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Obsah Kampaò ŽI FÉR pokraèuje ïalej
Na prepojenos• problémov globalizovaného sveta poukazuje kampaò pod názvom 
ŽI FÉR. V rámci nej realizovala Platforma MVRO aj verejnú zbierku na podporu šies-
tich projektov rozvojovej spolupráce v zahranièí a jedného projektu globálneho
vzdelávania priamo na Slovensku. V období od septembra 2013 do februára 2014
prispeli Slováci na férovejší svet takmer tisíckou eur. Hoci sa zbierka skonèila, osve-
tová kampaò pokraèuje kontinuálne ïalej. 

Viac o kampani ŽI FÉR aj o možnostiach, ako sa zapo-
ji•, sa doèítate na: www.mvro.sk/zifer. 

Behom za férovejší svet
Bežci tímu Platformy MVRO sa v apríli 2014 už po druhý raz zúèastnili Národ-
ného behu Devín – Bratislava. Oznaèení logami kampane ŽI FÉR upozoròo-
vali na fakt, že každý môže prispie• k férovejšiemu svetu. Ak neradi beháte, na
stránke www.mvro.sk/zifer sa dozviete tipy, akými inými spôsobmi sa môžete
zapoji• do kampane.

Ak máte záujem prida• sa do tímu bežcov alebo zorganizova• iné podujatie na
podporu kampane ŽI FÉR, napíšte nám na info@mvro.sk.

Fotosú•až ¼udské práva v rozvojovej spolupráci
Výstava tretieho roèníka tridsiatich najlepších fotografií navštívila okrem
Bratislavy aj Žilinu, Richvald, Ružomberok a Prievidzu, a to v spolupráci s fes-
tivalom Jeden svet. Do štvrtého roèníka sa môžete zapoji• od 6. júna do 9. sep-
tembra 2014. Novou témou tohto roèníka bude nastavenie zrkadla nášmu ži-
votnému štýlu a jeho dopadom na menej rozvinuté krajiny.

Viac informácií zverejníme èoskoro na http://fotosutaz.mvro.sk.

Kódex etiky a zodpovednosti èlenov Platformy MVRO
V roku 2010 prijali organizácie obèianskej spoloènosti na medzinárodnej
úrovni Istanbulské princípy rozvojovej efektívnosti. Diskusia sa preniesla aj na
Slovensko a po viac ako dvojroènom procese konzultácií medzi èlenskými
organizáciami bol na jarnej Èlenskej schôdzi Platformy MVRO v apríli 2014
prijatý Kódex etiky a zodpovednosti èlenov Platformy MVRO. 

Kódex vychádza z Istanbulských princípov rozvojovej efektívnosti. Mnohé
z princípov, ktoré obsahuje, sú prirodzenou súèas•ou práce mimovládnych
organizácií. Dotýkajú sa oblasti ¾udských práv a ¾udskej dôstojnosti, nediskri-
minácie a rovnosti medzi mužmi a ženami, transparentnosti, udržate¾nos-
ti a efektívnosti intervencií, životného prostredia, pracovných podmie-
nok a odmeny za prácu, verejnej komunikácie a získavania zdrojov, partner-
stva a spolupráce, korupcie, aj participácie a vlastníctva. 

Každý z desiatich princípov Kódexu obsahuje víziu, cestu k jej naplneniu 
a minimálne kritéria pre èlenov Platformy. Mimovládne organizácie jeho pri-
jatím dávajú najavo, že si uvedomujú potrebu štruktúrova• princípy, ktorými sa
riadia pri svojom pôsobení. Èlenovia tiež súhlasili so systémom kontroly
uplatòovania týchto princípov jednotlivými rozvojovými organizáciami, ktorý
je zahrnutý v Kódexe.

Celé znenie Kódexu etiky a zodpovednosti èlenov Platformy MVRO nájdete
na www.mvro.sk v sekcii Kódexy.

Rozvojová spolupráca
jar 2014
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Tradícia Rozvojových dní na Slovensku
Platforma MVRO každoroène pri príležitosti Medzinárodného dòa
boja proti chudobe organizuje Rozvojový deò. Podujatie sa v roku
2013 nieslo v znamení osláv desiateho výroèia vzniku Platformy
MVRO a programu SlovakAid, èiže oficiálnej rozvojovej pomoci
SR. Èlenské organizácie pripravili bohatý celodenný program pre
deti aj dospelých. Okrem tvorivých dielní èi ochutnávky špecialít 
z rozvojových krajín sa návštevníci mohli oboznámi• s èinnos•ou
slovenských neziskových organizácií aj na výstave fotografií 
a prezentáciách jednotlivých projektov vo svete. Zavàšením bol bene-
fièný koncert s úèas•ou slovenských umelcov i dua zo Senegalu.

Jubilejný desiaty roèník Rozvojového dòa sa uskutoèní vo štvrtok 
16. októbra 2014.

Viac o podujatí sa doèítate na: http://rozvojovyden.mvro.sk. 

Summit o efektívnej rozvojovej spolupráci

V Mexiku sa 15. až 16. apríla konalo stretnutie na vysokej úrovni,
ktorého sa zúèastnilo viac ako 1500 zástupcov rozvojových krajín.
Globálne partnerstvo pre efektívnu rozvojovú spoluprácu nadviaza-
lo na štvrté fórum z roku 2011 v juhokórejskom Busane. 
Hlavným cie¾om bolo zhodnoti• progres od Busanu a dohodnú• sa
na konkrétnych krokoch do budúcnosti.

Summit v Mexiku rámcoval pä• tematických oblastí, týkajúcich
sa pokroku v efektívnosti rozvojovej spolupráce. Dôležitým bodom
bolo aj zakotvenie Globálneho partnerstva do rozvojového rámca
po roku 2015. Diskutovalo sa o úlohe stredne príjmových krajin 
v rozvojovej spolupraci, o súvislostiach medzi daòami a rozvojom,
o spolupráci „Juh – Juh“ a trilaterálnej spolupráci, ale i o partnerstve
so súkromným sektorom èi o dosahovaní medzinárodných
záväzkov. Globálne partnerstvo potvrdilo svoju unikátnos• v tom, že
o rozvoji nemôžu rozhodova• len donorské krajiny, ale musia sa na
òom podie¾a• všetky zúèastnené strany: vlády, poslanci, obèianska
spoloènos• a aj súkromný sektor.

Súèas•ou slovenskej delegácie bola aj zástupkyòa európskej kon-
federácie CONCORD i Platformy MVRO Zuzana Sládková. Minis-
ter zahranièných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajèák sa 
v paneli o úlohe obèianskej spoloènosti pre udržate¾ný rozvoj
podelil s úèastníkmi o skúsenosti z fungovania unikátneho modelu,

pomocou ktorého SR zapája do rozhodovacích procesov 
v krajinách západného Balkánu a Východného partnerstva široký
okruh zástupcov obèianskej spoloènosti.

V decembri 2013 schválila vláda k¾úèový dokument, ktorým sa
bude riadi• rozvojová politika najbližších pä• rokov. Na príprave
Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 –
2018 sa významným spôsobom podie¾ali experti z Platformy
MVRO.

Dokument obsahuje tiež základnú víziu a ciele oficiálnej rozvo-
jovej pomoci Slovenskej republiky (ODA SR), teritoriálne a sek-
torové priority, obsah a nástroje všetkých programov bilaterálnej
spolupráce i multilaterálnej pomoci, preh¾ad riadiaceho mechaniz-
mu a detailný plán výsledkov aj indikátorov pre jednotlivé ciele.
Nová stratégia stavia na princípe efektívnosti a koherencie politík
pre rozvoj. 

Medzi najdôležitejšie zmeny patrí zníženie poètu prio-
ritných krajín z devätnás• na desa•, nastavenie programového prís-

Summit EÚ – Afrika bez dôležitých podpisov
V dòoch 2. až 3. apríla sa v Bruseli konal summit krajín Európskej únie a Africkej únie za úèasti prezidentov a vysokých predstavite¾ov
vlád. Po stretnutiach v Káhire (2000), Lisabone (2007) a Tripolise (2010) ide o v poradí štvrté podujatie tohto druhu. Politici, žia¾,
nevyužili príležitos• na podpísanie dohôd v oblasti po¾nohospodárstva èi klimatickej zmeny.  

Mimovládne organizácie združené v európskej konfederácii CONCORD dlhodobo upozoròujú na to, že africké krajiny poci•ujú
dopady neférových politík EÚ. Týka sa to najmä obchodu, daní i po¾nohospodárstva. Napriek tomu, že Únia je najväèším donorom 
v rámci rozvojovej spolupráce na africkom kontinente, mnohé z jej politík majú protichodné dopady a sú v rozpore s rozvojovými cie¾-
mi. Vz•ahy medzi Európou a Afrikou sú tak stále postavené na neférovom partnerstve. 

Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018
tupu bilaterálnej spolupráce a zapájanie nových aktérov, vrátane
podnikate¾ských subjektov, do rozvojových aktivít. 

Filozofiu a štruktúru v poradí už tretej strednodobej stratégie
urèuje nieko¾ko dôležitých skutoèností. V prvom rade je to 
minuloroèný vstup Slovenska do Výboru pre rozvojovú pomoc
OECD. Dokument zároveò stavia na novom prístupe vyspelých
krajín k rozvojovej spolupráci po roku 2015 (tzv. Post-2015
Development Agenda). Vychádza pritom zo stratégií rozvojovej
spolupráce EÚ a OSN a z hodnotenia výsledkov predchádza-
júcej Strednodobej stratégie oficiálnej rozvojovej pomoci 
na roky 2009 – 2013. 

Celý materiál si môžete preèíta• na:
www.mvro.sk/aidwatch alebo www.slovakaid.sk.

Slovenská delegácia na summite v Mexiku. Foto: Archív Zuzany Sládkovej

Umelci zo Senegalu na Rozvojovom dni 2013. Foto: Miro Nemec
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u Ži• fér môže každý z nás 
Osvetovú kampaò a finanènú zbierku na pomoc ¾uïom v rozvojových krajinách pod názvom ŽI FÉR spusti-
la Platforma MVRO v septembri 2013. Slováci tak mali možnos• podpori• sedem projektov napríklad v Keni
èi Kirgizsku. Èo to znamená ži• fér, vysvet¾uje výkonná tajomníèka Lenka Nemcová.
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Preèo ste ako symbol kampane vybrali
práve žirafu? 
Žirafa je sympatickým a najvyšším živoèí-
chom na svete. Obrazne povedané, vní-
ma svet z nadh¾adu, vidí aj za hranice kra-
jiny, v ktorej žije. Jednoducho, vidí za
horizont – a to nielen geografický, ale 
aj myšlienkový.  

Èo pod¾a vás znamená ži• fér? 
Každý z nás svojím správaním a spô-
sobom života prispieva k pozitívnym i
negatívnym zmenám vo svete a nesie
spoluzodpovednos• za budúcnos• plané-
ty. Pod¾a odhadov nás bude v roku 2050
viac ako devä• miliárd. Aj Zem má limity
a my im musíme prispôsobi• náš životný
štýl. Svet je v dnešnej dobe príliš prepo-
jený na to, aby sme si nevšímali, èo sa
deje za hranicami Slovenska. Dnes už aj
udalosti v ïalekých krajinách majú dopad
na naše každodenné životy. Týka sa to
napríklad zvyšovania cien ropy èi
potravín, globálneho otep¾ovania alebo aj
migrácie. 

K spoluzodpovednosti za stav sveta
sme sa pritom zaviazali aj medzi-
národne...
V roku 2000 podpísalo 189 štátov sveta,
vrátane Slovenska, Miléniovú deklaráciu,
ktorá stanovila osem Miléniových rozvo-
jových cie¾ov. Ich napåòanie prináša
reálne kvalitatívne zmeny v životoch ¾udí
v menej rozvinutých krajinách a od ich
prijatia bol zaznamenaný znaèný pokrok
v ich dosahovaní. Rozvojové ciele však
nestaèia a taktiež je otázne, èi sa ich
podarí do budúceho roku naplni•. Pasívny
prístup k životu okolo nás nie je
odpoveïou na výzvy dnešného globalizo-
vaného sveta. My všetci môžeme prispie•
k jeho férovejšej podobe. Osvetovú kam-
paò ŽI FÉR sme spustili práve preto, aby
sme poukázali na tieto fakty.

V rámci kampane ŽI FÉR ste vyhlásili aj
finanènú verejnú zbierku, do ktorej sa
zapojilo sedem neziskových rozvo-
jových organizácií so svojimi projektmi.
Pod¾a èoho ste ich vyberali?
Kampaò ŽI FÉR sa v prvom roku zame-

riavala na dve témy: právo na jedlo 
a právo na vzdelanie. Oslovili sme všetky
èlenské organizácie Platformy MVRO,
ktoré realizujú projekty v daných témach. 

Preèo ste si vybrali právo na jedlo?
Pod¾a poslednej správy o potravinovej
bezpeènosti vydanej Svetovou organizá-
ciou pre výživu a po¾nohospodárstvo
(Food and Agriculture Organisation,
FAO), v posledných troch rokoch trpelo
chronickým hladom približne 12 % sve-
tovej populácie. Dve tretiny z toho sú
ro¾níci, vrátane žien a detí. Tí istí, ktorí
produkujú potraviny, èo aj nás – Euró-
panov – živia každý deò. Hlad pritom
nespôsobuje nedostatok potravín vo
svete, ale to, že si ich ¾udia nemôžu kúpi•
alebo nedokážu vypestova•. A my sme
súèas•ou tohto problému. 

A preèo vzdelanie?
Hoci sa do základnej školy v rozvojových
krajinách zapísalo v roku 2010 takmer 
90 % detí, ve¾ká èas• z nich školu
nedokonèí. Týka sa to predovšetkým
dievèat. Slovenské mimovládne rozvojové
organizácie majú dlhoroèné skúsenosti 
s podporou vzdelávacích aktivít v afric-
kých i ázijských krajinách. Prispievajú tak
k zmene tohto fenoménu.  

Ko¾ko do zbierky Slováci prispeli?
Èistý výnos zbierky predstavoval sumu
916,09 EUR. Na prvý poh¾ad to nie je
ve¾a, ale myslíme si, že každá kvapka 
v mori má svoj význam a ceníme si
ochotu ¾udí prispie• na dobrú vec. Cie¾om
však je, aby sa ¾udia zapájali aj nefinanène
– šírením myšlienky kampane ŽI FÉR vo
svojom okolí, rodine a blízkej komunite.  

Hoci sa finanèná zbierka skonèila vo
februári tohto roku, kampaò pokraèuje
ïalej. Èo od nej oèakávate do budúcna?
Veríme, že sa do kampane zapojí èo
najviac jednotlivcov i organizácií. Urèite
vidíme priestor pre zintenzívnenie kam-
pane ŽI FÉR poèas blížiaceho sa
Európskeho roku rozvoja 2015. A tiež 
v rámci debát o novej definícii rozvojovej
spolupráce v súvislosti s agendou po roku

2015, dokedy sú aktuálne Miléniové
rozvojové ciele. Želáme si tiež, aby sa do
kampane zapojili organizácie mimovlád-
neho sektora, ktoré sa primárne nezame-
riavajú na rozvoj, napríklad z oblasti
ekológie, ¾udských práv, atï.  Radi by sme
tiež zintenzívnili spoluprácu s univerzita-
mi a školami, v rámci interdisciplinár-
neho chápania rozvojovej spolupráce. 
O konkrétnych aktivitách a krokoch
budeme informova• na našom Facebooku
Rozvojová pomoc a na webe Platformy
MVRO.

Ako sa môže ktoko¾vek z náš nauèi•
„vidie• za horizont“, teda ži• fér?
Môžeme napríklad konzumova• menej 
a kvalitnejšie, uprednostòova• sezónne 
a lokálne potraviny priamo od sloven-
ských výrobcov. Znížime tak poèet
sprostredkovate¾ov medzi konzumentom
a producentom. A ak aj nakupujeme
tovar z dovozu, môžeme si vybera•  pro-
dukty spravodlivého a solidárneho
obchodu (fair trade). Tie zaistia farmárom
a pracovníkom z chudobnejších krajín
nielen stálos• ich príjmov, ale tiež umož-
nia ich de•om študova•. Môžeme taktiež
zníži• našu závislos• na premiestòovaní sa
autami, èím znížime emisie CO2. Pri
nákupe potravín èi obleèenia sa môžeme
zaujíma• o krajinu ich pôvodu a zváži•, èi
by sme ich nákupom nepodporovali firmy
èi spoloènosti, ktoré nedbajú na pracovné
podmienky a dodržiavanie základných
¾udských práv svojich zamestnancov.
Možností je ve¾mi ve¾a, staèí, ak sa každý
z nás rozhodne aspoò pre niektoré z nich.

Magdaléna Vaculèiaková
Autorka je nezávislou novinárkou

Projekty podporené zo zbierky v rámci kampane ŽI FÉR
MM P&P – Po¾nohospodárstvo a Podnikanie – projekt podporujúci štúdium dievèat, prenájom traktora a po¾nohospodárske vzdelá-
vanie miestnej komunity v Južnom Sudáne (ADRA Slovensko)
MM Pomáhame kenským rodinám v kraji Kilifi na východnom pobreží Kene dôstojne ži• prostredníctvom výsadby 28 710 sadeníc
mangrovníkov (o. z. Èlovek v ohrození)
MM Prostredníctvom rozvoja malého podnikania posilníme postavenie vysídlených žien v Gruzínsku, v oblasti Borjomi, ktoré pre-
javili schopnosti a záujem o založenie vlastného biznisu (GLEN Slovakia)
MM Poskytujeme bezpeèný domov pre 37 sirôt v Keni, a ten de•om umožní chodi• do školy (Nadácia Integra)
MM Slovensko-kenská spolupráca pre moderné školy podporí vzdelávacie aktivity dvadsiatich cvièných firiem. Žiaci získajú
prostriedky na kúpu pracovných pomôcok, materiálu a kancelárskych potrieb pre svoje firmy (Nadácia Pontis)
MM Podpora vzdelávania detí presídlencov v Kirgizsku, teda tzv. migraèných sirôt, ktorým zabezpeèíme školský materiál 
a obleèenie, možnos• výuèby v profesionalizovaných stredných školách a zabezpeèenia práce po ukonèení vzdelania
(Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj) 
MM Podpora globálneho vzdelávania na Slovensku – prostredníctvom podujatia Týždeò globálneho vzdelávania na základ-
ných a stredných školách na Slovensku (Platforma MVRO)

Kampaò ŽI FÉR na Rozvojovom dni 2013. Foto: Mi-
ro Nemec
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Pri jedle sa nerozpráva. Ani nepremýš¾a?
Raòajky vás prebrali k životu. Obed vytrhne z pracovného zápalu. Cestou z práce rozmýš¾ate, èo bolo
napísané na nákupnom zozname na chladnièke. Pred regálom v supermarkete dostanete chu• na nieèo
nezdravé, ideálne sladké a s èokoládou. Svedomie svojho nákupu vylepšíte nákupom biozeleniny. Domov
kráèate s myšlienkami na veèeru. Jedlo a jedenie dávajú tvar našim dòom, vyžadujú si mnoho rozhodnutí.
A tie môžu ma• aj nezamýš¾ané dôsledky. 
Lesklý, èistý svet hypermarketov s plnými regálmi a takmer
nekoneèným výberom vzbudzuje pocit, že jedla je dostatok.
Staèí sa po òom naèiahnu• a da• ho do košíka. Tvárou v tvár deb-
nièkám s mangami, avokádami a lososmi, ale ¾udia nevnímajú
širšie súvislosti. Nepremýš¾ajú, ako sa potraviny pestujú, hnoja 
a prevážajú na druhý koniec sveta. 

Ako na potravinovú pomoc?
Súcit s podvyživenými africkými de•mi vás možno obèas odradí
od prejedania sa. Viac než to však dostupnos• jedla v rozvojových
krajinách ovplyvòujú neznáme a vzdialené medzinárodné poli-
tiky. Stanovujú si ciele, akými sú odstránenie hladu vo svete èi
zlepšenie po¾nohospodárskej produkcie v chudobnejších štátoch.
Navyše je medzinárodná komunita pripravená kona•, ak dôjde 
k akútnemu nedostatku jedla v niektorej èasti planéty. 

Významnú pozíciu má Organizácia spojených národov (OSN)
so svojím Svetovým potravinovým programom (World Food Pro-
gramme, WFP). Pomocou nadnárodného kanálu pre potravinovú
pomoc môžu od roku 1963 prispieva• všetky èlenské krajiny 
k zníženiu hladu vo svete a tiež reagova• na humanitárne krízy.
WFP sprostredkúva na jednej strane materiálnu potravinovú a na
strane druhej finanènú pomoc, urèenú na nákup potravín 
v danom regióne. 

Materiálnu potravinovú pomoc zaèali najprv používa• Spo-
jené štáty americké. Hoci od tejto formy postupne upúš•ajú, stále
sú jej najväèším darcom. Lode, najèastejšie plné kukurice, puto-
vali od amerických farmárov do južnej Afriky aj v roku 2002.
Štrnás• miliónov obyvate¾ov šiestich krajín vtedy nemalo dostatok
lokálne vypestovaných potravín. Kvôli striedaniu sucha a záplav
tam išlo  o najväèší problém so zásobami za posledných pä•de-
siat rokov.

Finanèný spôsob potravinovej pomoci preferuje Európska
únia. Nákup potravín priamo v regióne možno nie je ekono-
micky najvýhodnejší. Ukazuje sa však, že ide skôr o podporu
rybárstva v oblasti než len o metaforické darovanie ryby. Obe
metódy sú podobne funkèné, ak treba rýchlo vyrieši• ve¾kú
potravinovú krízu. 

Neposielajte GMO do Afriky
Problémom materiálnej potravinovej pomoci sú geneticky modi-
fikované (GMO) plodiny, teda tie vylepšené biotechnológiami.
Mnohé rozvojové krajiny totiž ešte nemajú ujasnené, ako s nimi
zaobchádza•. Z 500-tisíc ton kukurice, poslaných z USA do
Afriky poèas spomínanej krízy v 2002, boli odhadom tri štvrtiny
geneticky modifikované. Zambia vtedy import takýchto potravín
úplne odmietla, hoci boli hladom ohrozené tri milióny ¾udí. Ich
argument bol jednoduchý: „Nevieme, aké by mohli ma• GMO

suroviny dôsledky. Urèite by však boli nato¾ko zložité a ich rieše-
nie nákladné, že by sme si to nemohli dovoli•,“ tvrdila miest-
na vláda. Kukuriènú múku prijali len pre 130-tisíc uteèencov 
z Angoly v pohranièných oblastiach. 

Mozambik, Svazijsko a Lesotho boli ochotné prija• upravenú
kukuricu od amerických pestovate¾ov len zomletú na múku, aby
sa nemohla kríži• s pôvodnými druhmi. K podobnému rozruchu
došlo aj v prípade potravinovej pomoci USA juhoamerickým štá-
tom, ktoré sú hrdé na svoje vlastné pestovanie plodiny prezý-
vanej „jedlé zlato“. Emócie do hry vstúpili vo chvíli, keï aj im
chceli Amerièania privies• kukuricu „vylepšenú“ biotechnológia-
mi. 

Potravinová pomoc môže vytvára• ve¾ký obrat – èi už 
v donorskej krajine, alebo v regióne príjemcu. Je ale na darcovi,
kde mu viac vyhovuje investova• svoje peniaze. Po mnohých
diskusiách dnes platí, že v prípade obsahu GMO produktov 
v potravinovej pomoci je nevyhnuté získa• informovaný súhlas
prijímajúcej krajiny. Globálna debata o prospešnosti takýchto
plodín je argumentaèným súbojom zástancov a odporcov, kedy
definitívne dôkazy nemá ani jeden z nich. V praxi teda me-
dzinárodné politiky formuje len odlišný prístup k prezumpcii
neviny. Jedna strana chápe GMO ako nevinné, kým sa
nepreukáže opak. Tá druhá vidí GMO ako vinné, kým samo
nedokáže svoju nevinu. 

Príliš dobré úmysly
Pre medzinárodné politiky platí, že dobrý úmysel nestaèí. Keï sa
celý svet dohodol, že všetky štáty majú ma• rovnaké obchodné
podmienky, niektorí zaviedli výnimky pre rozvojové krajiny.
U¾ahèenie prístupu na trh v rozvinutých krajinách sa chápalo ako
príspevok k zlepšeniu ekonomickej situácie tých chudobnejších.
A tak Európska únia prišla v roku 2001 s programom Všetko
okrem zbraní (Everything But Arms, EBA).  

Vïaka nemu majú rozvojové štáty prístup na trhy èlenských
krajín bez cla. Ako to už býva s medzinárodným obchodom,
podobné transakcie ostávajú výsadou ve¾kých podnikate¾ov èi
nadnárodných firiem. Náklady na prepravu, kontakty s odbe-
rate¾mi, a tým aj reálnu šancu získa• odbyt nemajú všetci. Obyèa-
jný indonézsky rybár jednoducho nedokáže doda• svoj úlovok
do reštaurácií vo vašom susedstve v Európe. Takýto prístup
prispieva ku koncentrovaniu kapitálu v rukách nieko¾kých.
Dôsledky programu bývajú však aj ove¾a horšie.

Kvôli rozšíreniu trstinových plantáží napríklad v Kambodži
zabrala vláda pôdu tisícom miestnych farmárov, ktorí dnes musia
pracova• pre ve¾ké cukrové firmy. O prácu sa pritom môžu
uchádza• aj deti. Trpké sladidlo ste si vïaka výhodným pod-
mienkam možno aj vy dnes zamiešali do kávy. EBA totiž
nevyžaduje dodržiavanie ¾udských práv. Už nieko¾ko rokov na to
upozoròujú ¾udsko-právne organizácie. Zatia¾ neúspešne.

V rozvojových krajinách vypestujú najviac potravín pre lokálnu spotrebu malí
farmári. Indonézia, 2014. Foto: Magdaléna Vaculèiaková

Aj jednoduchými po¾nohospodárskymi postupmi je možné zvýši• efektivitu pro-
dukcie potravín. Snažia sa o to medzinárodné i miestne neziskové organizácie.
Indonézia, 2014. Foto: Magdaléna Vaculèiaková
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Otvorenejší trh nie je riešenie
Dlhodobo kritizovaná je tiež Svetová banka. Svoju pomoc pod-
mieòuje prijatím liberálnych trhových politík èi vytváraním štan-
dardov. Jeden z jej programov má za úlohu definova• štandardy
v po¾nohodpodárskom podnikaní (Benchmarking the Bussiness
of Agriculture, BBA). Bol spustený minulý rok a zatia¾ sa testuje 
v desiatich krajinách. Dôraz je v tomto programe na slovo pod-
nikanie. O pozícii krajiny v rebríèku zostavovanom Svetovou
bankou rozhoduje miera intenzifikácie po¾nohospodárstva. 
V praxi to znamená používanie strojov a chemikálií na zvýšenie
výnosnosti. Program úplne prehliada význam malých fariem. 

Aktuálny rok 2014 vyhlásilo OSN za rok rodinných fariem.
Mimovládne organizácie upozoròujú, že práve programy ako
BBA a EBA ich najviac ohrozujú. V subsaharskej Afrike a Ázii je
väèšina potravín pre miestnych konzumentov vyrobená na
malých farmách. Tlak na liberalizovanie trhu a priamu podporu
zahranièných investícií v po¾nohospodárstve ústi do zaberania
pôdy pôvodným obyvate¾om èi do vytvárania ekologicky neu-
držate¾ných spôsobov výroby. Spolu s u¾ahèovaním dovozu 
z rozvojových krajín tak môžu ma• dobré úmysly katastrofálne
dôsledky. Slovami špeciálneho spravodaja OSN pre právo na
jedlo Oliviera de Schuttera  – ak musia rozvojové krajiny dováža•
až štvrtinu konzumovaných potravín, „odpoveïou nie je
otvorenejší trh, viac obchodu a globalizovanejšie ekonomické
procesy.“

Vaša babièka nepotrebuje certifikát
Na regáloch slovenských obchodov sa prednedávnom udiala
nenápadná revolúcia – prišli bioprodukty. Ponuka sa stále
rozširuje a bio je už takmer všetko. Tieto potraviny rastú aj sú
spracovávané bez použitia chemikálií a ich výrobca prešiel certi-
fikaèným procesom. Samotné logo nemusí stá• niè, to sa ale netý-
ka kontrol a mnohých zmlúv. Zdravé mrkvy sú tak vyvážené
množstvom byrokracie. Certifikácia síce umožòuje zorientova• sa
v ponuke, no súvisí s òou aj zvýšenie ceny jednotlivých produk-
tov. Tento fakt spotrebite¾ov neteší, hoci po kvalitnejších potra-
vinách túžia. 

Tí, ktorí vyrástli na vidieku, majú nespornú výhodu. Z každej
návštevy na dedine si môžu donies• zásobu skutoèných mrkiev,
rajèín èi vajíèok. Aj „potravinovo menej š•astní“ v mestách majú
èoraz viac možností. Predajne farmárskych produktov a trhy sú
vynikajúcou príležitos•ou zisti•, že paradajky v decembri nerastú
a skutoèné jahody skôr ako v máji nemá zmysel ani ovoniava•. 
A mäsové výrobky z hypermarketov sú len odleskom toho, èo
skutoèné mäso je. 

Pri necertifikovaných potravinách nikdy nemôžete ma• istotu.
Spolieha• sa možno len na dôveru, ktorá je tiež jedným z pilierov
trhovej ekonomiky. Zmena spotrebite¾ského správania a  prefe-
rovanie lokálnych potravín prináša aj podvádzanie. Ako mi
povedala jedna trhovkyòa: „Keby sme na rajèiny napísali, že sú 
z Èeska, hneï by si ich ¾udia viac kupovali a niè by si nevšimli.  
V Španielsku sa už paradajkám darí, ale v Èesku by v tejto chvíli
ešte žiadne nevyrástli.“ Klamstvá obchodníkov do ve¾kej miery
stoja na tom, že zákazníci chcú by• kvôli svojmu dobrému poci-
tu klamaní. 

Záhrada poslednej záchrany
Èo vlastne vieme o chove èi pestovaní? Sú naozaj chemické hno-
jivá a iné technické vylepšenia  škodlivé pre planétu? Odpoveï
voèi devastaènému vplyvu po¾nohospodárstva na okolie tkvie 
v zmene prístupu k pôde. Obmeny plodín na poliach, ležanie
úhorom èi pestovanie pôvodných odrôd – to všetko sú riešenia. 

Permakultúra alebo permanentná agrikultúra znamená trvalú
udržate¾nos•. Pozemok vníma ako komplexný celok, ktorý
správne funguje len vtedy, keï sú v òom zastúpené mikroorga-
nizmy, chrobáky, ale aj burina. Hoci môžu permakultúrne
záhrady na prvý poh¾ad pripomína• húštinu, udržiava• fungujúcu
rovnováhu spoèiatku nie je jednoduché. Pestovate¾ sa musí
nauèi•, ktoré rastliny rastú lepšie vo vzájomnej symbióze a ako
ich spoji• do jedného celku. 

Ak nechcete alebo nemáte kde pestova•, zostáva ešte
možnos• zapoji• sa do komunitou podporovaného po¾no-
hospodárstva. Model, ktorý napríklad vo Francúzsku funguje už
trinás• rokov, spája drobných farmárov so spotrebite¾mi – a bez
sprostredkovate¾ov. „V súèasnosti evidujeme vyše dvestopä•desiat
skupín pripravených sa do modelu zapoji•, “ vysvet¾uje Christine
Aubry z Francúzskeho inštitútu pre výskum po¾nohospodárstva.
„Nevedia však nájs• svojho dodávate¾a.“  Dnes vo Francúzsku
získava viac ako štvr• milióna spotrebite¾ov potraviny týmto 
spôsobom. To znamená, že vyše tisícšes•sto farmárov má stály
odbyt. A odberatelia vedia, ako sa volá ten, èo ich mrkvu
vypestoval. 

Tento jednoduchý model sa zaèína využíva• aj po celom
Èesku, nevynímajúc ve¾ké mestá. Celkovo je po celom Èesku
dnes už osemnás• komunít priamo podporujúcich pestovate¾ov 
a chovate¾ov. Nie všetky skupiny sú ale rovnaké a jednoduché
ako francúzsky model. Prístup „zdie¾ania úrody“ stojí na tom, že
skupina ¾udí spolu farmárèi a rovnako spoloène rozhoduje, ako
sa vyzbierané peniaze èi prípadný zisk vrátia spä• do hospo-
dárstva. Svoje polia postupne rozširujú a zvyšujú diver-
zitu pestovania. Vyššie zmieòované certifikácie takéto komunity
otvorene odmietajú. 

Aj oni sú dôkazom, že malé èi rodinné farmy sú možným
riešením hladu vo svete. Sebestaèné hospodárstva, presný opak
monokultúrnych plantáží, chemikálií a dovozu cez pol sveta zna-
menajú kvalitnejšie a zdravšie potraviny nielen pre Slovákov, ale
aj obyvate¾ov rozvojových krajín. 

Ivana Rybanská
Autorka je spolupracovníèkou Platformy MVRO

Odkazy:
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<http://oaklandinstitute.org>

Brüntrup, Michael. 2006. Everything But Arms (EBA) and the 
EU-Sugar Mrket Reform – Development Gift or Trojan Horse? Bonn: German
Development Institute. Dostupné online <http://www.isn.ethz.ch/Digital-
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Komunitou podporované zemědělství.
Dostupné online <http://kpzinfo.cz>

Olivier de Schutter, U.N. Special Rapporteur on the Right to Food. 
Dostupné online: <http://www.srfood.org/en>

International Year of Family Farming 2014.
Dostupné online: <http://www.fao.org/family-farming-2014/en>Budovanie komunitnej záhrady v Bratislave. Foto: Slavomír Uhrín

Z miestnych biopotravín na farme varil aj známy šéfkuchár Jaroslav Žídek.
Foto: Movement spol. s.r.o.
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Slováci znovuobjavujú chu• prírody
Zdravé, èerstvé, voòavé – pochuti• si na práve odtrhnutom ovocí èi hovädzom zo spokojnej kravièky
si dnes môže každý. Zis•ovali sme, aký zmysel má pestova• si aj v meste sám a preèo je na dedine
niekedy lepšie vykaš¾a• sa na hriadky. 

Matúš Tomášik s trenèianskou zákaznièkou. Foto: Tamara Eliášová

Jemne poprcháva a ponad polia vidno na pätnás• kilometrov
vzdialený Èachtický hrad. Ticho, iba vrabce èvirikajú. Takmer
poèu• klasy rás•. V neïalekej dedine kvitnú jablone. O sad sa
starajú len vo¾ne pasúce sa kravy. Poèas celej sezóny bude ovo-
cie zrie• bez postrekov aj zbytoèných zásahov èloveka. 

A bolo bio!
Zakladate¾ farmy Ekotrend Myjava, Dušan Janovíèek, sa
inšpiroval v Nemecku. V priestoroch bývalého družstva uprostred
kopaníc zaèínal s ekoprodukciou ako jeden z prvých na Sloven-
sku. O trinás• rokov neskôr je jeho firma najväèším výrobcom 
a distribútorom biopotravín u nás. 

„By• prvým nie je vždy výhra,“ myslí si Vladimíra Debnárová,
vedúca marketingu. „Verejnos• treba neustále presviedèa• a uèi• 
o bioproduktoch. Keïže sa táto znaèka zneužíva, ve¾a ¾udí ju
vníma len ako reklamný •ah.“ Upozoròuje, že potraviny skutoène
pochádzajúce z ekologického po¾nohospodárstva musia by•
oznaèené oficiálnym logom – tzv. eurolistom, slovenským bio
okom alebo èeskou zebrou. 

Rovnako, ako v prípade konvenèného po¾nohospodárstva, aj
na ekofarme zápasia s nepriazòou poèasia alebo neúrodou.
Pestovanie bez použitia chémie sa navyše odrazí v nižších
výnosoch, ruèné okopávanie èi spracovanie za prísnych noriem
zase v cene produktov. 

Napriek tomu pod¾a Debnárovej záujem o kvalitné a zdravé
potraviny stúpa. „Do popredia sa tiež dostávajú staré plodiny ako
špalda èi pohanka,“ vysvet¾uje. Príèinou sú aj rôzne alergie, spô-
sobené nadmernou konzumáciou bieleho a pšenièného peèiva. 

Na myjavskej ekofarme niè nevyjde nazmar. Zo špaldových
zàn sa vyrábajú cestoviny èi múky, plevami sa plnia podušky 
a zvyšky stlaèené do paliet vykurujú prevádzku. Poèas sezóny
zamestnáva farma až štyridsa• miestnych, a to v oblasti, kde 
o prácu býva núdza.  

Zelenina medzi panelákmi
V meste môže by• okopávanie a polievanie spoloèenskou
udalos•ou. Komunitné záhrady tu vznikajú na zanedbaných
pozemkoch èi spoloèných dvoroch. „Nejde len o obnovu kon-
taktu s pôdou, ale aj o obnovu vz•ahov a komunity, skráš¾ovanie
spoloèného priestoru,“ hovorí Petra Ježeková z Centra environ-
mentálnej a etickej výchovy Živica. 

Organizácia momentálne buduje tri záhrady v Bratislave a vo
Zvolene, ktoré neskôr verejnosti poslúžia ako príklady. Inšpirovali
sa partnerským projektom v švajèiarskom Bazileji. „Pestovatelia
sú nadšení, trávia v záhradke väèšinu vo¾ného èasu. Baví to
dospelých aj deti,“ vysvet¾uje ekoporadkyòa. O podobe priestoru
rozhoduje komunita spoloène.

Zaèa• je pod¾a nej jednoduché, staèí nájs• vhodnú plochu.
„Ak nie je možné získa• dlhodobejší prenájom, dá sa vytvori• aj
mobilná alternatíva v prepravkách,“ hovorí Ježeková. „Peniaze
nebývajú prekážkou, v meste sa dá väèšina vecí v záhrade
vytvori• z dostupného odpadu.“ Staré okná poslúžia ako
pareniská, koberce na jazierko, dosky na vyvýšené záhony. „Chce
to hlavne èas, nadšenie, šikovné a trpezlivé ruky,“ dodáva.

Aj rozmanitos• má svoj poriadok
Mestské komunitné záhrady sa tiež inšpirujú pestovaním v súlade
s prírodou. Tzv. permakultúra rešpektuje vlastnosti pozemku 
a podporuje rozmanitos• druhov. Odmenou je nielen úroda bez
chemických postrekov, ale aj ušetrená námaha.

„Prírodné systémy si navzájom pomáhajú a èiastoène pracujú
za èloveka,“ vysvet¾uje Silvia Szabóová z obèianskeho združenia
Sosna. Permakultúrne kurzy vedie pre malých aj ve¾kých. „Do
dobre založenej prírodnej záhrady netreba vklada• také obrovské
množstvo energie ako do tej klasickej,“ upozoròuje. 

Prírodný pestovate¾ totiž pozná alelopatické vz•ahy medzi

rastlinami. Znamená to, že spolu sadí tie, èo sa navzájom pod-
porujú alebo chránia pred škodcami. Napríklad kaleráb ved¾a
zeleru èi mrkvu s cibu¾ou. Namiesto vysušovania mokradí radšej
vytvorí jazierko, zvieratká nevyháòa, ale vytvára im úkryty. 

Záhradkári, odchovaní na známej televíznej relácii Pøemka
Podlahu, zvyknú namieta•, že prírodná záhrada pôsobí
chaoticky: „Je taká neuprataná, ako je neuprataná príroda,“
smeje sa lektorka. „Tam ¾uïom nevadia krivolaké chodníèky, radi
si pobehajú po popadanom lístí, pozorujú zvlnenú hladinu ryb-
níka. Aj rozmanitos• má svoj poriadok.“ 

Klasickým hriadkam pod¾a nej navyše chýba atmosféra: „Pri
linajkách je na všetko dovidie•. Takáto záhrada nemá tajomstvo.
A to je nieèo, na èo sa èlovek teší, èo chce objavi• a nad èím chce
žasnú•,“ dodáva.  

Zo zeme až do domu
Tak trochu prekvapením býva aj obsah balíèka, ktorý si priamo 
z role možno objedna• až pred vlastné dvere prostredníctvom
portálu Debnièkári. Zásielka èerstvej zeleniny, ovocia èi mäsa
totiž závisí od sezóny a dostupnosti lokálnych potravín. Interne-
tový obchod, spájajúci farmárov so spotrebite¾mi, vybavil za prvý
rok existencie viac než tisíc objednávok. Hoci zatia¾ funguje len
v troch západoslovenských mestách.

„Najèastejšími odberate¾mi sú mamièky, pre ktoré je ve¾mi
komplikované nakupova•, nielen z èasového h¾adiska. A tiež 30
až 45-roèné ženy, ktoré si potrpia na kvalitné produkty,“ hovorí
Matúš Tomášik, jeden zo zakladate¾ov e-shopu. Mužskí zákazní-
ci vraj väèšinou plnia objednávky manželiek. 

Ponúkané potraviny pochádzajú buï z ekofariem, alebo 
z dvora od drobných pestovate¾ov. Nevýhodou debnièkovania
môže by• jedine skromnejší sortiment. „Sústreïujeme sa na èer-
stvos•. To nám nedovo¾uje ma• ve¾ký objem artiklov,“ vysvet¾uje
podnikate¾. „Na rozdiel od produktov, èo musia vydrža• týždòovú
cestu od pestovate¾a, cez distribuèný sklad, maloobchod až 
k zákazníkovi, domáce produkty sú oberané až keï sú zrelé. Celý
proces od farmára k dverám trvá jeden, maximálne dva dni.“ 

Rovnako ako pracovníèka ekofarmy, aj Tomášik vníma isté
zlepšenie v stravovacích návykoch Slovákov. „Pred desiatimi
rokmi sme sa nemohli nabaži• supermarketov, dnes je trend
opaèný,“ domnieva sa. „Opä• sa vraciame ku zdrojom, ktoré
poznáme,“ konštatuje.

Zuzana Límová
Autorka je nezávislou novinárkou 
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že socializmus ani nepotrebovali. Museli
sa pospája• a spracúva• spoloène, aby si
zmenšili náklady. U nás je najväèším
problémom pôda. Skutoèní vlastníci sa 
k nej nemôžu dosta•, pretože ju majú 
v prenájme tí, èo ju nevlastnia. Ve¾kí, teda
bývalé družstvá, robia všetko preto, aby
sa malí k pôde nedostali. Vždy si svoje
postavenie vydobyjú tvrdením: Veï tu
malí nie sú. Ale sú. Riešime to už 25
rokov. Ak by sa vytvorilo jednoduché
pravidlo, ako sa èlovek môže dosta• k
pôde, tak by sme boli omnoho ïalej.

Silné družstvá blokujú?
Áno, povedia, že majú projekt pestovania
na pä• rokov a nemôžu znižova• výmery.
A vy sa pä• rokov nedostanete k pôde. Za
ten èas vás èakanie prestane bavi•. Alebo
vám zhorí stodola, ukradnú vám traktor.
Aj takéto prípady sa dejú. 

Ko¾ko hektárov by dokázalo uživi• ro-
dinu?
Okolo dvadsa• hektárov dokáže uživi• šty-
roch ¾udí. No dvesto hektárov už neuživí
štyridsa• ¾udí ani dvetisíc hektárov štyristo.
Èím je pole väèšie, tým je menšia rôznos•
toho, èo sa pestuje. S väèšou plochou
zároveò klesá zamestnanos•. Na ve¾kú
plochu môžete dosta• stroj. Nahradí ¾ud-
skú silu. A tak namiesto desiatich ¾udí robí
na poli jeden èlovek. 

Organizácia spojených národov oznaèi-
la rok 2014 rokom malých rodinných
fariem. Ak budú ma• lepšiu propagáciu,
zmení sa nieèo?
Verím v to. Keï som bola nedávno na
konferencii v Budapešti, zameranej práve
na túto problematiku, dozvedela som sa,
že ju iniciovali Filipíny. Vravím si, èože
majú Filipínci za •ažkosti? Ukázalo sa, že
tie isté ako aj my. Všade je problémom
finalizácia – spracovanie ovocia na džem
alebo mlieka na syr pod¾a pravidiel
úradov. Po¾nohospodárske kolosy tlaèia,
aby malá výroba zmizla a nahradil ju
dovoz. Ak by sme pristúpili na ich hru,
vidiek nebude ma• z èoho ži•. Kolega 
z Ukrajiny hovoril o tom, že nepokoje 
v ich krajine vznikli kvôli zániku strednej
vrstvy. Ostali len bohatí a chudobní. 
A tých, èo nemajú v rukách obživu, je
jednoduché manipulova•.

Klimatický summit v Yokohame konšta-
toval, že trend zmien klímy povedie 
k ohrozeniu potravinovej bezpeènosti. 
A z neho sa rodí nestabilita.
Ak by re•azce na dva týždne zavreli pre-
vádzky, vznikne ve¾mi ¾ahko ovplyvnite¾ná
masa ¾udí. Èasto sa spomína príklad
Afriky, kde bohatí zaèali dováža• obilie.
Keï si naò miestni zvykli, obilie zdraželo
o stovky percent. A zaèali sa nepokoje.
Potraviny sú jednoduchým nástrojom,
ako ovplyvòova• nálady v krajine. Preto

by si štáty mali drža• znaènú mieru
sebestaènosti. Kolegovia z Namíbie
navrhovali, aby sa uzákonilo, že každá
krajina si bude 80 percent potravín
vyrába• sama, aby nebola manipulo-
vate¾ná zvonku. Africké krajiny majú
problém s tým, že sa im potraviny
dovážajú v dumpingových cenách (t. j.
výrazne nižších, ako je cena za ten istý
tovar u konkurencie na tom istom trhu,
pozn. redakcie). Miestni farmári tak na
trhu nevedia svoje potraviny preda•, pre-
tože sú o èosi drahšie.

A èo bezpeènos• samotnej potraviny?
Platí, že èím má potravina kratší re•azec,
tým je bezpeènejšia. Viete ju skôr vysle-
dova•. Okrem toho, peniaze sa toèia 
v regióne. Už Mária Terézia tvrdila, že
vajíèko dovezené za 50 halierov je
drahšie ako to vyrobené za korunu.

Môže malé farmárèenie znižova• chu-
dobu?
V Laose umožnili malým farmám zo
surovín, ktoré si sami dopestovali, vyrobi•
produkt pre trh a znížili chudobu o dve
tretiny. Trvalo im to síce dvadsa• rokov, ale
z chudobných sa stali samoživitelia.
Po¾nohospodárstvo je silná páka. Všetko
však stojí a padá na tom, èi štát povolí
opraty. Lenže ten vidí len mikróby. Pritom
nám viac škodia potraviny, ktoré oboplá-
vajú celý svet a ktoré sa chemicky ošetru-
jú, aby sa po príchode do obchodu ešte
vôbec dali jes•.

Stanislava Harkotová
Autorka je redaktorkou Aktualne.sk

Zuzana Homolová:
Potraviny ovplyvòujú náladu v krajine
Popri pestovaniu lieèivých bylín šéfuje Zuzana Homolová Zväzu ekologického po¾nohospodárstva. Práve
jej meno sa na Slovensku spája s bojom drobných fariem o ich miesto na slnku. Ne¾ahkému postaveniu
èelia všade vo svete. Organizácia spojených národov pritom nedávno konštatovala, že svet by mal upusti•
od ve¾kovýroby a potravinovú bezpeènos• vysklada• z mozaiky malých gazdovstiev.

Zuzana Homolová na Farmárskej konferencii 
v Banskej Bystrici. Foto: Zuzana Vajdová

Zmráka sa nad slovenským vidiekom?
Urèite áno. Ak sa nieèo nezmení, trend
bude taký, aký vidíme dnes. Napríklad, že
jeden z rodièov odchádza za prácou do
zahranièia, prièom tu zostávajú deti 
v neúplných rodinách. Zastavi• to
môžeme len vtedy, ak sa ¾uïom prestane
bráni• v samoživite¾skej èinnosti. Ak budú
ma• možnos• fungova• v systéme, kedy
nechcú niè od štátu, a teda ani štát
nechce niè od nich.

Je ¾ahké rozbehnú• na Slovensku rodin-
nú farmu, ktorá chce ponúka• vlastné
výrobky?
Máte dve kozy a chcete vyrába• syr. Na
štvr• kila syra potrebujete dve miestnosti.
Musíte ma• prevádzkareò, by• riadne
zaregistrovaný a vaša èinnos• sa musí
riadi• špeciálnym poriadkom. Prúdové
diagramy, sanitaèný program, hygienický
režim. Jedna takáto prevádzkareò stojí tri
až pä• tisíc eur. A vy ste ešte len na za-
èiatku.

Je systém súèasných nariadení dôvo-
dom, preèo nefungujú siete drobných
farmárov?
Presne tak. Aj preto chceme, aby mal
predaj z dvora svoj definovaný štatút. Far-
már je fyzická osoba, nepotrebuje pok-
ladòu, vyrába v malom, predáva si
výrobky sám. Nepotrebuje obaly,
nepotrebuje etikety. Jeho reklama sa šíri
ústne. Keï je nieèo dobré, zákazník sa
vráti a ešte privedie ïalších.

Tvrdíte, že kontrolórom je spotrebite¾.
Myslím si, že zo spotrebite¾ov by sme
nemali robi• nesvojprávne osoby. ¼udia sú
dostatoène fundovaní na to, aby vedeli
poveda•, èo chcú a èo nie. Pod¾a mòa to
má by• spotrebite¾, ktorý rozhodne: toto
je, toto nie je dobré. Lenže toto právo si
berú do rúk kontrolóri.

Ako?
Keï príde na Západe kontrolór k far-
márovi, a ten nemá vo¾aèo na sto percent,
spoloène h¾adajú riešenie. U nás prídete
na úrad a len èo poviete, že sa chcete
živi• ako po¾nohospodár, nasleduje prvá
otázka: A to už preèo? A potom vám
povedia, èo všetko musíte. V západných
krajinách chcú skrátka èloveka udrža•
zamestnaného èo najdlhšie, nehovoriac 
o tom, keï sa živí sám. Na Slovensku
mám naopak niekedy pocit, že úradníci
vám na poèkanie nájdu sto dôvodov,
preèo sa veci nedajú urobi•.

Ovplyvòuje to i fakt, že sme nieko¾ko
desa•roèí žili v socializme?
Zanikli vtedy malé prevádzky. V Po¾sku a
Maïarsku ako-tak fungovali. My a Èesi
sme ostali bez živností. Farmári sa však
museli spája• aj v Rakúsku. Dôvod? Ve¾ké
re•azce. Rakúski farmári zvyknú hovori•,
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Bojujú o pôdu aj kvôli našej èokoláde
Na poliach, ktoré živili jeho rodinu, je dnes plantáž s cukrovou trstinou. Alebo so sójou. V rozvojových kra-
jinách sú podobných farmárov milióny. Na ich pôde sa pestuje to, èo sa dováža aj do Európy. 

Kambodžania sú nútení pracova• na trstinových plantážach, pretože kvôli ich vzniku
prišli o pôdu a živobytie. Foto: Equitable Cambodia

Sopheap je štyridsiatnik. Polia mu zabrala spoloènos• Phnom
Penh Sugar pred ôsmimi rokmi. Kambodžan sa spolu s devä•èlen-
nou rodinou musel pres•ahova•. Keïže prišli o zdroj obživy, on a
jeho tri deti dnes drú na cudzej trstinovej plantáži. „Táto robota
je nároèná preto, že tu neexistuje pracovná doba. Každý pracu-
je, ko¾ko vládze, aby zarobil,“ popisuje. „Mal som doklad o tom,
že som majite¾om mojej pôdy, ale vláda ho neuznala,“ s•ažuje sa
bezmocne.

Od roku 2006 prišli o pozemky stovky rodín v troch kam-
bodžských provinciách, vrátane  Kampong Speu, odkia¾ po-
chádza aj Sopheap. S podporou miestnej vlády ich zabrali
cukrové spoloènosti. Nebolo to •ažké. V Kambodži má málokto
vlastnícky list, všetky boli znièené za vlády Èervených Khmérov 
v druhej polovici sedemdesiatych rokov. Nevzdelaných de-
dinèanov nebolo •ažké presvedèi•, že nemajú inú možnos•, než
sa podvoli• záujmom obchodu. 

Vláda zapožièala na úèely zaberania pôdy armádu i políciu.
Thajské firmy a spoloènos• vlastnená Ly Yong Phatom, senátorom
vládnucej Kambodžskej ¾udovej strany, jednoducho obohnali
územia plotom. „S•ažovali sme sa. Miestne autority boli ve¾mi
priate¾ské, ale asi len preto, že nás chceli umlèa•. Niè pre nás
neurobili,“ spomína farmár Sopheap. Spravodlivosti sa dožaduje
dodnes. Kambodžské mimovládne organizácie pritom lobujú aj
na pôde európskych inštitúcií. 

Miesto èinov diplomatické diskusie
Dôvodom k rozširovaniu plantáží je totiž jedna z rozvojových
politík Európskej únie – Všetko okrem zbraní (Everything but
Arms, EBA). V rámci tohto obchodného mechanizmu môžu
najmenej rozvinuté krajiny dováža• do európskych štátov svoje
produkty, okrem zbraní, bez daòového za•aženia a bez kvót. 

Cie¾om programu je pomôc• ich ekonomickému rozvoju. 
V mnohých krajinách však iniciatíva prispela k porušovaniu ¾ud-
ských práv. Kambodža je jednou z nich. „EBA je naozaj nástro-
jom rozvoja, ktorý v Kambodži prispel k ekonomickému rastu,“
argumentuje Jean-François Cautain, miestny ve¾vyslanec
Európskej únie. „Samozrejme, že bez dodržiavania ¾udských práv
je ekonomický rozvoj neudržate¾ný,“ vysvet¾uje. „Prípad cukrovej
trstiny je ale len ve¾mi malou súèas•ou obchodov medzi Kam-
bodžou a Európskou úniou,“ tvrdí. 

Oponujú mu zástupcovia kambodžských neziskových orga-
nizácií, ktoré v krajine hája práva násilne vys•ahovaných far-
márov. „Ekonomický rozvoj je len pre najbohatších v Kambodži.
Väèšina ¾udí žije na vidieku, a tí z neho nijako neprofitujú,“ myslí
si Narim Chum z organizácie Cambodian Legal Education Cen-
ter. 

Ani jedna mimovládna organizácia však nežiada zrušenie EBA
pre Kambodžu. „To by nebolo riešením. Ale myslíme si, že práve
zrušenie môže Únia použi• ako výstrahu pre kambodžskú vládu.
Zatia¾ sa tak nestalo,“ vraví David Pred z Inclusive Development
International. Organizácia apeluje na Európsku komisiu, aby
zaèala vyšetrovanie prípadov zaberania pôdy. Hoci sa mnohé 
z nich odohrali pred nieko¾kými rokmi, do dnešného dòa ich
obete nedostali kompenzáciu. Naopak, mnohí sú vo väzení za
to, že sa jej dožadovali. 

Európska únia zatia¾ len diplomaticky diskutuje s kam-
bodžským parlamentom a my Európania si pochutnávame na
trstinovom cukre v èokoláde alebo Coca-Cole.

Bez miestnej vlády by to nešlo
Pestovanie cukrovej trstiny nie je jediným prípadom, v ktorom
boli zaznamenané prípady tzv. land-grabbingu. Ilegálne zabe-
ranie pôdy zahraniènými vládami èi investormi sa znaène rozšíri-
lo v dôsledku potravinovej krízy v rokoch 2007 a 2008. Pre-
dovšetkým krajiny s nedostatkom ornej pôdy a zároveò ve¾-
kou populáciou zaèali vtedy skupova• pozemky v krajinách Afriky
alebo Južnej Ameriky. Kým v Južnej Amerike dochádzalo 
k zaberaniu pôdy už predtým – podie¾ali sa na òom z ve¾kej èasti
miestne vlády – Afrika zaèiatkom 21. storoèia lákala v tomto
smere novým potenciálom. 

Okrem zabezpeèenia si po¾nohospodárskej pôdy pre svojich
obyvate¾ov, krajiny ako Èína, Brazília, USA, Japonsko èi Holand-
sko skupujú pôdu aj preto, aby na nej mohli pestova• plodiny 
na výrobu biopaliva. Ïalším dôvodom je vytváranie nových tu-
ristických destinácií. 

Jednou z afrických krajín, ktoré nadšene ponúkajú svoju pôdu
cudzincom, je Mozambik. Pod¾a správy Tinyade Kachika Land
Grabbing in Africa, vydanej organizáciou Oxfam International,
miestna vláda vnímala rozsiahle zahranièné investície do
mozambickej pôdy ako zdroj štátnych príjmov a spôsob zníženia
chudoby. V Senegale zase obhajovala význam biopaliva tým, že
sa zníži zneèistenie prostredia a energetické zdroje budú
rôznorodejšie. Neskôr sa však ukázalo, že masová produkcia
plodín na výrobu biopalív putovala do Európy. Namiesto toho,
aby zostala v krajine. 

Miestni politici zohrávajú v zaberaní pôdy významnú úlohu.
Jednoducho umožòujú zahranièným spoloènostiam a vládam,
aby vys•ahovali ich vlastných obèanov. Prijmú príslušné zákony,
udelia vlastnícke èi nájomné certifikáty, alebo dokonca zapožièa-
jú armádu – ako v Kambodži. 

Zaberanie pôdy spôsobuje aj klèovanie pralesa
V zaberaní pôdy je doslova ve¾mocou Brazília. Pod¾a novín Folha
de São Paulo, v rokoch 2007 až 2010 tu každú hodinu kúpili
zahranièní investori pôdu o ve¾kosti dvadsiatich dvoch fut-
balových ihrísk. Na druhej strane, krajina sama skupuje alebo si
prenajíma obrovské pozemky v iných štátoch. 

Brazília spolu s Paraguajom, Uruguajom a Argentínou nesú
prezývku sójové republiky. Na obrovských územiach pestujú
komoditu, ktorou sa v Severnej Amerike kàmi hovädzí dobytok
alebo sa používa na výrobu biopaliva, vyvážaného aj do Európy.
Dôsledkom sú presídlené milióny farmárov a pastierov, pre
ktorých pôda znamená živobytie. 

V Paraguaji sa v súèasnosti sója pestuje na takmer tretine
všetkej po¾nohospodárskej pôdy. Prispelo to k migrácii oby-
vate¾ov z vidieckych oblastí do miest. Tam však ¾udia z hôr zostá-
vajú nezamestnaní, nemajú dostatoèné vzdelanie a zruènosti,
aby sa uplatnili. 

Výsadbou monokultúr trpí aj životné prostredie. V brazílskej
horskej oblasti Cerrano spôsobilo zaberanie pôdy vys•ahova-
nie domorodých komunít z miestnych pralesov. Nièenie
jedineèného biotopu vplýva na klimatickú zmenu  a spôsobuje
eróziu pôdy. Brazília je navyše celosvetovo najväèším
spotrebite¾om chemikálií používaných v po¾nohospodárstve,
napríklad aj na urýchlenie rastu sóje. Dôsledkom je zneèistenie
vodných zdrojov, èím sa kruh uzatvára. Bez vody niet života.

Paradoxom v brazílskom prípade je tiež to, že viac ako dve
tretiny všetkých spotrebovaných potravín v krajine vypestujú malí
farmári na menej ako jednej tretine celkovej po¾nohospodárskej
pôdy. 

Magdaléna Vaculèiaková
Autorka je nezávislou novinárkou
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Spolupráca malých štátov môže podpori• prácu neziskových organizácií

Kampaò Európa, akú chceme apeluje aj na budúcich europoslancov

Eurokomisár pre rozvoj Andris Piebalgs upozoròuje, že je dôležité, aby európske vlády kládli dôraz na globálny kon-
text problémov rozvojových krajín. 

Platforma MVRO sa pred vo¾bami do Európskeho parlamentu
pridala k politicky nezávislej kampani „Európa, akú chceme“
(The Europe We Want). Cie¾om je podnieti• diskusiu o potrebe
férovejšej Európy doma i v zahranièí medzi kandidátmi na
poslancov aj širšou verejnos•ou.

Kampaò iniciovala Európska konfederácia
rozvojových a humanitárnych organizácií
CONCORD. Európsky parlament má výz-
namný dopad na tvorbu európskej politiky

rozvojovej spolupráce a jeho rozhodnutia významne vplývajú na
život v rozvojových krajinách. 

CONCORD a Platforma MVRO preto apelovali na budúcich
poslancov, aby pri prijímaní legislatívy v oblastiach, ako sú
obchod, po¾nohospodárstvo, energetika, financie, zmena klímy
èi migrácia, brali do úvahy ich dopady aj za hranicami Únie. 

Kampaò sa zameriava na tri odkazy:
1. ¼udia na prvom mieste
Poslanci Európskeho parlamentu by sa pod¾a neziskových orga-
nizácií mali snaži• o posilnenie participatívnej demokracie 
a povzbudenie aktívneho obèianstva prostredníctvom konzultácií 
a dialógu s organizáciami obèianskej spoloènosti.
2. Proti nerovnostiam doma i v zahranièí
Nový Európsky parlament by mal vyvíja• tlak na väèšiu daòovú
spravodlivos• a elimináciu daòových únikov, spravodlivé 
a udržate¾né využívanie prírodných zdrojov, férovejší systém pro-
dukcie potravín a na klimatickú spravodlivos• pre všetkých, a to
prostredníctvom väèšieho zapojenia EÚ do aktivít proti klimatic-
kej zmene.
3. Férovejší svet
Európsky parlament by sa mal hlási• k silnému záväzku voèi

súladu rôznych politík v prospech rozvoja menej rozvinutých kra-
jín. Koherencia politík pre rozvoj v oblastiach ako obchod,
po¾nohospodárstvo, klíma, dane èi migrácia je nevyhnutným
predpokladom na posilnenie pozitívnych dopadov rozvojovej
spolupráce.

Za plnenie záväzkov
Európska únia je spolu s èlenskými štátmi najväèším poskyto-
vate¾om rozvojovej spolupráce v globálnom meradle. Až 77 %
Slovákov si myslí, že je ve¾mi dôležité pomáha• ¾uïom 
v rozvojových krajinách. Vyplýva to z posledného prieskumu
Eurobarometra z roku 2013, ktorý sa týkal rozvojovej pomoci 
a Miléniových rozvojových cie¾ov. 

Platforma MVRO i CONCORD sa dlhodobo zasadzujú za
plnenie medzinárodných záväzkov týkajúcich sa rozvojovej
spolupráce. Väèšina èlenských štátov EÚ nedodržiava záväzok
poskytova• v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci 0,7 percenta
hrubého národného dôchodku (štáty EÚ 15) a 0,33 percenta
(štáty EÚ 13). Slovensko pod¾a štatistík OECD vydaných v apríli
2014 dosiahlo podiel iba 0,09 percenta. 

Platforma MVRO rozoslala v rámci kampane Európa, akú
chceme kandidátom na europoslancov výzvu, v ktorej zis•ovala
ich názor na vyššie zmienené fakty. Po vo¾bách chce nadviaza•
vz•ahy s novozvolenými europoslancami a diskutova• o otázkach,
týkajúcich sa férovejšieho života v Európe i vo svete. Tlaèovú
správu o výsledkoch prieskumu nájdete na stránke organizácie. 

Viac informácií o kampani nájdete na stránkach:
http://en.europewewant.eu a www.mvro.sk. 

Andrea Girmanová
Autorka je projektovou manažérkou Platformy MVRO

Èo je v súèasnosti hlavnou prioritou
rozvojovej spolupráce Európskej únie
(EÚ)?
Bezpochyby africký kontinent, ktorý je
plný smutných príbehov. Chudoba
zasahuje celú Afriku a v mnohých prí-
padoch núti ¾udí vyda• sa na nebezpeènú
plavbu cez Stredozemné more. Je to
najväèšia výzva nielen pre Afrièanov, ale
aj pre nás v EÚ.

Európa sa stále celkom nedostala z
dlhovej krízy. Neboli by úèinnejšie iné
formy pomoci, než do Afriky neustále
posiela• peniaze?
Máte pravdu. Peniaze sú rozhodne len
jedným zo spôsobov, ako podporova•
africké krajiny. Je dôležité využíva• aj iné
nástroje, ktoré máme k dispozícii. Naprík-
lad dohodu o partnerstve pri investíciách.
Dôležité ale je podporova• aj finanène
priamo projekty, ktoré prinesú pozitívny
rozvoj. Na to, aby ste mohli investova•,
predsa potrebujete infraštruktúru. A tá sa
inak ako za peniaze vybudova• nedá.

V máji máme vo¾by do Európskeho par-
lamentu. Bude jednou z tém aj pomoc
Afrike?
Nebude. Bohužia¾, pre väèšinu ¾udí to nie
je dôležitá otázka. Sama o sebe nie je
kontroverzná. Stáva sa takou až pri
zostavovaní štátneho rozpoètu. Vtedy sa 
o nej vedú ve¾ké diskusie. O peniazoch
však rozhodujú vlády, ktoré považujú za
dôležité iba krajiny priamo susediace 
s Európskou úniou. Je pritom zodpoved-
nos•ou politikov, aby hovorili nielen o
hospodárskom raste, ale aj o globálnych
výzvach, ako je bezpeènos•, migrácia,
hrozba terorizmu èi klimatická zmena. 

Aj európski obèania by sa mali aktívne
podie¾a• na riešení týchto problémov.

Èím môžu malé krajiny ako Slovensko
prispie• k rozvojovej spolupráci?
Sme súèas•ou jedného európskeho pro-
jektu. Je úlohou nás všetkých, aby sme
pripravili efektívnejší rozpoèet. Existujú
európske nástroje, ktoré to dokážu
zabezpeèi•. Na druhej strane máme
národné vlády, ktoré tiež majú svoje
úlohy. Slovensko, Lotyšsko èi ïalšie štáty
majú mnoho skúseností z prechodného
obdobia, keï sa uchádzali o èlenstvo. Tie
budú užitoèné nielen pre susedné krajiny
Únie, ale môžeme ich využi• aj pre ïalšie
štáty, napríklad v Afrike.

Spomínali ste Slovensko èi Lotyšsko,
ktoré ekonomicky stále zaostávajú za
západnými krajinami EÚ. Mali by
menšie štáty viac spolupracova• na
rozvojových projektoch?
Myslím si, že je to vynikajúca myšlienka.
Bolo by to najlepšie riešenie. Nieèo
podobné vidíme aj medzi neziskovými
organizáciami. Kooperácia medzi vládami
by povzbudila ïalšiu spoluprácu medzi
mimovládnymi organizáciami. Ich projek-
ty by tak boli zmysluplnejšie.

Pri akých projektoch by sa menšie kra-
jiny mohli najviac uplatni•?
Dobrý príklad vidíme v Etiópii, kde fungu-
je èeská spolupráca s neziskovkami. Pro-
jekt vzdelávania žien miestnym otvára
brány k vlastnému hospodáreniu, dáva im
prácu a zvyšuje ich blahobyt. Alebo
množstvo zdravotníckych projektov, ktoré
máme v Afganistane. Svoje sily tu spojili
menšie organizácie. Vznikol priestor na

mnohé aktivity, nielen na budovanie
infraštruktúry.

Podporuje Európa tieto aktivity?
Podporuje rozvojové projekty. Financova•
ich je najlepší krok, aký môžeme urobi•.
Podpora neziskových organizácií sa pri-
tom neustále zvyšuje a verím, že tento
trend bude pokraèova• aj naïalej. Okrem
toho starostlivo h¾adáme aj ïalšie cesty
pomoci. Èlenské štáty rozhodne musia
zvýši• sumu, ktorú vynakladajú na rozvo-
jovú spoluprácu. Existujú však aj iné
konkrétne spôsoby, ako krajiny Únie
môžu pomôc• rozvojovému svetu.
Napríklad sa snaži• politickými nástrojmi
o zlepšenie dodržiavania ¾udských práv.

Èo by ste v tejto oblasti odporúèali
našej krajine?
Slovensko by sa naïalej malo v rozvojovej
oblasti sústredi• na podporu krajín suse-
diacich s Európskou úniou. Má to totiž
najväèší politický dosah. Malo by tiež
zvýši• svoje investície a využi• aj ïalšie
šance na rozvojovú spoluprácu. 

Pavel Novotný
Autor je redaktorom Hospodárskych novín

Andris Piebalgs. Foto: Archív Európskej komisie
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Staèí šanca. Burkinèanky už vedia, èo s òou
Ich životaschopnos• a pracovitos• je vychýrená aj za hranicami hlavného mesta. Nájs• v Burkina Faso far-
márky, obchodníèky èi zruèné remeselníèky netrvalo dlho. Staèilo sa opýta• na šikovné, podnikavé ženy,
ktoré túžia stá• na vlastných nohách. Dnes už mnohé dodávajú svoje produkty aj do Európy.
Prvé lastovièky v podobe samostatných a sebavedomých žien 
sa už objavili, no skrytý ¾udský potenciál v krajine odkrývajú len
pozvo¾ne. A to aj napriek tomu, že drvivá väèšina Burkinèaniek
sa chytí príležitosti na malé podnikanie, len èo sa nejaká mihne
okolo. „Miestne ženy sú životaschopnejšie, než si samy myslia.
Dokážu využi• šance na mikropôžièky a naštartova• vlastné pod-
nikanie vo forme obchodu alebo dielne,“ hovorí Viktor Mikuš.
Ako dobrovo¾ník belgickej univerzity tu strávil dve letá 
na juniorskej aj seniorskej pozícii v rámci projektu stavby mi-
krohrádzí. 

Tradièné miesto burkinskej ženy je stále v domácnosti a pri
de•och. Za prácou ich už nevyháòa len potreba zlepšenia rodin-
ného rozpoètu, ale aj túžba po vlastnej sebarealizácii. „Postupne
si zaèínajú uvedomova•, že v nieèom môžu by• lepšie ako muži,“
myslí si Viktor. 

Jeho slová potvrdzuje návšteva obchodíku združenia žien
GAFREH v meste Bobo Dioulasso, na západe Burkiny. Miestne
podnikate¾ky vzali osud do vlastných rúk a zaèali využíva• všade-
prítomný odpad. Igelitkám a plastovým vreciam vdychujú nový
život premenou na osobité tašky, kabelky a peòaženky. Vyslúžili
si vïaka tomu uznanie doma aj v zahranièí. 

Vïaèné aj za •ažkú prácu
Zahanbi• sa nedajú ani ženy z polyfunkèného centra pod Národ-
nou federáciou združení žien Naam v meste Ouahigouya na
severozápade krajiny. Bambucké maslo pretvárajú na mydlo,
sušia sezónne ovocie a zeleninu èi šijú textilné výrobky z vlast-
noruène tkaných látok. 

Napríklad výrobòa mydla tu funguje celoroène, šes• dní 
v týždni. „Ak si chcete zarobi•, musíte pracova• tvrdo,“ upo-
zoròuje Geneviéve Ouédraogo, riadite¾ka prevádzky. Miestne
ženy, oš¾ahané •ažkou robotou, majú ne¾ahký osud vpísaný do
tvárí i rúk. Nes•ažujú sa, sú za zamestnanie vïaèné. „Práca
pomáha chudobným zlepši• životné podmienky a ži• dôstojne-
jšie. Preto po nej túžia,“ myslí si riadite¾ka. Dielòa na výrobu
mydla z tradièného bambuckého masla ponúka aj vzdelanie 
vo forme vyuèenia. To predstavuje nadštandard. 

Dvere do výrobne majú otvorené ženy z celého regiónu, ktoré
splnia kritériá a stanú sa èlenkami Národnej federácie združení
žien Naam. Organizácia zastrešuje vyše 5200 združení venujú-
cich sa rozvojovým projektom od lokálnej až po národnú úroveò.
„Aktuálne u nás pracuje dvadsa•sedem robotníèok. V regiónoch
ich máme asi ïalšiu stovku. V èase úrody oberajú orechy
maslovníka a dodávajú nám ich spracované. Takto zamestnáme
takmer stotridsa• ¾udí,“ poèíta Geneviéve Ouédraogo. 

Na rozdiel od iných, tieto zberaèky nepracujú len sezónne.
„Keï neprší, venujú sa zeleninárstvu a povinnostiam v domác-
nosti. Prácu dávame aj výrobkyniam košíkov, v ktorých mydlá
predávame,“ vraví poèas prehliadky prevádzkarne Geneviéve 
s potešením v hlase. 

Šijú pre zahranièie
Hukot šijacieho stroja a tkáèskeho stavu dávajú tuši•, že
vchádzame do krajèírskej dielnièky. Látky sa tu šijú, tkajú a pod¾a
potreby aj farbia. „Zaèínali sme s piatimi pracovníèkami. Postup-

ne sme sa rozrástli na pätnás•. Pracujú tu mladé ženy, ktoré
nechodili do školy. Niektoré sa museli nasilu vyda•. Prichýlime
ich, vyškolíme a zaplatia nám ziskom zo svojich výrobkov,“
vysvet¾uje Haoua Ouédraogo, hlavná animátorka dielne. 

„Keï dokonèím krajèírsky kurz, budem novým èlovekom,“
pochva¾uje si šièka Abzeta Ouedraogo. „Zarobím tu peniaze, aby
som mohla posla• deti do školy. Keï sú choré, kúpim im lieky,“
teší sa. 

Zákazky sú v našom ponímané malé, na prežitie v skromných
pomeroch ale staèia. „Predávame v Burkine aj v Európe. Pred pár
dòami sme dostali zákazku na výrobu pä•desiatich nákupných
tašiek do Nemecka. Urobili sme vzorku a páèila sa im,“ vysvet¾u-
je animátorka.

Spokojné ro¾níèky
Iný poh¾ad na prácu sa naskytá na vidieku v okolí mesta
Ouahigouya. Asi tridsa• ro¾níèok a ro¾níkov tu tempom prime-
raným 38-stupòovej teplote obrába zeleninové políèko a èerpá
vodu zo studne. „Pestujeme cibu¾u, mrkvu, šalát, rajèiny a trochu
manioku. Každá žena si obrába svoje hriadky. Úrodu si necháva-
jú,“ objasòuje Pascaline Sidibe z organizácie SOS Sahel. „Ak 
sa urodí dostatok zeleniny, môžu nespotrebovaný zvyšok preda• 
na trhu a pomôc• tak rodinnému rozpoètu.“  

Ramata Ramba, jedna z ro¾níèok, si možnos• obrába• pôdu
vychva¾uje: „Naše rodiny majú pestrejšiu stravu. De•om môžem
uvari• omáèku z èerstvej zeleniny, ku ktorej sa cez obdobie sucha
nedostaneme,“ vraví. 

Vïaka projektu nastal aj posun v myslení miestnych oby-
vate¾ov: „Kedysi sa k pôde dostal len muž. Dnes je to ináè,“ upo-
zoròuje supervízorka. „Ženy predovšetkým vo vidieckych oblas-
tiach sú zranite¾nejšie. Na ich bedrách je výživa aj školská
dochádzka detí. Preto pracujeme najmä s nimi,“ dodáva Pasca-
line Sidibe. Štyri áre pôdy tu využíva pä•desiat ¾udí, z toho len
pätina mužov. Samostatnos• žien je tak krokom k lepšiemu živo-
tu celej rodiny. 

Marcela Gatciová
Autorka je redaktorkou Televízie JOJ

Autorka sa zúèastnila novinárskej cesty v Burkine Faso v rámci pro-
jektu V4Aid – Spoloèná podpora Miléniovým rozvojovým cie¾om
podporeného Európskou komisiou a SlovakAid.

V decembri 2013 pripravili slovenské neziskové organizácie Platforma MVRO a PDCS novinárske cesty piatich novinárov a ka-
meramanov do rozvojových krajín. Marcela Gatciová, redaktorka TV JOJ, s kameramanom Michalom Bednárikom navštívili Bur-
kinu Faso. Natoèili reportáže o živote tamojších žien – podnikateliek i o pestovaní bavlny. „Tým, že divákom sprostredkujem infor-
mácie v pútavej forme o prepojení našich životov so životmi ¾udí v iných krajinách, môžem prispie• k pozitívnej zmene,“ povedala
úèastníèka novinárskej cesty.

„Novinári majú možnos• upozoròova• na témy, zvyšova• povedomie verejnosti. Tá potom môže napomôc• k riešeniu problé-
mov alebo vyvíja• spoloèenský tlak na kompetentných,“ myslí si Marián Szücs, ktorý z Kambodže priniesol reportáže pre
Hospodárske noviny napríklad aj o situácii v textilnom priemysle.

Za RTVS vycestovali do Kene a Južného Sudánu redaktor Matúš Jaco a Lucia Halmová, ktorá pracuje ako nezávislá režisérka 
a kameramanka. Nakrútili reportáže o krajinách samotných aj o projektoch slovenských neziskových organizácií. Ich reportáže 
sú k pozretiu v archíve RTVS. Cesty boli podporené z finanèných prostriedkov Európskej komisie a SlovakAid.

Novinári na cestách

Ženy na verande vtláèajú znaèku Národnej federácie združení  žien Naam do kociek
mydla. Burkina Faso, 2013. Foto: Michal Bednárik
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Nevidiaca bojuje za ¾udské práva v Etiópii 

Za plechovou bránou stoja vo ve¾kej záhrade dva domèeky 
z hliny a slamy. Z jedného z nich vychádza mladá žena a hneï
za òou sivovlasá babièka. Mierne zhrbená, pochudnutá. S jem-
nými úsmevmi vítajú hostí. Pozvú nás do jedného z príbytkov. 

Presne vo dverách je na zemi piecka na drevené uhlie a na nej
tradièná hlinená kanvièka, v ktorej hostite¾ka varí kávu. Bez nej
sa nezaobíde žiadna návšteva. Nájdeme si svoje miesto v obý-
vaèke, jednej z dvoch miestností domu. V druhej izbe celá
sedemèlenná rodina. Steny, len kde-tu natreté farbou, zdobia
rodinné fotografie. Na stolièke naproti dverám sedí 15-roèná Bir-
tukan. Svetlo, ktoré preniká do vnútra len cez otvorený vstup,
dopadá na jej hanblivý úsmev. A nevidiace oèi. 

Našla ich na ulici

Do dverí sa nahrnú deti, èím zatienia slneèné lúèe. Pani domu
sedí na zemi, nepretržite dohliada na variacu sa kávu 
a povzbudzuje Birtukan, aby rozprávala. Chví¾u trvá, než sa
dievèina vyobliekaná v ružových šatách odváži prehovori•. 
O zrak prišla, keï mala okolo šes• rokov. Pri hre s ostatnými
de•mi sa jej do oèí dostal prach a piesok. 

„Toto je informácia, ktorú rodina poskytla. Je možné, že tam
bolo èosi ostré. Alebo spadla niekam na skalu,“ vysvet¾uje
Getachew Aberra z neziskovej organizácie Svetlo pre svet
Etiópia, ktorá finanène podporuje miestne neziskové organizácie
a kliniky, ktoré pracujú s ¾uïmi so zdravotným postihnutím.
„Možno sa špinavou rukou dotkla oèí a poškodila si rohovku,“
dodáva. Krátko pred tým, ako Birtukan stratila zrak, prišla 
o oboch rodièov. Babièka tvrdí, že matka umrela. O otcovi nikto
nevie, zmizol. Možno aj kvôli psychickým problémom, ktoré
mal. 

Pre ostatných bola šialená

Dnes sa o dospievajúcu nevidiacu a jej starú mamu stará Tename
Nema. Asi pred šiestimi rokmi ich našla potulova• sa po okolí.
Keïže v Etiópii neexistuje sociálny systém, ako ho poznáme 
u nás, dôchodkyòa nemala na jedlo ani pre seba, ani pre vnuèku. 

Tename ich pozvala do domu svojej rodiny. Stará mama jej
vtedy prezradila, že dievèa má rado kávu. „Ak aj mám len jednu
šálku, rada sa o òu podelím,“ hovorí opatrovníèka, ktorá si
neskôr Birtukan adoptovala. Okrem nej má 34-roèná žena ešte
dve dcéry a jedného syna.

Spoèiatku bola v oèiach susedov považovaná za šialenú.
„Hovorili, že iné deti aspoò zájdu po vodu alebo do obchodu,
dokážu pomôc• rodine. Ale vraj nevidiace dievèa niè z toho
nezvládne,“ spomína Tename. 

Zaèarovaný kruh

Etiópia je na chvoste rebríèka takzvaného indexu ¾udského
rozvoja (Human Development Index). Ten sa snaží štatisticky
zachyti• rozvinutos• štátov na základe viacerých kritérií, ako sú
chudoba, gramotnos•, vzdelávanie, pôrodnos• èi priemerná dåžka
života. Obyvatelia tejto východoafrickej krajiny patria pod¾a úda-
jov Organizácie spojených národov medzi najchudobnejších na
svete. Nelichotivá ekonomická situácia je jedným z dôvodov,
preèo sa ¾udia so zdravotným postihnutím ocitajú na okraji
spoloènosti. Sami nemajú možnosti, ako by sa uživili. Aj v dôsled-
ku nevzdelanosti nemajú prístup na pracovný trh. Preto tu pre-
vláda predstava, že nemôžu by• ekonomicky prínosní pre rodinu
ani pre spoloènos• ako takú. Rodièia sa aj preto èasto rozhodnú
neposla• svoje hendikepované deti do školy.

V tradiènej Etiópii tiež stále mnohí veria, že zdravotné postih-
nutie je trest od Boha. Rodiny preto schovávajú èlenov s postih-
nutím doma. „Keï ale komunita po èase videla, že Birtukan
chodí do školy, a dokonca v èistých šatách, už sa na nás nepo-
zerali pohàdavo,“ usmieva sa Tename. Trvalo takmer pä• rokov,
kým jej susedia zaèali pomáha• a podporova• ju. 

Von z chudoby

Rodina sa zapojila do programu rehabilitácie v rámci komunity –
Community Based Rehabilitation (CBR). Je urèený pre rodiny 
so zdravotne postihnutými èlenmi a poskytuje im komplexnú
podporu. 

Sociálna pracovníèka Tename najprv nauèila, ako sa stara• 
o nevidiacu dievèinu v každodennom živote. Zapojili sa tiež do
projektu poskytovania mikropôžièiek. „Na zaèiatku dostali 2500
birrov (asi 95 EUR). Pestujú papriku a koreniny, aby sa uživili,“
vysvet¾uje Aberra. Program CBR podporuje rodiny v tom, aby sa
vymanili z chudoby. Tename navyše pomáha sociálnym pracov-
níèkam šíri• osvetu o zdravotnom postihnutí v rámci svojej komu-
nity. 

Na strom nezabudne

„Keï som zaèala zarába•, kúpila som Birtukan nové šaty 
a pomôcky, a poslala ju do školy,“ spomína opatrovníèka. 

Dievèa sa najprv muselo nauèi• Braillovo písmo. S úsmevom
nám ukazuje, ako dokáže napísa• svoje meno. Škola je vzdialená
od domu asi pätnás• minút chôdze a pre deti so zdravotným

Strata zraku ju priviedla na cestu boja za ¾udské práva. Rovnako, ako Yetnebersh Nigussie, 
aj dospievajúca Birtukan má ne¾ahký osud. Dve nevidiace Etiópèanky s ním však úspešne zápasia. 

Yetnebersh Nigussie má poèítaè prispôsobený tak, aby na òom mohla bez problémov
pracova•. Napríklad maily jej predèítava. Etiópia, 2013. Foto: Magdaléna Vacul-
èiaková

Birtukan sa ostýcha do chvíle, kým jej súrodenci podajú kanister, aby na òom zahrala
a zaspievala. Etiópia, 2013. Foto: Magdaléna Vaculèiaková
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postihnutím má osobitnú triedu. „Chcem by• uèite¾kou na stred-
nej škole. Pomôc• dievèatám a chlapcom, ktorí sú nevidomí ako
ja, aby sa dostali na univerzitu,“ sníva  Birtukan. Na dvore sa
posadí na stolièku, do ruky jej mladší súrodenci podajú kanister
a všetci veselo bubnujú a spievajú.

Popri umeleckom zážitku popíjame èerstvo naservírovanú
kávu. „Keï prídu hostia, súèas•ou našej kultúry je najprv
ponúknu• kávu, ukáza• lásku,“ vysvet¾uje Tename. „Èo si Bir-
tukan pamätá z obdobia, keï ešte videla?“ pýtame sa. Aký obraz?
„Pamätám si, ako som sa hrala s de•mi v záhrade, uprostred
ktorej stál obrovský strom. Na ten nikdy nezabudnem,“ povie
bez emócií. 

Známa aj v Európe

Rovnakú otázku o poslednej vizuálnej spomienke kladieme o pár
dní aj Yetnebersh Nigussie, riadite¾ke Etiópskeho centra pre posti-
hnutie a rozvoj. „Pamätám si zelenú, trávnatú oblas• pred naším
domom. Bola vtedy ve¾mi èistá a prirodzená,“ odpovedá nevi-
diaca, dokonale upravená žena v ružovom kostýme. Po tom, ako
všetkým kolegom v kancelárii dala inštrukcie, èo majú robi•, 
a vybavila e-maily, otoèila sa k nám. „Predtým, ako som prišla 
o zrak, žila som vo vidieckej oblasti bez èistej vody a elektriny.
Nejazdí tam ani verejná doprava,“ zanietene popisuje svoje det-
stvo. „Keï som vyrastala, myslela som si, že sa vydám za milého
farmára, budem ma• asi sedem detí, nikdy nebudem vzdelaná 
a zostanem ženou v domácnosti, venujúc sa každodennej ruti-
ne.“

Prišla však iná realita. Yetnebersh mala pä• rokov a o zrak
prišla náhle. „Keï sa vám to stane v tejto krajine, otoèí sa proti
vám celý svet. Na zaèiatku si všetci mysleli, že budem niekde
žobra•. Hlavne moja mama mi však hovorila, že sa musím dobre
vzdela•, lebo to je jediný únik z chudoby,“ spomína na ne¾ahké
chvíle po tom, ako sa jej úplne zmenil život. 

„Keby som neprišla o zrak, nebola by som Yetnebersh, ktorou
som dnes. Vïaka strate zraku som unikla skorému vydaju, ktorý
je v našej oblasti ešte stále samozrejmý. Výzva prináša možnosti,“
rozpráva odhodlane žena, ktorú rešpektujú nielen v Etiópii. 
O právach ¾udí s postihnutím hovorila aj v Bruseli, na pôde
Európskeho parlamentu. 

Nekráèam oèami

Yetnebersh a organizácia, ktorú vedie, sa aktívne zasadzujú za
lepší život tejto znevýhodnenej skupiny. „Etiópia prijala konven-
ciu o právach ¾udí so zdravotným postihnutím, máme dokonca
samostatnú inštitúciu, ktorá jej implementáciu kontroluje,“
popisuje situáciu na úrovni legislatívy. „Ale až vo chvíli, keï
zaène svoju prácu robi• dobre, bude fungova• aj uplatòovanie
príslušných zákonov,“ domnieva sa. Dnes už v Etiópii pod¾a nej
existujú opatrenia, ktoré pomáhajú ¾uïom s postihnutím zaradi•
sa do bežného života. Napríklad inkluzívne školy, kde sa vzdelá-
vajú deti s postihnutím v jednej triede s tými bez postihnutia.
Alebo zákon, ktorý stanovuje, že každý štátny orgán musí
zamestna• istý poèet ¾udí s postihnutím. „Neexistujú však kontrol-
né mechanizmy, preto je ve¾kým problémom dosta• zákony do
praxe,“ hodnotí Yetnebersh.  

Okrem ¾udsko-právneho boja je jej každodennou úlohou aj
rola matky a manželky. „Pre mòa je tento spôsob života normál-
ny. Keï mi niekto povie, že bude pre mòa •ažké sa niekam
dosta•, pýtam sa preèo. Pretože je tam nerovný povrch, odpovie.
Ale ja nebudem kráèa• mojimi oèami, ale mojimi nohami,
netrápte sa!“ vyhlási sebavedome. 

Jej príbeh by snáï mohol by• námetom pre hollywoodsky film
so š•astným koncom. 

Naproti tomu je pravdepodobnos•, že dospievajúca Birtukan
skonèí èo i len strednú školu, minimálna. ¼udia so zdravotným
postihnutím strádajú v rozvojových krajinách viac, než akáko¾vek
iná sociálne vylúèená skupina. Základom je preto postihnutiu, 
v tomto prípade strate zraku, zabráni•. Niekedy naozaj staèí èistá
voda alebo jednoduchá operácia.  

Èistou vodou proti slepote

Na klinike v Butajire vyšetria roène viac ako 70-tisíc pacientov 
s chorobou oèí. Tí, ktorí nemajú možnos• dosta• sa priamo do
ambulancie, sú vyšetrovaní v teréne. Práve takýmto spôsobom
zaèala klinika svoju èinnos• už v roku 1993. Terénnou prácou sa
zistilo, že je v oblasti prive¾a nevidiacich.

Dôvodom straty zraku v tejto krajine je buï šedý zákal, ktorý
sa viaže predovšetkým k starobe alebo to je infekèné ochorenie
trachóm, ktoré postihuje spojovku a rohovku oka. Trachóm  je
najèastejšou príèinou straty zraku v rozvojových krajinách. Spô-
sobuje ho nedostatoèná hygiena i nedostatok èistej vody, v Etiópii
jeden z najväèších problémov tamojšieho obyvate¾stva.

Na operaènej sále sa práve sestrièka pripravuje na odstránenie
trachómu. Umàtvi oèné vieèka injekciami a potom pinzetou 
v priebehu desiatich minút doslova zabráni slepote.

V Butajire sa venujú aj osvetovým aktivitám a v od¾ahlých
oblastiach sa snažia zabezpeèi• stavbu studní.

Magdaléna Vaculèiaková
Autorka je nezávislou novinárkou

Cesta autorky do Etiópie sa uskutoènila s o. z. eRko – HKSD
v rámci projektu Ukonèime vylúèenie – Umožnime napåòanie
rozvojových cie¾ov tisícroèia financovaného Európskou komisiou 
a SlovakAid. 

Viac informácií o projekte nájdete na www.endexclusion.sk.

Yetnebersh Nigussie poznajú aj európski poslanci. Na pôde Európskeho parlamentu
prednášala o právach ¾udí so zdravotným postihnutím v Etiópii. Etiópia, 2013. 
Foto: Magdaléna Vaculèiaková

Na klinike v Butajire zoperujú trachóm v priebehu desiatich minút. Zabránia tak 
životu so slepotou v Etiópii. Etiópia, 2013. Foto: Magdaléna Vaculèiaková
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„Obleèenie je aj tak drahé, preèo by sme zaò mali plati• viac?“
Aj toto je jedna z mnohých výhovoriek spotrebite¾ov, s ktorými
sa stretáva Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (SCKR)
pri realizácii projektu s názvom Fit for Fair. Projektom sa orga-
nizácia snaží zlepši• pracovné podmienky zamestnancov v tex-
tilnom priemysle nielen v rozvojových krajinách, ale i u nás èi 
v ïalších štátoch Európy. 

Organizácia chce na tento problém upozorni• osvetovou kam-
paòou a viacerými vzdelávacími aktivitami. Ako príklad im poslúži
výroba športového obleèenia pre letné Majstrovstvá sveta vo fut-
bale 2014. „Chceli by sme, aby sme my všetci uznali, že nesieme
èas• zodpovednosti za pracovné podmienky a výšku ohodnotenia
pracovníkov, napríklad v Pakistane èi Bangládéši. Sme spotrebitelia
a do istej miery môžeme zatlaèi• na ceny,“ hovorí Daniel Rolín,
ktorý spolupracuje na realizácii projektu.

Medzinárodný projekt sa zaoberá témou dôstojnej práce v tex-
tilných továròach. ¼udia, ktorí v týchto fabrikách pracujú, èasto
nebývajú spravodlivo odmeòovaní. „Aj na toto si však spotrebitelia
nachádzajú výhovorky. Niektorí si myslia, že ¾udia v týchto kra-
jinách zarábajú na lokálne pomery dos• a keby sa im pridalo, tak
by nás snáï aj predbehli,“ vysvet¾uje Rolín. Platy však nie sú je-

diným problémom pracovníkov v továròach. Èastá je detská práca
a slabá bezpeènos•. Súèas•ou komplexu príèin a tiež možných
riešení tejto situácie je každý z nás. Kampaò Fit for Fair ponúka
spotrebite¾ské tipy, ako prispie• k zmene. Do projektových aktivít
pod sloganom „Hrajme férovo, pla•me férovo“ sa môže zapoji•
verejnos•, lektori aj uèitelia.

Cie¾om je privies• zákazníkov svetových znaèiek k pocitu zod-
povednosti a k väèšej citlivosti voèi zlým pracovným podmienkam
pracovníkov tovární, medzi ktorými sú predovšetkým ženy. Je to
cesta, ako prispie• k zlepšeniu postavenia pracovníkov v textilnom
priemysle a v širšom kontexte aj k zníženiu chudoby vo svete. 

Na realizácii projektu sa podie¾ajú organizácie z piatich európ-
skych a dvoch stredoamerických krajín, ako aj viacerí asociovaní
partneri z troch svetadielov. Organizácie z globálneho Juhu prispe-
jú dôležitým poh¾adom pracovníkov v textilnom priemysle.

Viac sa dozviete na stránke www.dostojnapraca.sk.

Peter Ivaniè
Autor je riadite¾om SCKR

Pozná športové obleèenie fair-play?

Z miliardových tržieb ostávajú v Kambodži len biedne platy

David Welsh, šéf kambodžskej poboèky organizácie
Solidarity Centre. Foto: Archív Davida Welsha

Textilné fabriky v Kambodži produkujú
roène výrobky pre najznámejšie odevné
znaèky za nieko¾ko miliárd eur. Krajina
je pre ne zaujímavá hlavne pre lacnú
pracovnú silu. Pred nieko¾kými mesiac-
mi vyšli pracovníci textiliek do ulíc.
Požadovali zvýšenie minimálnej mzdy 
a zlepšenie pracovných podmienok. Pri
stretoch s políciou zomrelo nieko¾ko
¾udí a odborárski lídri skonèili vo
väzení. Robotníkom by pomohol zod-
povednejší prístup ve¾kých svetových
výrobcov. „Ak by chceli, mohli by
zmeni• podmienky vo fabrikách 
z veèera do rána,“ hovorí David Welsh,
šéf kambodžskej poboèky organizácie
Solidarity Centre. Tá sa zaoberá dodr-
žiavaním práv pracujúcich.

Ve¾kí svetoví výrobcovia nie sú vlastník-
mi tovární v Kambodži. Ako teda môžu
ovplyvni• pracovné podmienky v nich?
Ve¾ká väèšina ziskov ide do ich vrecka.
Nevlastnia fabriky na papieri, ale v sku-
toènosti ich ovládajú. Poveda• – sme bez-
mocní, nie sme vlastníkmi fabrík, iba od
nich nakupujeme – to je zavádzanie.
Nech teda nakupujú za férovú cenu a
bude viac možností, ako situáciu zlepši•.

Èo pre Kambodžu znamená textilný
priemysel?
Produkuje osemdesiat percent všetkého,
èo krajina vyváža. Približne 400 tovární
vytvára príjem vo výške nieko¾kých mi-
liárd dolárov. Kambodža je na textilnom
priemysle závislá.

Èo do krajiny láka výrobcov?
¼udia v zúfalej situácii, ktorí sú ochotní
pracova• od vidím do nevidím za málo
peòazí. A k tomu slabé zákony. Znaèky
diktujú podmienky a neèakajú, že sa
zákony budú uplatòova•. Chcú zarobi• èo
najviac.

Poèas protestov robotníci požadovali
zvýšenie minimálnej mzdy zo 100 na
160 dolárov. Ide im iba o platy?
Platy sú dôležité, ale problémom je tiež
porušovanie pracovného práva. Ide
napríklad o opakované uzatváranie zmlúv

na dobu urèitú, èo je protizákonné. Fabri-
ka sa môže zamestnanca zbavi• z hoci-
jakých dôvodov prakticky okamžite a bez
odstupného. V továròach chýba ventilá-
cia a ochranné obleèenie pre prácu 
s chemikáliami. Denne tam skolabuje
množstvo ¾udí. Mzdy nestaèia na
živobytie. To ¾udí núti pracova• aj poèas
nadèasov, nie sú však platené tak, ako by
mali by•. Jedlo, ktoré si robotníci z nízke-
ho platu môžu dovoli•, je nevyhovujúce
pre dospelého èloveka, pracujúceho 15
až 16 hodín denne šes• dní v týždni. Exis-
tujú aj výnimky, ale vo väèšine fabrík sú
podmienky ve¾mi zlé.

Sú medzi svetovými výrobcami rozdiely
v tom, ako sa správajú?
Všetky znaèky rovnako umožòujú fab-
rikám porušova• zákony. Ale niektoré
zaèínajú vyvíja• aktivity na zlepšenie
situácie.

Máte na mysli H&M, ktoré sa nedávno
zaviazalo, že do piatich rokov bude pra-
covníkom vypláca• dôstojnú mzdu?
Áno, je to významný a nezvyèajný krok.
Zaviazali sa, že budú plati• dôstojnú
mzdu, èím verejne priznali, že teraz ju
neplatia. 

Èo by teda medzinárodné korporácie
mali spravi•?
Tlaèi• na kambodžskú vládu a verejne
vyhlási•, že chcú robotníkom plati• mi-
nimálnu mzdu 150 dolárov. Ak to vláda
neschváli, poveda•, že odídu z krajiny.

Lenže to by znamenalo zvýšenie cien
tovarov v obchodoch.
Položí hociktorú svetovú znaèku, ak zvýši
minimálnu mzdu v Kambodži na 150
dolárov? Samozrejme, že nie. Museli by
zvýši• ceny obleèenia? To sotva. Textilný
priemysel v Kambodži vytvára tržby v mi-
liardách dolárov. Nemusíte by• expertom
na matematiku, aby vám bolo jasné, že
známe znaèky tu zarábajú kopu peòazí. 
V systéme je teda dos• prostriedkov na
dôstojné mzdy.

Mohlo by zvýšenie miezd spôsobi•
odchod ve¾kých spoloèností z krajiny?
Je to chorý prístup. Vlastne tým hovoria –

ak nás prinútite dodržiava• pracovné
práva a plati• dôstojné mzdy, odídeme.
Ale v Bangladéši èi Barme sa situácia
bude opakova•.

Ko¾ko z príjmov textilného priemyslu
ostáva v Kambodži?
V podstate jediné peniaze, ktoré v krajine
ostávajú, sú tie mizerné mzdy. Väèšinu
fabrík vlastnia cudzinci. 

Èo môžu zákazníci v Európe spravi• pre
zlepšenie podmienok vo fabrikách?
Bojkot znaèiek by mal istý efekt, ale
doplatili by na to najmä pracovníci.
Nechceme znièi• textilný priemysel.
Chceme, aby rástol a ¾udia mali prácu.
Ale chceme tiež, aby sa dodržiavali ich
práva. Zákazníci môžu vïaka internetu
¾ahko zisti•, èo sa v týchto krajinách deje.
Ve¾ké znaèky neoèakávajú, že priemerný
zákazník na Slovensku alebo vo Washing-
tone bude vedie• o doèasných zmluvách
a nútených nadèasoch robotníkov, ktorí
tovar vyrobili. Informovaní zákazníci
majú ve¾ký vplyv. Treba na znaèky tlaèi•,
aby sa snažili situáciu zlepši•.

Marián Szûcs
Autor je spolupracovníkom 

Hospodárskych novín
Autor sa zúèastnil novinárskej cesty v Kam-
bodži v rámci projektu World-Wise Europe:
Európa h¾adá súlad medzi svojimi politika-
mi pre férovejší svet podporeného Európ-
skou komisiou a SlovakAid.
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Nejasná situácia na Ukrajine sa mení takmer každý deò. Isté je
len to, že o bezpeènos• svojich obèanov sa štát nedokáže
postara•. Zlepši• situáciu našich susedov chcú svojimi aktivita-
mi aj Slovenská katolícka charita a obèianske združenie
Èlovek v ohrození. 

Humanitárna pomoc sa v minulých mesiacoch zameriavala 
na pomoc protestujúcim na Majdane v Kyjeve. Práve sem prišli
na jeseò stotisíce Ukrajincov vyjadri• odpor voèi prezidentovi
Janukovièovi po tom, èo odstúpil od podpisu asociaènej dohody
s Európskou úniou. Námestie sa postupne zmenilo na stanové
mesto. Protestujúci poèas celej zimy neustúpili zo svojich požia-
daviek. V januári do hry vstúpili silové zložky. Najtragickejšími
dòami boli 18. až 20. február, kedy zahynulo asi sedemdesiat
¾udí a ïalšie stovky boli zranené. 

Stre¾ba na Majdane vyvolala reakciu mimovládnych organizá-
cií. Slovenská katolícka charita (SKCH) sa hneï zapojila
príspevkom 3 000 € a cez sie• spolupracujúcich charít z Európy
podporila demonštrantov. Èlovek v ohrození vyhlásil celosloven-
skú zbierku. Obe organizácie navyše vyèlenili prostriedky aj z iných
zdrojov na nákup zdravotníckeho materiálu pre centrá prvej pomo-
ci, ktoré vznikli v kaviaròach èi kostoloch priamo na Majdane.

Pohotovou humanitárnou pomocou sa však podpora sloven-
ských organizácií nekonèí. Po zosnulých zostali rodiny, po stre-
toch s ozbrojencami nedolieèení a traumatizovaní. Obe orga-
nizácie svoje zbierky nechávajú otvorené a ïalej sa snažia oslovi•
slovenskú verejnos•.

Nebeská stovka
Slovenská katolícka charita vyjadrila sústras• pozostalým aj
finanènou pomocou. „Podporili sme rodinu sedemnás•roèného
Nazara Vujtovièa a rodinu devätnás•roèného Ustyma Holodòuka,
ktorí zahynuli priamo v Kyjeve. Ich rodièia pri zápase o budúc-
nos• Ukrajiny prišli o to najcennejšie,“ upresnil generálny
sekretár SKCH Radovan Gumulák. V ne¾ahkej situácii sú aj rodiny
ïalších èlenov tzv. nebeskej stovky, ako sa hovorí obetiam z Maj-
danu. 

Rodiny obetí chce z pokraèujúcej zbierky podpori• aj Èlovek
v ohrození, a to prostredníctvom lokálnej organizácie Irpin Com-
munity Foundation. „Peniaze použijeme na dlhodobú pomoc –
èi už právne poradenstvo, školské poplatky, alebo na ïalšiu pod-
poru tých, ktorí prišli o živite¾a,“ vysvet¾uje humanitárna pracov-
níèka Edita Bednárová. Jedným z významných príjmov zbierky
Èloveka v ohrození bol aj benefièný koncert pre Ukrajinu 
zaèiatkom marca. 

Boj sa nekonèí, pomoc pokraèuje
Keïže dianie na Ukrajine už nie je sústredené na jednom mieste,
pomoc zo zahranièia je v súèasnosti komplikovanejšia. Výzvou je
aj situácia uteèencov z Krymu obsadeného Ruskom. O prechod-
ný pobyt napríklad v ¼vove ku koncu marca požiadalo zhruba
dvetisíc pä•sto obèanov, Ukrajincov i krymských Tatárov. Ich
motivácia je jednoduchá – chcú zosta• tým, kým sú, a na Ukrajine. 

Z èasu na èas prinášajú médiá príbehy aj o uteèencoch, smeru-
júcich do Ruska. Miestne úrady ich vyhlasujú za podnet k možnej
humanitárnej katastrofe, ak sa situácia neupokojí. Tieto informácie
prichádzajú hlavne z ruských zdrojov, Vysoký úrad komisára pre
uteèencov OSN na ne zatia¾ nereagoval. 

Èo sa stane v doh¾adnej dobe, je nejasné. V máji èakajú Ukra-
jinu prezidentské vo¾by. Pred nimi èi po nich však zostáva sused-
nou krajinou, ktorej územnú celistvos• podporuje aj Slovensko.
Preto nie je možné tvári• sa, že je na našu pomoc príliš ïaleko.

Ivana Rybanská
Autorka je spolupracovníèkou Platformy MVRO
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Zranení a protestujúci susedia

Osem slovenských neziskových organizácií vyzbieralo vo ve-
rejných zbierkach pre Filipíny viac ako 200-tisíc eur. Milióny
obyvate¾ov krajiny prišli o všetko kvôli nièivému tajfúnu
Haiyan v novembri minulého roku. Ostrov Leyte sa bude zo
smršte spamätáva• celé roky. Na severe ostrova Panay však už
žije ve¾ká èas• obyvate¾ov ako predtým. Aj vïaka pomoci
slovenskej neziskovej organizácie ADRA. 

„Okolo deviatej ráno sa zdvihol vietor. Bol taký silný, že sme
doslova lozili po zemi. Evakuovali sme sa do hôr,“ spomína fi-
lipínsky rybár Sandee na 8. november 2013.  „Na druhý deò sme
sa kvôli stromom nemohli dosta• k domu. Aj tak bol znièený,“
dokonèuje. Voda a vietor rozbili aj rybársku loï, ktorá živila San-
deeho rodinu. 

Hygiena vïaka Slovákom
Hneï na druhý deò po tajfúne zaèala vláda distribuova• potravi-
nové balíèky. Reakcia bola pohotová, avšak ich obsah chudobný.
Na rozdiel od tých, ktoré rozdávala organizácia ADRA Filipíny,
ktorá má v krajine silnú dobrovo¾nícku základòu v podobe èle-
nov adventistickej cirkvi. „Na základe prieskumu v teréne, ktorý
urobili dobrovo¾níci, sme sa rozhodli, že sa zameriame na se-
vernú èas• provincie Iloilo,“ popisuje  projektová koordinátorka
Mary Ann Belga. „Nemohli sme pomôc• všetkým, potrebovali
sme sa rýchlo rozhodnú•. V jeden deò sme distribuovali potravi-
nové lístky a ïalší deò jedlo,“ pokraèuje.

S prepravou jedla a následne hygienických balíkov to bolo na
Panayi jednoduchšie ako v iných tajfúnom zasiahnutých oblas-
tiach. Hoci letisko v meste Roxas na severe bolo znièené, lietadlá
mohli využíva• druhé v meste Iloilo. Tam tiež neziskové organizá-
cie nakupovali tovar, ktorý rozdávali ¾uïom.  

ADRA Slovensko vyzbierala od Slovákov viac ako 15-tisíc eur.
Partneri na Filipínach za ne nakúpili zubné pasty, kefky, mydlá na
umývanie i na pranie, hygienické potreby pre ženy i šatky, 
do ktorých sa ženy zahalia, keï sa chcú vykúpa•. Dvetisíc pä•sto
rodín tiež dostalo kanister na vodu a vedro. Každý hygienický
balík obsahoval potreby pre sedem èlenov rodiny. 

Na rade je živobytie a domy
Sandee postavil pre svoju rodinu prístrešok zo zvyškov ich domu.
Využili najmä kusy plechu zo strechy. „Lovi• ryby teraz chodím 
s ïalšími rybármi, ktorí majú lode. Predám ich obchodníkom,
aby ich predali na trhu,“ vysvet¾uje 32-roèný Filipínec. 

Po okamžitej pomoci v podobe jedla, vody a hygienických
potrieb, nastal na Panayi èas na rekonštrukciu prístreškov a
obnovu živobytia obyvate¾ov. „Na ostrove stratili prácu nielen
rybári. Napríklad obyvatelia pestujú ve¾a ryže, prišli o všetku
svoju úrodu. Museli zaèa• odznova. Požièali si peniaze, aby
mohli kúpi• semienka a pesticídy. Keï predajú ryžu, zaplatia
pôžièku a zase nemajú niè,“ vysvet¾uje riadite¾ka ADRA Filipíny
Cindy Backhead. Filipíncov považujú pracovníci neziskových
organizácií za ve¾mi odolných voèi nepriazòam osudu. Mnohým
stále nestoja domy, a predsa sa pri troskách tých bývalých
usmievajú. „Vtipkujú o situácii, v ktorej sa ocitli, realita však
vôbec nie je vtipná,“ zvážnie Backhead. 

Magdaléna Vaculèiaková
Autorka je nezávislou novinárkou

Usmievajú sa, ale realita nie je vtipná

Vïaèní Filipínci si odvážajú hygienické balíèky na tradiènom dopravnom
prostriedku – tricykli. Filipíny, 2014. Foto: Magdaléna Vaculèiaková

Ako podpori• zbierky pre Ukrajinu?
Slovenská katolícka charita: 4008058424/7500, ÈSOB, va-
riabilný symbol 209. 
Èlovek v ohrození: 2666520298/1100, Tatra banka s textom
SOS Ukrajina alebo prostredníctvom aplikácie Viamo na t. è.
0907 369 399. 
(Neposielajte, prosím, peniaze prostredníctvom SMS.)
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„Nerobíme pre nich ve¾a, ale každý deò
im ukazujeme, že sú ešte stále ¾uïmi a my
si vážime ich život,“ vraví mi lekár Fatah
Hamidi z organizácie Nejat Center, ktorá
v Kábule realizuje viaceré rozvojové pro-
gramy pre drogovo závislých. Cestou
naspä•  do kancelárie z terénnych prác 
na štadióne Chaman Hazoori zapne
hudbu, ukáže na deti za oknom auta
a s úsmevom dodá: „Obèas sa s•ažujú,
èasto sú smutní, ale väèšinou sa správajú
ako tieto deti naokolo. Tiež sa potrebujú
rozpráva•, zabáva• a stále majú rovnako
ve¾kú chu• na sladkosti.“ 

Bieda a príšerné životné podmienky dro-
govo závislých kontrastujú s odhodlaním
miestnych pracovníkov aj s bez-
starostnos•ou detí hrajúcich sa v okolí. Pre
mnohých z nich je to len ïalší slneèný
deò v Kábule. Pre niekoho, kto tu nežije,
je to však moment, ktorý môže zmeni•
celý prístup k životu.

Stavebné práce i drogovo závislí

Obèianske združenie Èlovek v ohrození,
pre ktoré som pracoval, má v krajine
dlhoroènú misiu. Od roku 2004 tu
úspešne realizuje rozvojové projekty v
rôznych sektoroch. Zaèiatkom tohto roku

dostavali v meste Charikar v provincii Par-
wan Inštitút pre odborné vzdelávanie.
Pomáhal som pri dokonèovaní výstavby
budovy aj na príprave závereèných správ
pre miestne ministerstvo ekonomiky.

Okrem spolupráce so slovenskou orga-
nizáciou som sa podie¾al na príprave pro-
jektu pre Charitu Èeská republika, zame-
ranom na pomoc drogovo závislým
ženám a na prevenciu prenosu HIV 
z matky na die•a. Jeho súèas•ou boli for-
málne stretnutia s predstavite¾mi nemoc-
níc, ministerstva zdravotníctva a partner-
ských organizácií, ale aj preskúmanie 
a hodnotenie prác v teréne.

Vráti• sa domov celý!

Do Kábulu som sa dostal po svižnej pro-
jektovej príprave v organizácii Èlovek 
v ohrození. Zadanie mojej práce bolo
jasné: èo najviac zisti, urob a vybav to, èo
sa bude da•. Spoèiatku som si kládol
otázku – èo tam budem sám robi•? Na
mieste som však pochopil, že do Afga-
nistanu je zbytoèné chodi• s ve¾kými plán-
mi. K¾úèové je by• trpezlivý, dôsledný 
a najmä flexibilný. 

Práca v Afganistane je riskantnejšia ako
kdeko¾vek inde. Nie je krajinou, do kto-
rej by sa hrnuli davy dobrovo¾níkov. 

V širokom okruhu ste zrejme jediný
èlovek, ktorý každodenné hltanie prachu
na cestách, hodiny strávené v dopravných
zápchach a byrokratické peripetie pod-
stúpi rád a bez nároku na honorár. 
V •ažkých chví¾ach mi pomáhalo myslie•
na ciele, s ktorými som sa do Kábulu
vybral. Vyskúša• si prácu v teréne, spozna•
na vlastnej koži afganskú pohostinnos• 
a krásy drsnej krajiny. Zoceli• sa, ale
najmä – prís• naspä• celý. 

Bolo príjemné nájs• si priate¾ov 
z komunity rozvojových pracovníkov. 
S vedomím, že pracujete ako dobro-
vo¾ník, sú všetci ¾udia ešte ústretovejší 
a pomáhajú s riešením všetkých krízových
situácií. Od nefungujúcej elektriny, cez
zdåhavé vybavovanie dokumentov, až po
získanie ingrediencií na prípravu
vianoènej kapustnice alebo s prípravou
výnimoènej oslavy príchodu nového roka.

Po mojej skúsenosti je c•ou a rados•ou
motivova• mladých ¾udí k zapojeniu sa do
èinností prospešných pre náš osobný,
komunitný, èi globálny rozvoj. Cez
spoluprácu so slovenskými organizáciami
chcem naïalej zvyšova• povedomie 
o odbornosti a aktivitách našich huma-
nitárnych a rozvojových pracovníkov.

Vïaka dobrovo¾níckej práci sa mohli uše-
trené finanèné prostriedky namiesto
môjho platu priamo využi• na prospešnú
èinnos• pre etablované, ale aj plánované
projekty do budúcna. Táto jedineèná
možnos• je otvorená aj pre mnohých
ïalších odhodlaných ¾udí.

Martin Semriè
Autor bol ako dobrovo¾ník Èloveka 
v ohrození vyslaný do Afganistanu cez Pro-
gram Ministerstva zahranièných vecí 
a európskych záležitostí SR na vysielanie
dobrovo¾níkov do rozvojových krajín.

Dobrovo¾ne v Afganistane. A rád 
Denník dobrovo¾níka
Na univerzite som zaèal vníma• dobrovo¾níctvo nielen ako rados• z práce èi prospešnú èinnos• 
pre spoloènos•, ale najmä ako vyjadrenie osobného postoja k životu. Strávil som nieko¾ko týždòov v Afga-
nistane – koordináciou stavebných prác i s drogovo závislými. 

Murár z provincie Parwan študuje na stavbe Inštitútu pre vyššie vzdelávanie prospekty k tepelnej izolácii.
Doteraz nemal možnos• pracova• s podobným materiálom. Budova inštitútu je postavená pod¾a európskych
stavebných štandardov. Afganistan, 2013. Foto: Martin Semriè

Pracovník organizácie Nejat Outreach Center
ošetruje drogovo závislých v koryte rieky Kábul. 
V èase, keï voda stúpne, sa musia užívatelia drog
presunú• na iné miesta, kde dochádza ku konflik-
tom s miestnym obyvate¾stvom. Afganistan, 2013.
Foto: Martin Semriè 

Ospravedlnenie
V poslednom vydaní bulletinu Rozvojová spolupráca bol pri fotografii k èlánku Slováci
priniesli mladým Keòanom aj nádej nesprávne uvedený jej popis. Na fotografii bola Júlia
Pavlíková s dievèatami z projektu Rescue Dada v Nairobi a ich kresbami, foto: archív Júlie
Pavlíkovej, Keòa, 2013. Rovnako èas• èlánku s podtitulom Medzi kenskými sestrami bola
výluène o pôsobení a s vyjadreniami dobrovo¾níèky Júlie Pavlíkovej. Dobrovo¾níèkam sa
ospravedlòujeme. 
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Na nových propagaèných materiáloch, ktoré sú pre neziskové
organizácie k¾úèové aj z h¾adiska získavania finanèných zdrojov,
spolupracujú s miestnymi zamestnancami. Lea vyštudovala
grafiku a vo¾né výtvarné umenie na Akadémii umení v Banskej
Bystrici. Vïaka jej úsiliu dnes môže ADRA Vietnam používa• na
svojich letákoch a pozvánkach  aktuálne fotografie svojich pro-
jektov, a to v profesionálnej kvalite, èo nebolo v minulosti
samozrejmos•ou.

Pripravili fotky a film
Jeden z projektov, ktoré Lea zachytila na fotografiách, sa zame-
riava na osvetu a vzdelávanie ako prevenciu HIV/AIDS na letisku
NoiBai v Hanoji. Na stavbe medzinárodného terminálu tu pracu-
je takmer pä•tisíc ¾udí. Žijú v komunitách a život si vzájomne
ovplyvòujú aj negatívne. ADRA Vietnam ich prostredníctvom
workshopov, prednášok èi hudobných predstavení upozoròuje
na problematiku nelieèite¾ného ochorenia. 

Okrem týchto aktivít fotila Lea i záujmové kluby, ktoré fungu-
jú v rámci programu trvalo udržate¾ného života. Tu sa Vietnamci
uèia kompostova•, stava• zásobníky pitnej vody, latríny alebo sa
dozvedajú informácie o hygiene. Súèas•ou programu je tiež elek-
trifikácia dedín a stavba chodníkov. 

Zatia¾ èo manželka zabezpeèovala vizuálny materiál, Robin
nahrával rozhovory s miestnymi, ktorým ADRA pomohla. Oslovil
aj lokálne autority èi spolupracovníkov organizácie, ktorých sa
pýtal aj na vízie do budúcnosti. Spracované video poslúži ako
prezentaèný materiál. S titulkami v angliètine ho uvidia aj 
v zahranièí. 

Vïaka propagácii nová podpora
Súèas•ou práce dobrovo¾níkov v oblasti vz•ahov s verejnos•ou
bola aj príprava aprílového sympózia o klimatickej zmene, ich
dopade a riešení. Akciu organizovali ADRA Vietnam a ADRA
Laos. Lea pomáhala pri príprave celkového vizuálu, prezen-
taèných materiálov a informaèných stánkov. Robinova úloha
spoèívala v technickej podpore a tvorbe videozáznamu. Využil tu

aj svoje vzdelanie zo Žilinskej univerzity so zameraním na elek-
trotechniku a energetiku. „Možno nerobíme niè prevratné,“
myslí si dobrovo¾ník. „No je ve¾ké zados•uèinenie, keï vidíme
výsledky a poèujeme dobré ohlasy,“ dodáva. 

Obaja  pomohli aj s písaním nových projektov. Vïaka ich
snahe a osobným stretnutiam prejavilo záujem o podporu ADRA
Vietnam aj slovenské ve¾vyslanectvo v Hanoji. 

Kvalitné informaèné materiály pomáhajú miestnej poboèke
by• transparentnejšou voèi verejnosti aj donorom. Profesionálne
spracované videá a fotografie sú zároveò vynikajúcim nástrojom
pre globálne vzdelávanie. 

Lea a Robin Turcerovi vycestovali vïaka finanènej podpore na
vysielanie dobrovo¾níkov z prostriedkov SlovakAid v rámci Progra-
mu Ministerstva zahranièných vecí a európskych záležitostí SR 
na vysielanie dobrovo¾níkov do rozvojových krajín. 

Mária Sliacka, 
Autorka je pracovníèkou oddelenia PR a fundraisingu 

a koordinátorkou humanitárnej pomoci organizácie 
ADRA Slovensko

Dobrovo¾níci poskytli svoje know-how 
vo Vietname

Rozvojové dobrovo¾níctvo získava na popularite

Svojou dobrovo¾níckou prácou podporujú manželia Lea a Robin Turcerovi aj projekt zameraný na preven-
ciu HIV a AIDS hanojskej poboèky medzinárodnej organizácie ADRA.
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Dobrovo¾níci s vietnamskými kolegami v teréne. Vietnam, 2014.
Foto: Lea a Robin Turcerovi

Vysielanie dobrovo¾níkov do rozvojových krajín je súèas•ou
oficiálnej rozvojovej pomoci SR. Zameriava sa na budovanie
kapacít slovenských odborníkov, dobrovo¾níkov a osobitne
mladých ¾udí.

V spolupráci s Platformou MVRO bol v marci 2012 spustený Pro-
gram Ministerstva zahranièných vecí a európskych záležitostí SR
(MZVaEZ) na vysielanie dobrovo¾níkov do rozvojových krajín 
v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SR. V rámci tohto programu
sa podporuje jednak vysielanie mladých ¾udí za úèelom získava-
nia osobných skúseností s rozvojovou problematikou alebo
vysielanie skúsených  rozvojových pracovníkov, ktorí sú ochotní
bez nároku na odmenu odovzdáva• svoje skúsenosti lokálnym
komunitám èi inštitúciám v rozvojových krajinách. Od jeho
spustenia programu vycestovalo do trinástich krajín sveta celkom
štyridsa• dobrovo¾níkov. Viac ako tri štvrtiny z nich tvorili ženy. 

Vysielajúcimi subjektmi boli dve univerzity a devä• mimovlád-
nych organizácií. Väèšina z nich je v teréne dlhodobo prítomná.
Realizujú zväèša vlastné projekty financované zo SlovakAid
alebo z iných zdrojov. Organizácie a inštitúcie majú v mieste
pôsobenia vytvorenú sie• lokálnych partnerov – ako sú sociálne
èi zdravotné zariadenia, krízové centrá, školy. Dobrovo¾níci
pôsobia práve v rámci nich. 

Program napreduje
Najväèší podiel dobrovo¾níckych projektov tvorili práve tie 
v oblasti sociálneho rozvoja, sociálnej práce, zdravotnej
starostlivosti a vzdelávania. Menší poèet projektov sa venoval
napríklad podpore malého a stredného podnikania èi obèianskej
spoloènosti. Väèšina dobrovo¾níkov sa podie¾ala priamo na

poskytovaní služieb miestnym obyvate¾om. V menšej miere išlo 
o sprostredkovanie know-how.

Pre úspešnos• programu zdvojnásobilo MZVaEZ tento rok
jeho rozpoèet. Zapojení dobrovo¾níci sa navyše doèkali ocene-
nia, ktoré pri príležitosti Medzinárodného dòa dobrovo¾níctva
každoroène ude¾uje CARDO – Národné dobrovo¾nícke centrum.
Ocenenie v kategórii Dobrovo¾ník SlovakAid 2013 získal Pavol
Markoviè za svoju pä•mesaènú dobrovo¾nícku službu v Keni 
v rámci projektu Trnavskej univerzity. Ïalšími ocenenými boli
Michal Kuracina a Pavol Blaškoviè.

Jednotná príprava dobrovo¾níkov
V nasledujúcom období realizácie dobrovo¾níckeho programu sa
zapojené organizácie a inštitúcie zamerajú na zvyšovanie jeho
kvality a efektívnosti. Jedným z dôležitých aspektov je príprava
dobrovo¾níkov pred vyslaním do rozvojových krajín a moni-
torovanie ich aktivít po návrate. Musia preto absolvova• vstupnú
zdravotnú prehliadku v autorizovanom stredisku zameranú na
spôsobilos• vycestova• do danej krajiny. Povinné je aj zúèastni• sa
jednotného školenia pred výjazdom.  

Tréning zastrešuje MZVaEZ. Dobrovo¾níci sa tu dozvedia uži-
toèné informácie o rozvojovej spolupráci a udržate¾nom komu-
nitnom rozvoji, bezpeènosti pri práci v teréne, ale aj 
o medzikultúrnej citlivosti. Zruènosti zamerané na komunikáciu
s verejnos•ou využijú nielen pri informovaní o rozvoji v médiách.
Po návrate sa od nich oèakáva, že sa budú aktívne podie¾a• na
globálno-vzdelávacích aktivitách na Slovensku. 

Lenka Nemcová
Autorka je výkonnou tajomníèkou Platformy MVRO
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Do Wau sme prileteli za horúceho dòa, aké sú v oblasti bežné.
Západný Bahr el Ghazal, jeden z desiatich federatívnych štátov
Južného Sudánu, patrí k tým suchším. Privítal nás Tomáš Bokor 
z obèianskeho združenia Èlovek v ohrození, ktorý v oblasti vedie
projekt potravinovej bezpeènosti. Slovenská nezisková organizá-
cia naò získala financie z programu SlovakAid.

Je koniec roka 2013 a ja nemám ve¾ké oèakávania. Viem, že
sa projekt zaèal iba nedávno, a že tu toho zrejme ve¾a neu-
vidíme.

Ïalšie ráno vyrážame do terénu. Smerujeme do neïalekej
dediny Ngolimbo. Cesta sa zdá by• nekoneèná. Stovky tukulov,
kruhovitých domèekov so strechou z rákosia, sú poschovávané 
v buši. Tiahnu sa desiatky kilometrov. Tomáš je tu najmä kvôli
miestnym obyvate¾om.

Aj metódy z 19. storoèia môžu pomôc•

„Po¾nohospodárske metódy sú tu ve¾mi jednoduché a ve¾mi
neefektívne. Miestni nepoznajú  obrábanie pôdy ani systema-
tické sadenie v hriadkach. Používajú len jednoduché ruèné
nástroje. A vôbec neriešia ochranu pred škodcami,“ vysvet¾uje
Tomáš. „My ich chceme uèi• metódy, ktoré by sa niekomu mohli
zda• ako z devätnásteho storoèia, ale aj tie môžu zvýši• úrodnos•
pôdy až o polovicu,“ hovorí. Projekt Èloveka v ohrození odštar-
toval v septembri 2013.

„Asi tridsa• metrov týmto smerom to vyèistíme a vytvoríme
demonštraèné pole. Každý týždeò na òom bude pracova• asi trid-
sa• farmárov, a tak sa budú uèi• nové metódy po¾nohospodár-
stva,“ ukazuje projektový manažér smerom do buša. Snažím sa
predstavi• si ve¾ké pole. V tejto chvíli mi niè iné ako moja pred-
stavivos• neostáva.

Uvidíte výsledky, s¾ubujeme

Na rozdiel od po¾a, miestni obyvatelia sú reálni, ako sa len dá.
Naša prvá návšteva smeruje k staršej dáme a jej rodine. Poèas
obèianskej vojny museli z dediny ujs•, aby sa sem po rokoch
vrátili. Dnes to už ale nie je to isté Ngolimbo. Severné hranice do
Sudánu sú nepriechodné. Všetky zásobovacie trasy sem smerujú
naprieè celou krajinou až z juhu. Keïže sa všetko musí doviez• 
z obrovskej dia¾ky, niè tu nie je lacné a nièoho nie je dostatok.
„Aj preto miestni obyvatelia jedia poèas obdobia sucha èasto len
jedno jedlo denne, èi idú spa• aj bez neho. Navyše, vo väèšine
prípadov jedia to isté,“ vysvet¾uje Tomáš. „Pestros• stravy je malá.
Chýbajú v nej mnohé vitamíny a minerály, èo ovplyvòuje
zdravotný stav ¾udí, a ten vedie k vysokej úmrtnosti alebo rôznym
vývojovým poruchám,“ dopåòa.

O pár desiatok minút už stojíme pri tukule miestneho náèel-

níka Sultána. Starší vychudnutý pán má pod stromom malú
záhradku. Je vidie•, že sa o òu vzorne stará. S oduševnením
rozpráva o tom, aký je vïaèný Tomášovi aj jeho projektu. Vkladá
doò ve¾ké nádeje: „Verte mi, ¾udia v Ngolimbo nie sú leniví. Ak
prídete o dva roky, uvidíte výsledky,“ s¾ubuje náèelník.

Studne i ekológia

V ïalšej oblasti Faregalla nás víta Zakaria Kamillo Severino, miest-
ny líder, na ktorého dvore stretávame jeho dve ženy a viac ako
15 detí. Prvýkrát ochutnávame maniok alebo kasavu, ako
koreòovú zeleninu volajú v Južnom Sudáne. V období sucha je
jedným z hlavných zdrojov potravy.

Tesne po našom príchode vy•ahuje Zakaria ve¾ký list papiera,
celý popísaný èíslami a menami ¾udí. Tomáš mi vysvet¾uje, že ide
o vybraných obyvate¾ov, ktorí budú preškolení v po¾no-
hospodárstve a svoje vedomosti odovzdajú v oblasti, odkia¾ prišli.
Nauèia sa, ako stava• studne na zavlažovanie polí, suši• ovocie na
sie•kach, lebo je to hygienickejšie než len tak po zemi. Dozvedia
sa, ako využíva• pluh s volmi, aj to, že ob¾úbené vypa¾ovanie
trávy nie je ideálnym spôsobom získavania ornej pôdy.

Projekt sa zdá by• mimoriadne komplexný. Na jeho zaèiatku
som si nebol istý, èi je aj realizovate¾ný. Navyše, nikto ani len
netušil, že hodinu po našom odlete z krajiny sa v Jube, hlavnom
meste Južného Sudánu, zaène stre¾ba, ktorá na viac ako šes•
týždòov, na prelome rokov 2013 a 2014, paralizovala krajinu
ostrými bojmi o moc medzi dvoma politickými lídrami.

Odvtedy už školenie absolvovalo viac než stodvadsa• ¾udí. 
Na klèovaní osemnástich tréningových polí pracujú desiatky
miestnych. Tomáš Bokor a jeho kolegovia rozdali vyše pä•sto
kusov náradia. V oblasti vznikajú aj prvé studne a v apríli farmári
absolvovali školenie na sušenie manga. Môžu ho preda• na trhu
a za peniaze si kúpi• suroviny, ktoré im chýbajú.

Naš•astie sa nestalo, že by pred školením niekto z farmárov
zomrel a ostatní by šli namiesto školenia na pohreb a Tomáš by
musel improvizova•.  Aj to sa tu stáva, a nie zriedka. V krajine ako
Južný Sudán vám ale zvyèajne neostáva niè iné, ako sa s tým èo
najrýchlejšie vyrovna• a nájs• iné riešenie.

Matúš Jaco
Autor je redaktorom RTVS

Autor sa zúèastnil novinárskej cesty do Južného Sudánu v rámci
projektu V4Aid – Spoloèná podpora Miléniovým rozvojovým
cie¾om, financovaného Európskou komisiou a SlovakAid.

Južný Sudán: Dlhá cesta k nezávislosti
Keï v roku 2005 predstavitelia sudánskej vlády a zástupcovia takzvaných rebelov z juhu krajiny podpísali
dohodu o mieri, zdalo sa, že cesta k nezávislosti Južného Sudánu sa blíži do cie¾a. Najmladší štát sveta
napokon vznikol až o nieko¾ko rokov neskôr, presne 9. júla 2011. Do viacerých oblastí krajiny sa vtedy vra-
cali pôvodní obyvatelia. Napríklad aj do okolia mesta Wau. Dnes sú síce nezávislí od Sudánu, pasujú sa však
s celkom inou závislos•ou.

18

Tréning vedúcich skupín. Južný Sudán, 2013. Foto: Tomáš Bokor

Sušenie manioku na dvore u Zacharyho. Južný Sudán, 2013. Foto: Matúš Jaco

Sl
ov

ác
i v

 te
ré

ne

bulletin  jar 014.qxp  21.5.2014  18:39  Page 18



Vnútorní vysídlenci
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Atmosféra je pokojná. Prechádzam dlhou
chodbou. Na jej konci býva rodina, kvôli
ktorej som prišla. Zaklopem a vchádzam
do izby, kde ma èakajú tri vysmiate ženy
a pripravený stôl s jedlom. Tak, ako sa na
gruzínske pomery patrí, a ako im to ich
možnosti dovo¾ujú. Som na návšteve u
Inezy, ktorá si vïaka projektu GLEN Slo-
vakia otvorí malú pekáreò s tradiènou
pecou na chlieb. Bude ho predáva• mies-
tnej komunite a poèas hlavnej turistickej
sezóny  distribuova• do okolitých hotelov.  

Na stene visí nieko¾ko plagátov FC
Barcelona. V rohu pri okne je manželská
poste¾. Ineza má nieèo po štyridsiatke.
Spolu s mužom a štyrmi de•mi žijú 
v jedinej väèšej izbe. Už je to dvadsa•
rokov, èo kvôli ozbrojenému konfliktu
museli utiec• zo svojho domova v Južnom
Osetsku. Prvé roky strávili v menšej
dedinke, kam ich umiestnili gruzínske
úrady. Mohli sa naïalej stara• o dobytok.
Vyrábali a predávali syr. Takéto riešenie

však nebolo bežné a ani trvalé. Obyèajne
boli rodiny vnútorných vysídlencov 
umiestnené v budovách bývalých nemoc-
níc, sanatórií èi hotelov. A v jednom takom
sanatóriu sa po èase ocitla aj Inezina rodina.

Ženy plné energie s chu•ou uèi• sa
Na podporu miestnej komunity vyslala
organizácia GLEN Slovakia do Gruzínska
dobrovo¾níkov. Poèas ôsmich mesiacov
preskúmali potreby uteèeniek, nadviazali
kontakt s ministerstvom školstva pre
abcházske záležitosti, s miestnou samo-
správou a organizáciami, ktoré majú
skúsenosti s realizáciou tréningov na pod-
poru žien. 

Takmer všetky totiž boli dlhodobo
nezamestnané, s výnimkou príležitost-
ných sezónnych prác. Starali sa o deti a 
o domácnos•, na obživu rodiny to však
nestaèilo. GLEN Slovakia ako prvý odštar-
toval v miestnej škole kurz anglického
jazyka a poèítaèový kurz v spolupráci 
s Media centrom. Vïaka týmto školeniam
získali ženy nové zruènosti aj nový impulz
do života. 

V spolupráci s Fondom žien – pod-

nikateliek zrealizovala slovenská nezisko-
vá organizácia i tréning zameraný na
prípravu podnikate¾ského plánu. Reálny
návrh na otvorenie malého podniku
mohli úèastníèky konzultova• a dva
najlepšie projekty následne Slováci
finanène podporili z programu SlovakAid
a z prostriedkov vyzbieraných v rámci kam-
pane ŽI FÉR. Ineza si tak otvorí pekáreò 
a ïalšia Gruzínka zaène chov zajacov. 

V projekte bude GLEN Slovakia
pokraèova• aj v druhej polovici roka 2014
a nadviaže tak na doterajšiu spoluprácu 
s lokálnymi partnermi a predovšetkým 
s miestnymi ženami. Práve tie sú hlavnou
hnacou silou rozvoja komunít vnútorných
vysídlencov. 

Ïalšie informácie o projekte nájdete
na stránke GLEN Slovakia: www.glen-slo-
vakia.org

Katarína Karcolová
Autorka absolvovala dobrovo¾nícku stáž 
v Gruzínsku podporenú zo SlovakAid 
v rámci Programu Ministerstva zahra-
nièných vecí  a európskych záležitostí SR
na vysielanie dobrovo¾níkov do rozvo-
jových krajín.

Z gruzínskych vysídlenkýò sú podnikate¾ky
Kráèam hore po schodoch, ktoré lemujú ošumelé steny. Cez ve¾ké okná, neraz bez skla, dnu prúdi slneèné
svetlo i èerstvý vzduch. Kedysi to bola budova sanatória plná turistov z krajín bývalého Sovietskeho zväzu.
Prichádzali do Borjomi kvôli známej minerálnej vode a jej úèinkom. Dnes tu žijú Gruzínci, ktorí museli
kvôli ozbrojenému konfliktu opusti• svoje domovy v Abcházsku a Južnom Osetsku. Sú vnútornými vysíd-
lencami (angl. internally displaced persons, IDPs) vo svojej vlastnej krajine.

Kurz angliètiny pre vysídlenkyne. Borjomi, 2014.
Foto: Katarína Karcolová

Medzivládny panel pre klimatickú zmenu (IPCC)
pri OSN uvádza v najnovšej správe z marca 2014,
že globálne otep¾ovanie priamo ovplyvòuje výskyt
prírodných katastrof. Podporuje tiež výskyt hladu a
vznik vojnových konfliktov vo svete. 
Na zmene klímy dôsledkom zvyšovania emisií sa pritom najchu-
dobnejšie krajiny v porovnaní s rozvinutými podie¾ajú menej. Na
ochranu pred dôsledkami globálneho otep¾ovania však majú
obmedzenejšie možnosti. 

Na klimatickej konferencii OSN v mexickom Cancúne 
v decembri 2010 súhlasili vyspelé štáty, že budú každoroène
poskytova• finanèné prostriedky na adaptaèné opatrenia pre
rozvojové krajiny. Výška ich príspevku má do roku 2020 dosiah-
nu• hodnotu 100 mld. USD roène. Svoj podiel bude Slovensko 
v štátnom rozpoète h¾ada• •ažko. Môže však využi• možnos•
výnosov z obchodovania s emisnými povolenkami. 

Výhodný obchod s emisiami
Systém Európskej únie pre obchodovanie s emisiami oprávòuje
viac ako jedenás•tisíc podnikov z tridsiatich krajín vypúš•a• emisie
v rozsahu maximálnych stanovených kvót.

Národnú kvótu rozdelí príslušná vláda medzi firmy a zariade-
nia, ktoré na jej území obchodujú s emisiami. Firmy sa môžu
rozhodnú•, èi svoju kvótu úplne vyèerpajú, alebo predajú jej èas•
tým firmám, ktoré svoju èas• prekraèujú. Trhový mechanizmus na
trhu s emisiami tlaèí firmy k zavádzaniu menej zneèis•ujúcich
technológií. 

Financie získané predajom povoleniek majú by• použité na
znižovanie emisií skleníkových plynov a na opatrenia adaptácie
na klimatickú zmenu. 

Prerozdelenie výnosov z dražieb kvót a ich použitie definuje
zákon. Minister životného prostredia sa vyjadril, že roène môže
ís• asi o sto miliónov eur. Výnos závisí od ceny uhlíka na trhu,
ktorá môže by• až štvornásobná v porovnaní s minulým rokom.

Výhodné pre Afriku i Slovensko
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií navrhuje, aby
bolo z výnosu z obchodovania s emisiami vyèlenených aspoò pä•
percent na financovanie klimatických projektov v rozvojových
krajinách. 

Ak finanène prispejeme na zmiernenie dôsledkov klimatic-
kých zmien v týchto štátoch, môžeme prispie• k ich ekonomic-
kej transformácii. Z väèšej globálnej stability, prosperity a ener-
getickej bezpeènosti bude potom profitova• aj Slovensko.

Na realizácii projektov, financovaných z výnosov, sa poten-
ciálne môžu podie¾a• slovenské firmy, mimovládne èi štátne 
organizácie. Okrem tvorby pracovných miest na Slovensku sa
podporí aj prienik slovenských firiem na nové trhy a možnos•
nadviazania dlhodobej obchodnej spolupráce. Slovenské firmy
dostanú možnos• presadi• sa na zahranièných trhoch s ponukou
zelených technológií.  

Okrem toho, Slovenská republika v súèasnosti neplní me-
dzinárodné záväzky v objeme poskytovanej oficiálnej rozvojovej
pomoci. Suma dlhodobo stagnuje na výške necelej desatiny per-
centa z hrubého národného dôchodku (HND). Pritom už v roku
2010 sme mali poskytova• 0,17% z HND a v roku 2015 dokon-
ca 0,33%. 

Získanie nového zdroja financovania z obchodu s emisiami by
Slovensku pomohlo plni• záväzky v oblasti rozvojovej spolupráce,
a to bez dopadu na štátny rozpoèet. 

Nora Beòáková
Autorka je koordinátorkou pre rozvojovú politiku Platformy MVRO

Za predané emisie môžu Slováci zmierni• hlad

Pod¾a údajov Medzinárodného monitorovacieho centra bolo ku koncu roka 2012 
v Gruzínsku vysídlených 280-tisíc obyvate¾ov (6 % z celkového poètu). Väèšina 
z nich bola donútená k s•ahovaniu zaèiatkom devä•desiatych rokov 20. storoèia.
Ïalšiu vlnu vysíd¾ovania vyvolalo obnovenie konfliktu v Južnom Osetsku, ktorý 
v auguste 2008 prerástol do nieko¾kodòovej vojny medzi Gruzínskom a Ruskom.
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Riadni èlenovia:
ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj
web: www.adra.sk
C.A.R.D.O.
web: www.cardo-eu.net 
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
Glen Slovakia 
web: www.glenslovakia.org 
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

Pozorovatelia:
Akademia Istropolitana Nova
web: www.ainova.sk
Èlovìk v tísni – Slovensko
web: www.peopleinneed.sk
Dvojfarebný svet
web: www.dvojfarebnysvet.sk
Inštitút pre rozvoj spoloènosti
web: www.sdisk.eu
Nadácia Milana Šimeèku
web: www.nadaciamilanasimecku.sk
Slovenský výbor pre UNICEF
we: www.unicef.sk 

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) združuje 31 organizácií (25 riadnych èlenov 
a 6 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.  

Slovenská humanitná rada
web: www.shr.sk
Slovenská katolícka charita
web: www.charita.sk
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
web: www.sccd-sk.org
Slovenský Èervený kríž
web:www.redcross.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 sociálnej
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: Nora Beòáková, Marcela Gatciová, Andrea Girmanová, 

Stanislava Harkotová, Peter Ivaniè, Matúš Jaco, Katarína Karcolová, Veronika Kurinová, Zuzana Límová, Lenka Nemcová, Pavel Novotný, 
Ivana Rybanská, Martin Semriè, Mária Sliacka, Marián Szücs

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

Fotografia na titulnej strane: koláž z fotografií: Jozef Magát, Miro Nemec, Magdaléna Vaculèiaková, archív ADRA Slovensko, archív Platformy MVRO

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.

ŽI FÉR je celoroèná spoloèná kampaò Platformy MVRO 
a našich èlenských organizácií. Svet je v dnešnej dobe príliš
prepojený na to, aby sme si nevšímali to, èo sa deje za
hranicami Slovenska. Ïakujeme vám za podporu tejto
kampane a za vašu snahu o férovejší svet. 

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