwale sa v posledných mesiacoch
uèili pracova• s poèítaèom, aby vedeli spracova• štatistiky o podvýžive.
Foto: Boba Baluchová, Keòa, 2013
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Distribúcia kaše a fazule pre matky podvýživených detí z malnutrièného centra
Trnavskej univerzity. Foto: Pavol Markoviè, Keòa, 2013
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Bangladéš je pod¾a Svetovej banky tretím najväèším vývozcom
odevných výrobkov, èo  pomohlo vytvori• tri a pol milióna pra-
covných miest. Ako pripomína spravodajský portál Huffington
Post, zamestnané sú v òom najmä ženy, ktoré ešte nedávno
nehrali žiadnu reálnu úlohu na bangladéšskom pracovnom trhu.

Úspech textilného priemyslu stojí aj na lacnej pracovnej sile:
„Ide o klasickú situáciu, kedy je prebytok pracovných síl vo
vidieckych oblastiach,“ vysvet¾uje pre Huffington Post Martha
Chenová, odborníèka na Bangladéš z Harvardovej univerzity. „Je
to ve¾ká zásobáreò žien, ktoré nikdy nemali žiadnu platenú
prácu, takže sú ochotné robi• doslova za niè,“ pripomína.

Pre prácu riskujú úmrtie
Práca „za niè“ v tomto prípade znamená v prepoète asi tridsa•
eur mesaène. Krajinám ako Bangladéš, Pakistan, Vietnam èi Kam-
bodža v rozvoji pomohlo aj to, že sa v Èíne  zvyšujú náklady na
pracovnú silu. 

Všetci chceme znaèkové trièká, ale na to, v akých pod-
mienkach šièky v týchto krajinách pracujú, nás spotrebite¾ov
upozornila až aprílová tragédia v továrni v bangladéšskom
hlavnom meste Dháka. Pri páde budovy tu zahynulo viac ako
tisíc zamestnancov. Išlo prevažne o ženy, èo šili obleèenie takých
známych znaèiek ako Benetton èi Mango.

Bola to jedna z najväèších katastrof, aká sa kedy vo veku
priemyslu stala. V Bangladéši však nebola ani náhodou prvá. Za
ostatných osem rokov zahynulo pod¾a dostupných štatistík pri
podobných udalostiach najmenej osemnás• stoviek ¾udí. 

Úloha medzinárodných spoloèností
Tragédia v Dháke zvýšila tlak na zlepšovanie pracovných pod-
mienok zamestnancov, v ktorom sa už roky angažujú me-
dzinárodné odborové združenia i mimovládne organizácie.
Zaèalo sa ešte viac hovori• o lepších bezpeènostných opatreniach
èi zvyšovaní platov. Pre producentov textilu to však znamená
zvyšovanie nákladov, na èo je každé priemyselné odvetvie ve¾mi
citlivé.

V Kambodži, kde je situácia podobná ako v Bangladéši, 
v máji narástla minimálna mzda z približne pä•desiatich eur na
šes•desiat, èo je najväèší skok za poslednú dekádu. Pod¾a denní-
ka Wall Street Journal to však pre nízkopríjmové skupiny oby-
vate¾stva nie je žiadne zásadné zlepšenie a nárast len pokryl inflá-
ciu. 

Malé kambodžské ví•azstvo
Po po¾nohospodárstve a turizme tvorí v Kambodži textilný
priemysel tretie najväèšie hospodárske odvetvie. Zvýšenie mi-
nimálnej mzdy však pod¾a všetkého prispelo k tomu, že firmy
zaèali viac využíva• krátkodobé pracovné zmluvy pre zamestnan-
cov, na základe ktorých ich možno pod¾a odborov kedyko¾vek
prepusti•.  

Ako uviedol Wall Street Journal, len singapurská firma SL Gar-
ment Processing,  dodávate¾ znaèiek ako GAP, Levi’s a H&M,
prepustila naraz viac ako sedemsto zamestnancov a ïalších
pä•tisíc poslala na nútenú dovolenku.

Reakciou bol ve¾ký štrajk. Hoci  protestujúcich  údajne zas-
trašovala aj vojenská polícia, podarilo sa im  dosiahnu• aspoò
èiastoèné zlepšenie pracovných podmienok. Problém
krátkodobých zmlúv ale pretrváva. „Ak si medzinárodné
spoloènosti, ktorých odevné výrobky produkujú v Kambodži,
uvedomujú vážnos• tohto problému, mali by ho rieši• spoloène,“
uviedol Dave Welsh z amerického Centra pre medzinárodnú so-
lidaritu s pracujúcimi pre denník Cambodia Daily. „Som
presvedèený, že by to viedlo k obmedzeniu štrajkov.“ Otázkou
však je, kde konèí ochota ve¾kých firiem rieši• tieto problémy. 

(Ne)záujem o riešenie
Pri spätnom poh¾ade na katastrofu v Dháke sa zdá, že niektoré
s¾uby zostali skôr v rétorickej rovine. Ukázalo sa to aj v polovici
septembra tohto roku, keï sa v Ženeve nepodarilo dohodnú• na
podmienkach pre vytvorenie fondu na odškodnenie pozostalých
po obetiach tragédie. Pod¾a celosvetovej odborovej organizácie
IndustriALL, so stretnutím súhlasila len tretina spoloèností, ktoré

využívajú služby textilného priemyslu v Bangladéši. A dokonca
iba jediná firma prišla s konkrétnym návrhom príspevku 
do fondu.

Rozhovory o tom, ako by mala kompenzácia vyzera•, budú
pokraèova•. Je pravdepodobné, že k nejakej dohode dôjde, lebo
Bangladéš urèite zostane dôležitou krajinou na celosvetovej
mape textilného priemyslu. V globálnom svete, kde je stále
menej bariér, však obchod prúdi doteraz nepoznanou
rýchlos•ou. Mottom dòa zostáva znižovanie nákladov. To sa,
samozrejme, týka aj pracovnej sily.

Tesco šije v Afrike
Aj odevné spoloènosti zaèínajú objavova• Afriku. Švédska znaèka
H&M napríklad mieri do Etiópie, ktorá už teraz investuje do tex-
tilného priemyslu. „Na jednej strane sú tu nižšie náklady, ove¾a
nižšie ako v Èíne. A z Etiópie je blízko do Európy cez Suezský
kanál,“ pripomína Thomas Ballweg z nemeckej priemyselnej aso-
ciácie GermanFashion pre medzinárodnú televíziu Deutsche
Welle.

V Etiópii už pôsobí Tesco èi Primark. Spoloènosti s¾ubujú, že
budú dba• aj na zamestnancov a že im nejde len o lacnú pracov-
nú silu. „Pre firmu, ktorej znaèka je založená na priaznivom
imidži smerom ku klientom, by bolo katastrofou, keby sa ukáza-
lo, že nedodržiava sociálne alebo environmentálne štandardy,“
uviedol Christoph Kannengiesser z Nemecko-africkej obchodnej
asociácie. Ekonóm z Harvardovej univerzity Richard Freeman
pripomína: „Vo všeobecnosti sa celosvetové štandardy pre pracu-
júcich v priemysle zlepšili. Je to však iba preto, že pozorní
aktivisti sa zameriavajú na subdodávate¾ov.“ 

Súhlasí s ním aj americká ekonómka Günseli Beriková:„Dom-
nievam sa, že odevné spoloènosti sa budú správa• opatrne, lebo
sú v centre pozornosti. Nechcú si poškodi• reputáciu.“ Pod¾a nej
však možno predpoklada•, že etiópska vláda nebude príliš tlaèi•
na pracovné podmienky v týchto továròach. „Potrebujeme
medzinárodné štandardy. Aby pracujúci mali platy, z ktorých sa
dá ži•, aby sa budovy stavali tak, aby nespadli, a aby sa z nich
dalo dosta• v prípade požiaru,“ pripomína Beriková. 

Andrej Matišák
Autor je vedúci zahranièného oddelenia denníka Pravda
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j O krajinách, kde za šaty platia životom
Èo urobíte pre prácu? Pre akéko¾vek zamestnanie, len aby ste ho mali? V Bangladéši sú ženy ochotné pra-
cova• v továròach na textil takmer zadarmo a riskova• svoje zdravie. 
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„Pre firmu, ktorej znaèka je založená na priaznivom
imidži smerom ku klientom, by bolo katastrofou, keby
sa ukázalo, že nedodržiava sociálne alebo environmen-
tálne štandardy.“  Christoph Kannengiesser, Nemecko-
africká obchodná asociácia

Medzinárodná Kampaò za èisté obleèenie sa pokúša primä• výrobcov textilu,
aby dodržiavali práva svojich zamestnancov. Aj v Bangladeši? Foto: Flickr.com
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Christinin nebohý manžel poèas života
ve¾a pil a svoju ženu i deti bíjaval.
Napriek tomu, že niekedy nemali ani èo
jes•, nedovolil Christine pracova•. Teraz sa
však môže sta• podnikate¾kou, a to vïaka
projektu remeselného vzdelávania pre
sociálne slabé skupiny v Keni. 

Po rokoch nezávislá
Po devä•mesaènej výuèbe získajú zapo-
jené ženy tzv. štartovací balík. Christine to
umožní  hneï po skonèení štúdia postavi•
sa na vlastné nohy. „Po skonèení kurzu
dostane balíèek so základnými kaderníc-
kymi potrebami, a tak už jej niè nebude
bráni• v tom, aby si tvorbou úèesov privy-
robila na živobytie. Je to predsa len väèšia
istota, ako chodi• každý deò na pole v
nádeji, že si ju niekto najme,“ vysvet¾uje
predsedníèka združenia Dvojfarebný svet
Martina Bencová Utešená. „Po veèeroch
sa teda Christine usilovne uèí so svojimi
de•mi. Chce by• medzi tými, èo dostanú
aj prospechové štipendium 15 eur.“  Ako
dodáva, toto povolanie je v slume
dôležité, pretože napriek chudobe tu na
upravenom úèese záleží každému. 

V novootvorenom vzdelávacom centre
sa tak priamo v slume môžu kenské ženy
uèi• aj za krajèírky èi absolvova• poèí-
taèový kurz. „Teraz školíme spolu štyrid-
sa•štyri žien a približne rovnaký poèet
máme na èakacej listine,“ hovorí Ben-
cová. Cie¾om projektu je poskytnú• nižšie
odborné vzdelanie s certifikátom celkovo
až 216 študentkám.  

Školu si v Keni vypýtali
Myšlienka na projekt školy vzišla od

samotných kenských žien, ktoré túžili po
vzdelávaní. „Najkrajšie na tomto projekte
je to, že nevyšiel z našej hlavy,“ uvádza
riadite¾ka Dvojfarebného sveta. „Vypýtali
si ho samy. Po skonèení základnej, prí-
padne strednej školy nemajú chudobné
dievèatá kde študova•. Za podobné
vzdelávacie inštitúcie by museli zaplati•
stovky eur a navyše sa najbližšia škola
tohto druhu nachádza až tristo kilometrov
od Eldoretu,“ vysvet¾uje. V meste je totiž
podobná výuèba urèená iba pre siroty. 

Rodová rovnos•
Slovenský projekt však prekroèil aj tieto
hranice a nové povolanie tak môžu získa•
aj slobodné mamièky, zrelé èi nezames-
tnané ženy. Ako hovorí Bencová: „Keï
projekt pomôže postavi• sa na vlas-

tné nohy jednej žene, pomôžeme tým aj
jej šiestim de•om.“ 

Aj preto je záujem o vzdelanie ve¾ký.
„Škola má kapacitné obmedzenie, do
malých tried sa jednoducho nezmestí viac
študentov, ako máme práve teraz.
Plánom nie je rozširova• triedy, ale
pokraèova• vo vzdelávaní na naše vlastné
náklady aj po skonèení financovania 
z programu SlovakAid,“ plánuje Bencová. 

Škola zriadená Slovákmi navyše
pomáha k zvýšeniu rodovej rovnosti v
tejto oblasti, a to práve výberom profesií
do uèebných osnov. Nové kaderníèky a
krajèírky budú môc• vïaka svojmu vzde-
laniu zarába• podobne, ako to v Keni
robia v iných sektoroch muži. 

Tatiana Jurašková
Autorka je spolupracovníèka Platformy MVRO

Kenské ženy môžu podnika•
Má skoro pä•desiat, no len nedávno si opä• sadla do školskej lavice. Christine Achoko zo slumu Langas pri
kenskom meste Eldoret má devä• detí a je vdova. Vïaka projektu obèianskeho združenia Dvojfarebný svet
sa stane kaderníèkou.

Výuèba budúcich kaderníèok. Archív Dvojfarebný svet, Keòa, 2013

Kenský región Lamu je známy aj vïaka tradiènému
pestovaniu kešu orechov. Takmer šes•tisíc po¾no-
hospodárov sa tu stará o viac ako štvr• milióna
stromov. V posledných rokoch sa však ich produk-
cia aj kvôli korupcii a napätej politickej situácii 
v krajine utlmila. Nadácia Integra chce osud far-
márov zmeni•. 

„Jednou z èastých príèin problémov miestnych pestovate¾ov je
ich vykoris•ovanie distribútormi. Tí zámerne znižujú výkupné
ceny plodín pod únosnú hranicu, ktorá by garantovala aspoò
pokrytie nákladov spojených s produkciou,“ vysvet¾uje Viktória
Horeèná, projektová manažérka Integry. Obnovenie tradície
pestovania kešu v regióne v blízkosti hraníc so Somálskom chce
dosiahnu• cestou spravodlivého obchodu a bioprodukcie. 

Ïakovali spevom
„Do prvých projektových aktivít sa od septembra zapojilo
dvetisíc miestnych pestovate¾ov. V priebehu dvoch rokov sa ich
do nového dodávate¾ského re•azca pridajú ïalšie štyri tisícky,“
hovorí riadite¾ nadácie Allan Bussard. „Naším cie¾om je poda•
pestovate¾om pomocnú ruku a poskytnú• východisko z chudoby
prostredníctvom predaja plodín, ktoré by v opaènom prípade
skonèili v odpade. Trvale tak zlepšíme živobytie viac ako dva-
dsiatim tisícom miestnych.“ 

Pod¾a jeho slov, Integru prekvapil ve¾ký záujem zo strany
pestovate¾ov. Na otvorenie projektu prišlo namiesto oèakávaných
dvadsa• napokon viac než stotridsa• farmárov. Podujatia sa
zúèastnil aj minister po¾nohospodárstva pre tento severovýchod-

ný kenský región a mnohí ïalší miestni štátni predstavitelia. „Keï
sa všetci zišli, mlèky èakali na mòa, jediného belocha, èo poviem.
Tak som im porozprával o projekte, o našich cie¾och a nádeji,
ktorú doò vkladáme. Po mojom príhovore zaèali všetci neèakane
spieva•! Je to ich spôsob, ako vyjadri• vïaku,“ opisuje Bussard. 

Cie¾om projektu je vybudova• obchodný re•azec férového
obchodu a skvalitni• produkciu kešu orieškov tak, aby sa dokáza-
li presadi• na svetovom trhu. Pestovate¾ov združí a nauèí, ako
orechy pestova• a spracováva• v súlade s kritériami certifikácie
Fair Trade a Bio. 

Koniec vykoris•ovaniu
Èlenstvo v medzinárodnej organizácii Fair Trade pestovate¾om
zaruèí nemennú výšku výkupnej ceny, ktorú neovplyvní ani vývoj
na svetových trhoch. „Multiplikaèný efekt projektu im umožní
naštartova• trvalo udržate¾ný rozvoj fariem bez potreby doda-
toèných investícií a ochráni ich pred inak bežným vykoris•ovaním
zo strany distribútorov,“ s¾ubuje si riadite¾ nadácie. „Poèítame 
s tým, že sa poèiatoèná investícia zhodnotí v horizonte dvoch
rokov vo forme sociálnych prémií o takmer polovicu,“ vysvet¾uje. 

Integra predpokladá, že vyššie príjmy a lepší životný štandard
budú silnou motiváciou aj pre nezúèastnených pestovate¾ov 
k tomu, aby sa v budúcnosti zapojili do spravodlivého obchodu.
Manažérka projektu Horeèná dodáva, že pravidelné kontroly na
farmách zo strany nadácie by mali minimalizova• riziko nesplne-
nia požiadavok Fair Trade a bioprodukcie. 

Nadácia Integra projekt realizuje aj vïaka finanènej podpore
z programu oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Tatiana Jurašková
Autorka je spolupracovníèka Platformy MVRO

Oriešky, ktoré zmenia život k lepšiemu
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Riadni èlenovia:
ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj
web: www.adra.sk
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
web: www.zivica.sk
Centrum pre európsku politiku
web: www.cep.sk
Èlovek v ohrození
web: www.clovekvohrozeni.sk
eRko – Hnutie kres•anských spoloèenstiev detí
web: www.erko.sk
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
web: www.diakonia.sk
FAIRTRADE Slovakia
web: www.fairtrade.sk
Magna Deti v núdzi
web: www.magna.sk
Nadácia Habitat for Humanity International 
web: www.habitateurope.org
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
web: www.pdcs.sk
SAVIO
web: www.savio.sk
Sila rozvoja – Inštitút medzinárodnej spolupráce
web: www.silarozvoja.sk
Slovenská humanitná rada
web: www.shr.sk
Slovenská katolícka charita
web: www.charita.sk

Pozorovatelia:
Akademia Istropolitana Nova
web: www.ainova.sk
C.A.R.D.O.
web: www.cardo-eu.net
Èlovìk v tísni – Slovensko
web: www.peopleinneed.sk
Dvojfarebný svet
web: www.dvojfarebnysvet.sk
GLEN Slovakia 
web: www.glen-slovakia.org 
Inštitút pre rozvoj spoloènosti
web: www.sdisk.eu
Nadácia Milana Šimeèku
web: www.nadaciamilanasimecku.sk
Nadácia na podporu obèianskych aktivít 
web: www.npoa.sk

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) združuje 33 organizácií (25 riadnych èlenov 
a 8 pozorovate¾ov), ktoré pôsobia najmä v oblasti zahraniènej rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho
vzdelávania na Slovensku. Zastupuje ich pri rokovaniach so štátnymi inštitúciami a podporuje šírenie informácií o rozvo-
jovej spolupráci na verejnosti.  

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
web: www.sccd-sk.org
Slovensko - juhoafrická spoloènos•
e-mail: misindler@gmail.com 
Slovenský Èervený kríž
web: www.redcross.sk
Slovenský výbor pre UNICEF
web: www.unicef.sk
Výskumné centrum Slovenskej spoloènosti pre zahraniènú
politiku
web: www.sfpa.sk
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
web: www.vssvalzbety.sk
Združenie Albert pre podporu Fakulty zdravotníctva a sociál-
nej práce Trnavskej univerzity v Trnave
web: http://albert.truni.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: Magdaléna Vaculèiaková
Na príprave spolupracovali: Tigran Aleksanyan, Božena Baluchová, Andrea Girmanová, Peter Ivaniè,  Tatiana Jurašková, Veronika Kurinová, 
Zuzana Límová, Darina Maòurová, Andrej Matišák,  Lenka Nemcová, Pavel Novotný, Vlasta Paholíková, Ivana Rybanská, Galya Terzieva,

Mirek Tóda, Lukáš Zorád, bratislavská ZOO
Grafika a dizajn: Jana Šimová, Tlaè: Daniel Kolek KOLDO

Neprešlo jazykovou úpravou. 

Ilustrácia na titulnej strane: Obrázok Pierra Krolla bol použitý v rámci kampane CNCD-11.11.11. Viac informácií na www.cncd.be

Bulletin bol vydaný v rámci projektu „Budovanie kapacít odbornej spolupráce“ 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/kodexy/kodex/uplne-znenie-kodexu). 
Svoje komentáre a výhrady môžete zasla• na: kodex@mvro.sk.

Osoby alebo organizácie, ktoré majú záujem o témy zahraniènej rozvojovej spolupráce 
a humanitárnej pomoci, zároveò však nespåòajú kritéria èlenstva v Platforme MVRO sa môžu
sta• èlenmi Klubu priate¾ov Platformy MVRO. Prihlási• sa môžete prostredníctvom formulára,
ktorý je uverejnený v sekcii Klub priate¾ov: http://www.mvro.sk/sk/podporte-nas/klub-priatelov.

Platforma MVRO vyhlásila prvú spoloènú celonárodnú
zbierku na verejnoprospešný úèel podpory rozvojových 
a humanitárnych projektov v rozvojových krajinách sveta 
a aktivít globálneho a rozvojového vzdelávania na Sloven-
sku. Zbierka so symbolom žirafy je súèas•ou kampane 
ŽI FÉR. Viac na www.mvro.sk/zifer

Zapojením sa do kampane ŽI FÉR sa vyjadríte za život
vo férovejšom svete.
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