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Obsah Úvodník
Milé èitate¾ky, milí èitatelia,

držíte v rukách nové èíslo bulletinu Rozvojová spolupráca. Rok 2015 je výz-
namným mí¾nikom pre rozvojovú spoluprácu. Je vyhlásený za Európsky rok
rozvoja (ERR). Zároveò bude celý rok venovaný k¾úèovým diskusiám 
a príprave novej rozvojovej agendy po roku 2015. Preto aj my tento rok
pripravíme pre vás viac vydaní bulletinu než obvykle, aby ste boli èo naj-
viac v obraze. Vydávanie bulletinu je len jednou z aktivít, ktoré si pre vás
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) spolu 
s ïalšími partnermi pripravili poèas ERR. O mnohých aktivitách sa doèítate
práve na stránkach prvého tohtoroèného èísla.

Venujeme ho aktuálnym témam na poli rozvojovej spolupráce, huma-
nitárnej pomoci a globálneho vzdelávania. Predstavíme ïalšie úspešné
slovenské projekty doma i v zahranièí, aj jednotlivcov, ktorí dobrovo¾ne èi
profesionálne pôsobia v menej rozvinutých krajinách. 

Pokraèujeme v písaní o (ne)súladoch politík v rôznych sektoroch a oblas-
tiach sveta. Tento raz sa venujeme energetike v Tunisku, potravinovej
bezpeènosti v Hondurase a h¾adáme súlady politík pre rozvoj aj v susednej
Ukrajine v èase humanitárnej krízy.

V rubrike ŽI FÉR budeme od tohto èísla predstavova• zaujímavé ob-
èianske iniciatívy, koalície a projekty organizácií, ktoré sa tiež snažia 
o férovejší svet. 

Mottom Európskeho roka rozvoja je: Náš svet – naša dôstojnos• – naša
budúcnos•. Platforma MVRO chce v priebehu roka 2015 hovori• najmä
o tom, že všetko so všetkým súvisí a každý jeden z nás môže prispie• k tomu,
aby sme žili vo svete, ktorý bude príjemným a spravodlivým miestom pre èo
najviac ¾udí. 

Ïakujeme vám za váš záujem o globálne témy a želáme užitoèné èítanie. 

Tím Platformy MVRO

Rozvojová spolupráca
1/2015
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Fotosú•až ¼udské práva v rozvojovej spolupráci
V roku 2014 vstúpila fotosú•až ¼ud-
ské práva v rozvojovej spolupráci
do 4. roèníka. Okrem už tradiènej
kategórie Miléniových rozvojových
cie¾ov mali úèastníci možnos• pri-
hlási• fotografie aj zo Slovenska, a to
do kategórie ŽI FÉR. Troch ví•azov
fotosú•aže vybrala porota v zložení
Ingrid Ludviková (tlaèová a komu-
nikaèná tajomníèka Zastúpenia
Európskej komisie na Slovensku),
Jana Èavojská (novinárka), Ján
Mihálik (tréner a konzultant, Sale-
ziáni don Bosca), Andrej Návojský
(Nadácia Milana Šimeèku). Ocene-
nia si prevzali poèas Rozvojového
dòa 2014, v rámci ktorého bola
otvorená i putovná výstava. Poèas
Európskeho roka rozvoja 2015
navštívi viaceré slovenské mestá. 

Viac informácií o fotosú•aži 
nájdete na fotosutaz.mvro.sk

1. miesto: Anton Friè, Uèite¾

2. miesto: Ján Husár, Súrodenci

3. miesto: Dominika Martincová,
Pochod za nádej
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Rozvojový deò prilákal aj ministra
Pod strechou bratislavskej Starej tržnice sa 14. októbra 2014
stretlo takmer dvadsa• mimovládnych organizácií. Už desiaty
roèník Rozvojového dòa pod heslom „Za život vo férovejšom svete“
navštívili stovky záujemcov o dianie v menej rozvinutých krajinách.
Bol tiež príležitos•ou avizova• Európsky rok rozvoja 2015.

V dopoludòajších hodinách sa v Starej tržnici vystriedalo viac ako
štyristo žiakov z rôznych kútov Slovenska. Na workshopoch sa
dozvedeli napríklad aj to, že ich raòajky mohli by• vypestované na
opaènom konci sveta, a preèo je lepšie jes• lokálne vyprodukované
potraviny. Na tvorivých dielòach si vyskúšali vyrobi• drobnosti 
z plsti alebo pretvori• použité plasty. Program pre najmladších
uzatvorila kapela La3no Cubano krátkou školou bubnovania.

Súèas•ou dopoludòajšieho programu bola aj návšteva ministra
zahranièných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajèáka. 

Diskusia o súlade politík
O tom, èi sú európske rozvojové politiky v súlade s ostatnými
(napríklad obchodnými, migraènými a pod.) diskutovali 
v popoludòajšom paneli zástupkyne mimovládnych organizácií
Irena Jenèová (Priatelia Zeme – CEPA), Zuzana Fialová (Èlovek 
v ohrození) a Andrea Girmanová (Platforma MVRO). Svojimi
postrehmi z terénu prispel aj ve¾vyslanec SR v Moldavsku Róbert
Kirnág a redaktor RTVS Matúš Jaco. 

Spoznávanie všetkými zmyslami
Cie¾om Rozvojového dòa bolo priblíži• slovenskej verejnosti prácu

ŽI FÉR – kampaò za život vo férovejšom svete
Celoroènú kampaò ŽI FÉR
spustila Platforma MVRO
na jeseò 2013. Poukazuje
òou na to, ako môžeme aj
my naším správaním a ži-
votným štýlom prispie• 
k férovejšiemu svetu. Jej

súèas•ou je i verejná zbierka, ktorá aktuálne trvá od októbra 2014
do konca februára 2015. Vašimi príspevkami podporíte pä• projek-
tov èlenských organizácií Platformy MVRO a aktivity globálneho
vzdelávania na Slovensku. Nadácia Integra sa zapojila s projektom
Škola pre každé die•a v kenskom Nairobi. Projekt eRka podporuje

vzdelávanie dospelých v komunite Mukuru v Keni. GLEN Slo-
vakia sa zameriava na podporu finanènej samostatnosti vnú-
torných presídlenkýò v Gruzínsku. Obèianske združenie Èlovek 
v ohrození pomôže malým farmárom v okolí mesta Wau 
v Južnom Sudáne zvýši• úrodu. Nadácia Pontis podporuje
vidiecku mládež v kraji Taita Taveta v Keni zlepšovaním ich prís-
tupu k informaèno-komunikaèným technológiám. 

Viac o projektoch, ktoré môžete v rámci kampane ŽI FÉR
finanène podpori•, ale i o tipoch, ako ži• fér každý deò, sa doèí-
tate na www.mvro.sk/zifer.

Publikácia Keï jedna ruka dáva a druhá berie viac
Platforma MVRO pripravila praktickú príruèku o koherencii politík
pre rozvoj. Je urèená najmä pracovníkom médií a neziskových
organizácií, ktorým pomôže tému komunikova• širokej verejnosti. 

Súèas•ou brožúry je šes• aktuálnych tém v súvislosti s koheren-
ciou politík pre rozvoj: dôstojná práca, daòové úniky, klimatická
zmena, biopalivá, zaberanie pôdy a migrácia. Každá kapitola
obsahuje krátke vysvetlenie problému, prepojenie diania vo svete 
s každodenným životom fiktívnych Makovcov, ktorí reprezentujú
ktorúko¾vek slovenskú rodinu.

Pri jednotlivých kapitolách sú tiež odkazy na konkrétne poli-
tiky, zaujímavé štúdie, analýzy, správy, aj na organizácie èi jed-
notlivcov, ktorí sa témam venujú. Autori ponúkajú tiež návrhy,
ako prispie• k riešeniam problémov – na úrovni jednotlivcov i na
úrovni politickej. 

Publikácia je dostupná na stránke Platformy MVRO:
www.mvro.sk/sk/e-kniznica/category/2-publikacie.

našich organizácií v rozvojových krajinách aj tamojšie reálie. 
V globálnej kuchyni sa návštevníci tržnice dozvedeli recept na
ukrajinskú polievku okrošku a ryžovo-kokosový koláè z Filipín.
Ochutnali aj etiópsku kávu s pukancami a tamojšou pochutinou
kolom. Dobrovo¾níci a terénni pracovníci predstavili svoje
pôsobenie prostredníctvom fotografií i videí. Slovenské centrum
pre komunikáciu a rozvoj prezentovalo kampaò za dôstojnú
prácu prostredníctvom ukážky z výstavy Nechali nás v štichu.

Rozvojový deò vyvrcholil Benefièným koncertom kapiel
SwinGang a Živé kvety. Tiež boli vyhlásení ví•azi 4. roèníka
fotografickej sú•aže ¼udské práva v rozvojovej spolupráci. 

Medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia
Medzinárodnú konferenciu Rozvoj a demokracia zorganizovala Nadácia Pontis v spolupráci s Ministerstvom zahranièných vecí a európ-
skych záležitostí SR (MZVaEZ SR) hneï po Rozvojovom dni, 15. októbra 2014. Vytvorili tak priestor na h¾adanie inovatívnych myšlienok 
a nových príležitostí pre rozvojovú agendu. Tohtoroènou témou boli Rozvojové ekosystémy vo V4: Príležitosti na spoluprácu mimovlád-
nych organizácií a firiem po miléniových cie¾och. Platforma MVRO zorganizovala okrúhly stôl ku koherencii politík pre rozvoj. Po kon-
ferencii minister zahranièných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajèák udelil zlatú plaketu ministra pre terénneho pracovníka 
v rozvojovej spolupráci. Prevzal ju Juraj Benca, ktorý už vyše desa• rokov pôsobí v humanitárnych a rozvojových projektoch ako lekár,
koordinátor a logista. 

Viac informácií o konferencii nájdete na www.nadaciapontis.sk/medzinarodna-konferencia. 

Predvianoèné raòajky o Európskom roku rozvoja
Zaèiatkom decembra 2014 pozvala Platforma MVRO novinárky a novinárov na predvianoèné tlaèové raòajky. Pozvanie prijalo štrnás•
zástupcov médií, medzi nimi aj redaktori RTVS èi slovenských denníkov SME a Pravda. 

Tajomníèka Platformy MVRO Lenka Nemcová predstavila Európsky rok rozvoja aj aktivity, ktoré sa budú v rámci neho kona•. Andrea
Girmanová a Nora Beòáková z Platformy MVRO hovorili o správach AidWatch o rozvojovej spolupráci Slovenska a Európskej únie 
v roku 2013. Na záver predstavila Platforma MVRO koncept koherencie politík pre rozvoj aj brožúru Keï jedna ruka dáva a druhá berie
viac, ktorá je primárne urèená pre zástupcov médií. 

Miroslav Lajèák dostal od organizátorov Rozvojového dòa 2014 trièko kam-
pane ŽI FÉR. Foto: Archív Platformy MVRO. Bratislava, 2014
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Európsky rok rozvoja nebol zvolený náhodne,
vrcholia debaty o rozvojovej agende
Marcela Hanusová z Odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahranièných vecí 
a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) hovorí o tom, èo prinesie Európsky rok rozvoja 2015. 
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Èo znamená Európsky rok rozvoja (ERR)
na politickej úrovni? Môžeme jeho vy-
hlásenie vníma• ako záväzok, že bude EÚ
venova• rozvojovej spolupráci väèšiu
pozornos•?

Rozhodnutie EÚ venova• rok 2015 té-
me z oblasti vonkajších vz•ahov je his-
torické. Doposia¾ boli témy európskych
rokov orientované na vnútorné politiky.
Hlavným cie¾om Európskeho roka rozvoja
2015 je zvýši• povedomie verejnosti 
o rozvojovej spolupráci a aktivitách EÚ 
a jej èlenských štátov v partnerských kra-
jinách. ERR ideálne korešponduje s k¾ú-
èovými medzinárodnými rokovaniami 
o novej rozvojovej agende po roku 2015,
ktoré sa odohrávajú na pôde OSN.
Diskusie budú vrcholi• práve v roku 2015.
Uskutoèní sa ve¾a významných me-
dzinárodných stretnutí, kde bude prítom-
ná aj EÚ ako najväèší svetový donor.
Rozhodnutie venova• rok 2015 rozvojovej
spolupráci preto nebolo náhodné a urèite
bude téma výraznejšie dominova• aj
diskusiám na politickej úrovni. 

ERR je o osvete o rozvoji. Èo oèakávate,
že prinesie v tomto smere?

Oèakávame, že sa nám podarí priblíži•
širšej verejnosti zmysel rozvojovej
spolupráce EÚ i Slovenska a rozšíri• pove-
domie o práci stoviek slovenských
obèanov, expertov, lekárov, terénnych pra-
covníkov a dobrovo¾níkov v rozvojových

krajinách. Rozvojový rok je ïalej príleži-
tos•ou posilni• solidaritu a spoloènú zod-
povednos• za globálne výzvy, vies• 
k prirodzenej potrebe pomáha•, a tým 
v koneènom dôsledku kultivova• aj názory
a život na Slovensku. Je dôležité, aby obèa-
nia Slovenska vnímali rozvojovú spo-
luprácu ako našu morálnu povinnos•, 
a nie ako charitu. Nebolo to tak dávno,
keï svet pomáhal nám. Dostatoène to vy-
stihuje aj motto ERR – Náš svet, naša dôs-
tojnos•, naša budúcnos•. 

Na aké aktivity sa v priebehu ERR
sústredíte?

V spolupráci s Platformou MVRO aj 
s ïalšími subjektmi pripravujeme pre
odbornú i laickú verejnos• široké spektrum
zaujímavých podujatí s rozvojovou te-
matikou. Napríklad fotosú•až pre amatérov
aj profesionálov èi sú•až v kresle-
ní pre žiakov základných škôl. Vo via-
cerých slovenských mestách sa bude ko-
na• vzdelávací týždeò pozostávajúci 
z diskusií, workshopov a výstav ví•azných
prác zo spomínaných sú•aží. Každoroèné
podujatia, ako napr. Rozvojový deò,
medzinárodná konferencia o rozvojovej
spolupráci alebo filmový festival Jeden
svet, budú taktiež propagova• myšlienku
ERR. Pri koncipovaní programu ERR na
Slovensku sme mysleli aj na súèasné
predsedníctvo SR vo Vyšehradskej štvorke.
Niektoré aktivity budeme realizova•
spoloène s našimi „susedmi“. Poèas celého
roka bude prebieha• aj mediálna kampaò. 

Aké dopady môže ma• Európsky rok
rozvoja na realizáciu rozvojovej
spolupráce EÚ a Slovenska?

Vychádzajúc z cie¾ov rozvojového roka by
mohol v prvom rade znamena• vyššiu pod-
poru obèanov EÚ pre jej aktivity v rozvo-
jových krajinách. Tá je nevyhnutným pred-
pokladom pre realizáciu politiky rozvo-
jovej spolupráce. Je potešujúce, že pod¾a
výsledkov eurobarometra z roku 2013 až
83 % obèanov EÚ považuje za dôležité
pomáha• ¾uïom v rozvojových krajinách, 
v SR  si to myslí 77 % ¾udí. Ide o pozitívne
výsledky v èase nároènej hospodárskej
klímy. Na druhej strane, iba 29 % obèanov
Slovenska si myslí, že boj proti chudobe 
v rozvojových krajinách by mal by• priori-
tou našej vlády. 
Aktivity ERR môžu ovplyvni• verejnú
mienku smerom k pozitívnemu vnímaniu 
a chápaniu podstaty rozvojovej spolu-

práce, a následne vyvola•  tlak na politikov,
aby venovali tejto téme viac pozornosti. 

Súèas•ou ERR by malo by• aj infor-
movanie o súlade politík pre rozvoj. Ako
hodnotíte informovanos• v tejto oblasti
medzi slovenskými, resp. európskymi
politikmi? 

Rozvojový rok by mal pomôc• lepšie
pochopi• koncept koherencie politík pre
rozvoj (PCD, z angl. Policy Coherence for
Development), t.j. zosúlaïovanie cie¾ov
rôznych iných sektorových politík s cie¾mi
politiky rozvojovej spolupráce. Rozvojová
spolupráca už nie je iba o poskytovaní
financií na rozvojové projekty v chudob-
nejších krajinách. Obchodná politika, poli-
tika ochrany životného prostredia èi migrá-
cie majú èasto významný priamy alebo
nepriamy vplyv na rozvoj za hranicami
našej krajiny. Ich tvorcovia si to zatia¾ nie
vždy dostatoène uvedomujú. PCD však
netreba chápa• iba ako záležitos• politikov
a vlády. Aj bežný obèan môže prispie• 
k napåòaniu rozvojových cie¾ov najmä svo-
jím zodpovedným správaním.

Èo v oblasti komunikácie o súlade
politík a ich zosúladenia ako takého
aktuálne robí MZVaEZ SR? 

Témou PCD sa MZVaEZ SR intenzívne
zaoberá zhruba rok, odkedy sa pravidelne
objavuje na zasadnutiach medzirezort-
ného Koordinaèného výboru pre rozvo-
jovú spoluprácu SR. Nedávno sa nám
podarilo v spolupráci s Platformou MVRO
vytvori• Pracovnú skupinu pre koherenciu
politík pre rozvoj. Jej èlenmi sú pred-
stavitelia deviatich rezortov. Prvé zasadnu-
tie potvrdilo záujem iných ministerstiev 
o tému PCD a potrebu zvýšenia osvety 
v rámci vládnych inštitúcií. Keïže PCD je
príliš široká agenda, skupina sa ïalej
dohodla na definovaní dvoch-troch rele-
vantných tém, ako je napr. zmena klímy
alebo migrácia, ktorými sa bude detailne
zaobera•. Veríme, že aktivity v rámci ERR
prispejú k nášmu úsiliu postupne presadi•
PCD ako vládny koncept.

Autorka rozhovoru:
Magdaléna Vaculèiaková

(Nezávislá novinárka)

Foto: Archív Marcely Hanusovej
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Chceme ukáza• reálne výsledky rozvojovej pomoci
Na realizácii a podpore aktivít Európskeho roka rozvoja 2015 sa bude podie¾a• aj Zastúpenie Európskej
komisie na Slovensku. Rozprávali sme sa s jeho vedúcim Dušanom Chrenekom.

Platforma chce hovori• o zodpovednosti za férovejší svet
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií je hlavným realizátorom aktivít Európskeho roka rozvo-
ja 2015 na Slovensku. Výkonná tajomníèka Lenka Nemcová si praje, aby kampaò pokraèovala aj po tomto
roku. 
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V roku 2015 sa uzatvorí agenda
Miléniových rozvojových cie¾ov a prijatá
bude nová. Èo je dôležité pri jej defino-
vaní? 
Na pôde Európskej únie sa živo debatuje 
o tom, èo bude nasledova• po Miléniových
cie¾och. Pre Úniu je dôležité zauja• globál-
ny prístup. Nové smerovanie svetovej aj
európskej spolupráce by malo odráža•
spoloèenské aj socioekonomické zmeny.
Odstraòovanie chudoby a budovanie
demokratických spoloèností je dôležité pre

celý svet. V prvom rade je potrebné pres-
ne identifikova• najväèšie globálne výzvy 
a možnosti a následne stanovi• úèinné
stratégie. 

Za posledných 15 rokov sa ve¾a zmeni-
lo, mnoho rozvíjajúcich sa ekonomík
prekvitá. Zároveò však narastajú rozdiely
medzi samotnými rozvojovými krajinami,
svet ovplyvòujú finanèné krízy, dopady kli-
matických zmien, vyèerpávajú sa prírodné
zdroje, množia sa prírodné katastrofy. Toto
všetko je potrebné zoh¾adni• v nových
cie¾och.

Heslom ERR je Náš svet – naša dôstoj-
nos• – naša budúcnos•. Majú Slováci èi
Európania pocit, že žijeme v spoloènom
svete, o ktorý sa treba zaujíma•? 
Asi polovica Slovákov a dve tretiny oby-
vate¾ov Európy si myslí, že boj proti chu-
dobe v rozvojových krajinách by mal by•
jednou z hlavných priorít v EÚ. To je pre-
jav solidarity, ktorá je jedným zo základ-
ných pilierov existencie Únie. To, že nám
nie je ¾ahostajné, èo sa deje v menej roz-
vinutých krajinách, dokazuje aj fakt, že EÚ
je najväèším poskytovate¾om oficiálnej
rozvojovej pomoci na svete. 

Pod¾a prieskumov verejnej mienky te-
da Európania naozaj majú povedomie 
o rozvojovej spolupráci a ich postoj 
k téme je zväèša pozitívny. Èo bude
cie¾om osvetových aktivít ERR?
Cie¾om Európskeho roka rozvoja je zapoji•

obèanov do verejnej debaty na túto tému,
ukáza• im reálne výsledky rozvojovej
pomoci a možno ich tak motivova• aj 
k tomu, aby sami prispeli a zaèali sa o túto
oblas• zaujíma•.

Aké sú reálne výsledky rozvojovej
spolupráce?
Napríklad aktuálne EÚ a èlenské štáty
zmobilizovali viac ako 800 miliónov eur
na opatrenia proti šíreniu epidémie eboly,
ktorá postihla najviac západnú Afriku.
Nejde iba o finanènú pomoc, ale aj mate-
riálnu a personálnu podporu vo forme
zdravotníckych pomôcok a vyškolených
lekárov. EÚ tiež vyèlenila viac ako 1,4 mi-
liardy eur na pomoc pri stabilizácii
hospodárskej a finanènej situácie, ako aj
na podporu politických reforiem na Ukra-
jine.   

Aký hlavný cie¾ ERR si ako Zastúpenie
Európskej komisie kladiete?
Pre nás bude úspechom, ak sa podarí
dosta• rozvojovú spoluprácu natrvalo do
povedomia ¾udí. Už to, že celý rok je ve-
novaný tejto téme, je ve¾ký úspech. Na
Slovensku ve¾mi zarezonoval, aj vïaka
miestnym partnerom, napríklad Európsky
rok aktívneho starnutia a medzigeneraènej
solidarity. Verím, že nieèo podobné sa
podarí aj v roku 2015. 

Autorka rozhovoru:
Magdaléna Vaculèiaková

(Nezávislá novinárka)

Foto: Archív Dušana Chreneka

Èo je hlavnou myšlienkou, ktorú chce Platforma MVRO v rámci
ERR verejnosti komunikova•? Ktoré témy budete zdôrazòova•?
Budúci rok je pre nás všetkých ve¾kou šancou na zamyslenie sa nad
tým, ako sú naše životy úzko prepojené so zvyškom sveta. Rozvo-
jová spolupráca má za prvoradý cie¾ napomáha• odstraòovaniu
chudoby vo svete a zabezpeèi• napåòanie základných ¾udských
práv. Neznamená to však už iba jednostranne prúdiacu pomoc do
tzv. chudobných krajín. Je to o nás všetkých, o udržate¾nom rozvo-
ji pre budúcnos• ïalších generácií na našej planéte. Chceme preto
v budúcom roku podporova• priamu angažovanos• verejnosti,
aktívny záujem o témy rozvojovej spolupráce a o globálne súvis-
losti. 

Ako sa Slováci o vašich aktivitách poèas ERR dozvedia? 
Plánujeme poèas roka vytvori• stabilnejšie partnerstvá s hlavný-
mi mienkotvornými médiami. Veríme, že tieto témy majú poten-
ciál oslovi• širokú verejnos•. V rámci našich doterajších  partnerstiev
chceme oslovova• verejnos• sériami èlánkov v regionálnych 
a celonárodných novinách. Samozrejmou súèas•ou našej práce
bude komunikácia na sociálnych sie•ach. 

Do ktorých aktivít v rámci ERR sa môže verejnos• zapoji•?
Na osobitnej webovej stránke err2015.zifer.sk budeme pravidelne
informova• o prebiehajúcich a pripravovaných aktivitách. Veríme,
že každá veková skupina si nájde tú svoju. Poèas roka budeme tiež
potrebova• množstvo dobrovo¾níkov, ktorí budú môc• aktívne
prispie• svojou prácou k propagácii myšlienok férovejšieho sveta.

Okrem verejnosti bude Platforma MVRO oslovova• v rámci
ERR aj iné cie¾ové skupiny. Ktoré a ako?
Rozvojová spolupráca je súèas•ou zahraniènej politiky jed-
notlivých štátov EÚ. Budeme sa preto snaži• prehlbova• prácu 
s politikmi, poslancami Národnej rady SR a Európskeho parla-
mentu a inými rozhodovate¾mi. Dôležitými aktérmi v rozvojovej
spolupráci sú zástupcovia súkromného sektora, štátnej správy 
a samosprávy miest a obcí. Chceme zapoji• aj rozvojových
expertov, akademikov a iných relevantných aktérov.

Platforma tiež bude intenzívne spolupracova• s obèianskymi
iniciatívami a koalíciami, ktoré nie sú primárne rozvojové, ale
majú rovnaký cie¾ – férovejší a lepší život pre nás i budúce
generácie. Èo by ste považovali za úspech kampane v rámci
ERR po jej ukonèení v decembri 2015? 
Boli by sme radi, keby Slováci pochopili, že aj oni ako bežní
obèania majú v rukách ve¾ké možnosti, ale zároveò aj zodpoved-
nos•. Svojím správaním, spotrebite¾skými návykmi, životným
štýlom, ale aj obèianskym postojom môžeme ovplyvòova• svet
okolo nás. Veríme, že sa nám podarí posilni• našu kampaò ŽI
FÉR, a získa• pre òu viac aktívnych podporovate¾ov. Za úspech
budeme považova•, keï kampaò ERR 2015 neskonèí úderom
polnoci 31. 12. 2015, ale bude pokraèova• a aj v ïalších rokoch
rozširova• rady svojich fanúšikov pod heslom života vo féro-
vejšom svete. 

Autorka rozhovoru: Magdaléna Vaculèiaková
(Nezávislá novinárka)
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Najviac Garifunov v okolí dedinky Sangrelaya sa živí rybolovom. Foto: Anna
Mydlová. Honduras, 2013

Ko
he

re
nc

ia
 p

ol
ití

k 
pr

e 
ro

zv
oj

Honduras je banka na exotické ovocie, 
ale miestni ho èasto nejedia
Karibik nie je pre mnohých miestnych obyvate¾ov rajom na zemi, ako sa nám môže zda• z reklamy ces-
tovnej kancelárie. Napríklad v Hondurase trápi ¾udí potravinová neistota.
Stredoamerický Honduras je èasto nazývaný „banánovou repub-
likou“. Toto oznaèenie si vyslúžil nielen pre pestovanie a vývoz
banánov zahraniènými spoloènos•ami, ale aj v dôsledku neefek-
tívneho a netransparentného hospodárenia. Vývoj v krajine
hádam najviac ovplyvnila americká korporácia United Fruits
Company, obchodujúca s tropickým ovocím. Už v 19. storoèí
získala dlhodobý a silný vplyv na vnútornú politiku aj ekono-
mický vývoj vo viacerých krajinách Latinskej Ameriky. Vplyv USA
èasto viedol ku konfliktom, nestabilite, korupcii i k závislosti na
exporte ovocia a nadvláde amerických spoloèností. Kvôli pôsobe-
niu zahranièných korporácií a kolonizácii dnes v Hondurase exis-
tujú výrazné sociálne rozdiely, vo ve¾kej miere rozšírená chudoba
a vysoký stupeò kriminality v mestách aj na vidieku. 

Dobrí Amerièania?
Hospodárstvo v krajine je orientované prevažne na agrikultúru.
Vláda v poslednom období rozšírila exportnú bázu o výrobu
autosúèiastok a obleèenia. Pod¾a autorov knihy Latin America and
the Carribean, len necelú pätinu tovární na výrobu odevov vlast-
nia obyvatelia Hondurasu. Ostatné sú v rukách amerických 
a juhokórejských spoloèností. Práve so Spojenými štátmi ame-
rickými udržiava Honduras najintenzívnejšie obchodné vz•ahy.
Pod¾a štatistík CIA sú takmer tri štvrtiny zahranièných investícií 
v krajine americké. Najviac tovaru dovážajú a vyvážajú Amerièa-
nia, ktorí tiež v najväèšej miere využívali a využívajú hospodársky
potenciál a pracovnú silu v krajine. Navyše do USA smerujú cez
Strednú Ameriku obrovské dodávky drog, ktoré doslova ruinujú
život v Hondurase. 

Jedlo naše každodenné 
V okolí dedinky Sangrelaya na pobreží Karibského mora žije
etnikum Garifunov. Potomkovia otrokov z Afriky sa vylodili na
ostrovoch pred vyše dvesto rokmi. 

Obyvatelia obce nemajú dostatoènú variabilitu potravín, a tak
prijímajú nutriène a energeticky nevyváženú stravu. Ich jedlá pre-
važne pozostávajú zo základných potravín, medzi ktoré patrí ryža,
ryby, juka, kukurièná múka, banány a kuracie mäso. Miestni tak-
mer vôbec nejedia zeleninu. Problém je tiež s dostupnos•ou 
ovocia, mlieka, mlieènych výrobkov a mäsa. Tie sú v po-
rovnaní s ryžou èi rybami nieko¾konásobne drahšie. Chudobní
berú viac do úvahy kvantitu než kvalitu èi výživovú hodnotu
potravín. Cie¾om je zasýti• sa. A to sa dá aj posúchom z juky èi
varenou ryžou. 

Potrebný je rozvoj na lokálnej úrovni
Z rozlohy Hondurasu sa len jedna štvrtina využíva na agrikultúru.
Takmer štyridsa• percent ekonomicky aktívnych obyvate¾ov pri-
tom pracuje v po¾nohospodárstve. Garifunovia však èasto nevedia

využi• po¾nohospodársky potenciál svojej oblasti. Neschopnos•
dopestova• si potravu súvisí napríklad s tým, že nemajú peniaze
na prvotné investície do vlastnej produkcie. Niektorí tiež predali
svoju pôdu ve¾kofarmárom, a tak nemajú kde pestova•. Najviac
obyvate¾ov sa tu živí rybolovom. Ryby sú cenovo aj regionálne
najdostupnejší zdroj bielkovín. 

Väèšina produktov, vrátane najzákladnejších potravín, sa však
do regiónu okolo dedinky Sangrelaya dováža. ¼udia sú závislí od
distribúcie potravín. Nakupujú priamo v obci, v drobných
obchodíkoch – v pulperíach. Väèšina z nich ponúka len základný
sortiment, èiže ryžu, múku, olej, cukor, fazu¾u. Aj tie sú ove¾a
drahšie ako vo väèších sídlach. Hoci najbližšie mesto je vzdialené
asi 80 kilometrov, dopravi• z neho potraviny je komplikované 
a nákladné kvôli slabej infraštruktúre. Skladovanie potravín
navyše komplikuje tropická klíma. Poèas roka ¾udí sprevádzajú
horúèavy a vysoká vlhkos• vzduchu, pri ktorých jedlo rýchlo pod-
lieha skaze. V obci nie je zavedený elektrický prúd. 

V regióne aj z týchto dôvodov majú obyvatelia len nízky stu-
peò potravinovej sebestaènosti. Je potrebný rozvoj v sektore
po¾nohospodárstva na lokálnej úrovni, kde by fungovalo samozá-
sobovanie a zásobovanie èlenov komunity i regiónu z vlastnej
produkcie.

Banka s exotickým ovocím
V Hondurase, nevynímajúc región Sangrelaya, sa prejavuje nárast
vplyvu globálneho potravinového systému a úpadok toho lokálne-
ho. Ve¾kofarmári a nadnárodné agro-potravinárske spoloènosti
skupujú pôdu a zakladajú rozsiahle farmy so stovkami hektárov.
Pestovanie banánov, palmy africkej a iných exotických po¾no-
hospodárskych plodín, primárne pre exportný trh, zaberá pôdu
miestnych. Zároveò sa intenzívnym klèovaním lesov vytvárajú
nové vo¾né plochy. Aj tie budú pre zahranièných investorov. 

Množstvo vyvezených produktov stúpa, ale väèšina ziskov
konèí v rukách ve¾kých komerèných farmárov, nie u malých vlast-
níkov pôdy. Honduras je akousi komoditnou bankou s exotickými
produktmi. Zásobuje americký trh i iné regióny sveta tropic-
kým ovocím, morskými plodmi, tabakom a palmovým olejom.
Vlastní obyvatelia krajiny však zostávajú o kukurici èi fazuli. 

Viac ako balík fazule 
Sangrelaya je príkladom regiónu, kde majú ¾udia èastejšie prob-
lém s pestros•ou stravy než s jej množstvom. Pravidelne konzumu-
jú ryžu, lebo je finanène dostupná. Región dostal potravinovú
pomoc v podobe balíèkov s ryžou a sójou od americkej organizá-
cie Stop Hunger Now. Prídel na hlavu bol taký malý, že pokryl len
jeden obed poèetnejšej rodiny. Pomoc mala krátkodobý úèinok.
Svoj cie¾ splnila – zasýtila a priniesla darcom dobrý pocit. Pôda
miestnych je však naïalej zaberaná a lesy klèované. Exotické ovo-
cie sa z krajiny vyváža, namiesto toho, aby ho konzumovali Hon-
durasania. 

To, èo by miestni ¾udia potrebovali, nie je len potravinová
pomoc, ale vytvorenie podmienok pre trvalo udržate¾ný rozvoj.
Ak budeme lieèi• len príznaky alebo nesprávne diagnostikujeme
príèiny problému, situáciu nielen nezlepšíme, ale v skutoènosti ju
môžeme ešte zhorši•. Komunita v obci Sangrelaya nepotrebuje
ú¾avu v podobe humanitárnej pomoci ani nápravu v podobe
pokrízovej podpory. Potrebuje rozvoj. 

Tomu už nieko¾ko rokov napomáha slovenská misia Misijnej
spoloènosti sv. Vincenta de Paul. Budova• potravinovú bezpeènos•
pomáhajú napríklad financovaním nákupu semien a práce
agronóma, ktorý uèil obyvate¾ov regiónu stara• sa o sadenièky
plodín. Misia tiež podporila infraštruktúrne projekty èi nákup stro-
ja na èistenie juky. 

Anna Mydlová 
(Doktorandka na Prírodovedeckej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave) 
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Férová, aj keï nie je fair trade

Èokobus Za spravodlivú èokoládu! bol aj v Bratislave

MANDALA je slovenská èokoláda, ktorú experti v celosvetovej sú•aži Great Taste Awards 2014 ocenili Zla-
tou hviezdou. A navyše je jej výroba spoloèensky zodpovedná!

V Bratislave podpisovali Slováci petíciu za spravodlivú èokoládu. Vyjadrili sa aj
prostredníctvom osobných odkazov èokoládovým firmám. Foto: Nadja Bülow.
Slovensko, 2014

Karol Stýblo, riadite¾ slovenskej spoloènosti LYRA CHOCOLATE,
ktorá vyrába špièkovú èokoládu, spoèiatku pátral po neopako-
vate¾nej chuti. H¾adanie ho priviedlo na plantáže v Kolumbii, kde
našiel celkom iné kakao, než aké sa do Európy dováža zo
západoafrických krajín. „Je to kakao criollo a trinitario fino de
aroma. Ide o najvyššiu kvalitu kakaa, aká existuje,“ upozoròuje
Stýblo. „K neobyèajnej chuti tohto kakaa prispieva kolumbijské
podnebie, ale aj starostlivos• o kakaovníky.“ Práve tejto
starostlivosti uèí miestnych farmárov rodinná firma Casa Luker, 
s ktorou Slováci spolupracujú.

Nie je kakao ako kakao
Dôležité pri pestovaní kakaa je odtrhnú• plod vtedy, keï je zrelý.
Ïalej nasledujú fázy spracovania, ktoré zaruèia nezabudnute¾nú
arómu i chu•. Fermentácia, sušenie, praženie a závereèná fáza, 
v ktorej sa kakaové bôby zbavia zbytoènej kyslosti. V afrických
krajinách, ako je Pobrežie Slonoviny, Ghana èi Kamerun, pod¾a
Karola Stýbla kakao nefermentujú. Ani sušenie sa neodohráva
vždy v prospech lahodných kakaových bôbov. Pod¾a Deutsche
Welle, napríklad v Kamerune bôby èasto sušia na dechtovaných
cestách. Kvôli tomu odtia¾ v roku 2013 odmietla Európska únia
import dvoch tisíc ton kakaa s odôvodnením, že obsahovalo
zdraviu škodlivé chemikálie. Tento prípad je extrémny. Popisuje
však praktiky spracovania kakaa v niektorých afrických krajinách,
ktorých ekonomika z ve¾kej èasti závisí práve na vývoze tejto
komodity. 

Naproti tomu, medzinárodná firma Casa Luker má vlastné
výskumné centrum Granja Luker. Pracujú na modernizácii výrob-
ných technológií a technikách spracovania. Centrum školí viac
ako 700 farmárov roène. Pomáha im vy•aži• èo najviac z ich úrody
a obchodníkom garantuje kvalitu.

„Pravá“ ghanská èokoláda
Program Luker Way sa snaží o vytvorenie dlhodobo udržate¾ného
systému spracovania a obchodovania s kakaom. Je v òom zapo-
jených viac ako šes•tisíc rodín, ktoré pestujú kakao. V kolum-
bijskej oblasti, kde kakao nakupuje aj slovenská spoloènos•,
pestovali predtým koku. Jedného dòa vláda v rámci boja proti

drogám polia znièila a miestni obyvatelia  zostali bez práce. Vtedy
zaèali pestova• kakaovníky. 

Centrum vytvorilo modelové polia, na ktorých sa farmári
vzdelávajú v pestovaní kakaa a efektívnejších po¾no-
hospodárskych postupoch. Pestovatelia tu tiež skúšajú fermento-
va• a suši• kakaové bôby. „Všetky informácie dostávajú zadarmo.
Ak ich prijmú, za svoje plody môžu dosta• aj raz to¾ko peòazí,“
vysvet¾uje Stýblo. V prípade, že je kakao správne nafermentované
a vysušené, výkupná cena je pod¾a slovenského èokolatiéra prib-
ližne o dve tretiny vyššia ako v západnej Afrike. 

Cena kakaa závisí tiež od toho, v akej forme ho producent
nakúpi. Kakao z krajín západnej Afriky sa do Európy dováža pre-
važne nespracované. Jeho cena je vtedy najnižšia. Pre vývozcov
na africkej strane odpadá platenie daní a ciel. LYRA CHOCOLATE
však z Kolumbie dováža už spracované kakao. „Farmári tak
dostanú za kakao viac peòazí, èo je pod¾a mòa fér,“ vysvet¾uje ria-
dite¾ firmy. „Nie je pod¾a mòa správne, ak nadnárodná firma
nakúpi v africkej krajine kakao za tvrdých podmienok pre pesto-
vate¾ov. Privezie ho napríklad do Po¾ska, kde èokoládu vyrobí za
použitia po¾ského cukru a ïalších ingrediencií. A napokon na obal
napíše, že èokoláda má pôvod v Ghane,“ popisuje, ako sa vyrába
„pravá“ ghanská èokoláda.

By• informovaní
Kolumbijská Casa Luker a slovenská LYRA sú pozitívnymi príklad-
mi toho, že sa s èokoládou dá obchodova• tak, aby pestovatelia
kakaa žili dôstojne. Aj bez detskej práce, ktorá je na plantážach
rozšírená. Malí výrobcovia èokolády, ktorí èasto vykupujú priamo
od farmárov, môžu by• zárukou kvality i spoloèenskej zodpoved-
nosti. Hoci aj v prípade, že nemajú známy certifikát Fair Trade.
„Urèite si treba pri èokoláde overi•, kto ju vyrába a preèíta• si 
o jeho politike vo vz•ahu k producentom a životnému
prostrediu,“ odporúèa Petra Ježeková z CEEV Živica. „Treba si však
dáva• pozor, lebo niektorí ve¾kí výrobcovia si nechajú certifikova•
jeden druh èokolády, ktorý propagujú tak, aby si zákazníci
mysleli, že majú certifikovanú celú ponuku,“ doplòuje. 

Magdaléna Vaculèiaková 
(Nezávislá novinárka)

Celoeurópska kampaò Za spravodlivú èokoládu! priniesla program s ori-
ginálnymi aktivitami aj na Slovensko. Bratislavské Námestie SNP privítalo 
7. októbra 2014 èokobus, ktorý so sebou priviezol zaujímavé informácie 
o ob¾úbenej èokoláde. Obèianske združenie FAIRTRADE Slovakia a Nadá-
cia Integra v spolupráci s CEEV Živica odhalili širokej verejnosti pravdu 
o èokoláde a priblížili ne¾udské podmienky, v ktorých žijú pestovatelia
kakaových bôbov. Mnoho z nich musí vyži• z menej ako 1,25 amerického
dolára na deò. S obmedzeným príjmom a nedostatkom informácií o vývo-
ji na trhu sa farmári a ich rodiny dostávajú na posledné miesto 
v lukratívnom èokoládovom priemysle. 

Organizácie tiež premietali dokument Temná stránka èokolády 
o situácii na kakaových plantážach na Pobreží Slonoviny. Jeho hlavnou
témou bolo najímanie maloletých na zber kakaových strukov. Ponúknutou
alternatívou je kúpa èokolády s oznaèením spravodlivého obchodu (Fair
Trade), pri výrobe ktorej sa rešpektujú základné ¾udské a pracovné práva.
Navyše dbá sa aj na ochranu životného prostredia.

Návštevníci sa poèas celého dòa zapájali do vedomostného kvízu 
s výstavou, vyskúšali si, ako sa vyberá kakaový bôb zo struku a aké •ažké
sú vrecia s usušenými bôbmi. Ve¾ký úspech mal workshop o príprave
èokolády, èokoládová fontána a fotenie sa v kostýmoch s vlastným
spravodlivým odkazom. Prostredníctvom neho mohli ¾udia vyjadri• svoj
vz•ah k èokoláde alebo výzvu k dianiu v èokoládovom priemysle.
Návštevníci podujatia si vychutnávali horúcu èokoládu z bicyklovej
kaviarne a koláèiky, ktoré pripravili kamaráti z organizácie Bol raz jeden
èlovek z Fair Trade surovín. Program doplnili hudobné vystúpenia. 

Viac ako pä•sto úèastníkov podporilo priamo na mieste petíciu, ktorá
obsahuje spoloèné požiadavky Európanov voèi výrobcom èokoládových
cukroviniek.

Žiadajú, aby:
1. zaruèili spravodlivú mzdu pestovate¾om kakaových bôbov a ich pra-
covníkom, 
2. dodržiavali ¾udské a pracovné práva, 
3. budovali kapacity pestovate¾ov kakaových bôbov,
4. zaviedli nezávislý proces certifikácie i nezávislý kontrolný systém.

Petícia bude odovzdaná výrobcom èokoládových cukroviniek poèas
valného zhromaždenia COABISCO, asociácie združujúcej výrobcov
èokolády, sušienok a cukroviniek v Európe, na jeseò 2015. Podpísa• ju
môžete i vy na stránke: sk.makechocolatefair.org.

Monika Guttmanová (Nadácia Integra), 
Darina Maòurová (FAIRTRADE Slovakia)
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Európske peniaze pre nadnárodné korporácie 
nièia v Tunisku životné prostredie
Európska banka pre obnovu a rozvoj vznikla, aby podporila prostredníctvom pôžièiek vývoj k „otvoreným
a demokratickým trhovým ekonomikám“ v postsocialistických štátoch strednej Európy, Balkánu a Strednej
Ázie. Po Arabskej jari zaèala pôsobi• aj v Tunisku, kde sa vytvoril priestor pre demokratizáciu. Namiesto
rozvoja tam však podporuje aktivity nadnárodných korporácií, ktoré majú èasto nièivé dôsledky na životy
miestnych obyvate¾ov. 

Sie• CEE Bankwatch v Tunisku zistila, že Európska banka pre obnovu a rozvoj išla
schválením pôžièky •ažobnej spoloènosti proti svojim princípom a definovaným
cie¾om. Foto: Irena Jenèová. Tunisko, 2014. 
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Èinnos• banky monitoruje sie• mimovládnych organizácií CEE
Bankwatch. Tá upozornila, že banka dlhodobo uprednostòuje
energetickú bezpeènos• EÚ pred rozvíjaním demokracie èi
dodržiavaním ¾udských práv. Inak tomu nie je ani v severnej
Afrike, kde zaèala poskytova• pôžièky zaèiatkom roku 2011. 

Hneï po udalostiach Arabskej jari v Egypte a Tunisku, Európ-
ska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Európska investièná
banka (EIB) ohlásili, že sa chcú pôžièkami podie¾a• na ïalšom
procese demokratizácie v južnom Stredomorí. Sie• CEE
Bankwatch už v tom èase upozornila, že kým sa banky zaènú
angažova• v severnej Afrike, mali by najprv zhodnoti• svoje
dovtedajšie pôsobenie v regióne. Spolu s arabskými a európsky-
mi mimovládnymi organizáciami žiadala obe banky, aby 
s pôžièkami poèkali, kým budú legitímne zvolené nové vlády. 

Namiesto miestnych podnikate¾ov nadnárodná
korporácia
Európska banka pre obnovu a rozvoj napriek tomu oznámila
pôžièku šes•desiat miliónov USD pre dlhodobý program •ažby
ropy a zemného plynu v saharskej oblasti južného Tuniska. Banka
má pod¾a vlastných politík podporova• miestnych podnikate¾ov.
Táto pôžièka však mala by• poskytnutá spoloènosti Serinius Ener-
gy, ktorá vznikla zlúèením kanadských Winstar Resources s nad-
národným ropným gigantom Kulczyk Oil Ventures. Majite¾ rop-
ného impéria, miliardár Jan Kulczyk je najbohatším èlovekom 
v Po¾sku. Vy•ažený plyn nebude využívaný v Tunisku, ale ply-
novodmi bude smerova• na európsky kontinent. 

Pod¾a vlastných priorít EBOR by mali pôžièky od tejto banky
ma•, okrem samotného finanèného prínosu v podobe daní 
a rozvíjania miestneho podnikate¾ského prostredia, aj tzv. pri-
danú hodnotu. Ide najmä o zvýšenie zamestnanosti, rozvoj
miestnych komunít, zlepšovanie štandardov ochrany životného
prostredia èi boj proti klimatickým zmenám. Zároveò by mala
banka poskytnú• pôžièku až po konzultáciách s dotknutou ve-
rejnos•ou, kde by mali ma• miestni obyvatelia a lokálne autority
možnos• vyjadri• svoj názor na plánovaný projekt. Zástupcovia
CEE Bankwatch, ktorá sleduje pôsobenie banky už šestnás•
rokov, vycestovali do Tuniska v septembri 2014. Cie¾om  bolo
overi•, èi a akým spôsobom napåòa oznámená pôžièka priority
banky. 

Chýbala komunikácia s miestnymi obyvate¾mi
Zástupcovia mimovládnych organizácií sa stretli s politikmi,
¾uïmi z miestnej samosprávy, s guvernérom dotknutej provincie,
so zástupcami obèianskych organizácií, ale aj s reprezentantmi
spoloènosti Serinius-Winstar a EBOR v regióne.

Stretnutie s kanadským riadite¾om Serinius-Winstar Trentom
Renhillom sa konalo v hlavnom meste Tunis. Riadite¾ tvrdil, že
jeho spoloènos• síce potrebuje na •ažbu vodu, ale zato sa stará 
o údržbu existujúcich studní a miestnych uèí šetrnému využíva-
niu vodných zdrojov. Trval na tom, že obyvatelia regiónu boli
oboznámení s tým, ako podáva• prípadné s•ažnosti a že sa ko-
nali aj verejné konzultácie s rôznymi zainteresovanými stranami. 

Proti tvrdeniam riadite¾a •ažobnej spoloènosti ostro vystúpil
guvernér provincie Kibili. Tvrdí, že pred revolúciou v roku 2011
žiadna komunikácia spoloènosti Serinius-Winstar s lokálnymi
úradmi a komunitami nenastala. Tažobná korporácia zaèala
dialóg o stratégii rozvoja až po demonštráciách v roku 2012.
Miestni obyvatelia vtedy blokovali cesty k vrtom. Pod¾a jeho
názoru firma porušuje tiež tuniské zákony tým, že neplatí žiadne
miestne dane. 

Hrozí nedostatok a zneèistenie vody
V tejto oblasti Tuniska živí miestnych najmä pestovanie datlí 
v oázach a chov dobytka. Zároveò je pre oblas• charakte-

ristický klesajúci objem zrážok, kvôli èomu dochádza k dezerti-
fikácii (rozširovaniu púští) a vysychaniu oáz. Obyvatelia èerpajú
vodu na zavlažovanie z dvoch obrovských, avšak neob-
novite¾ných fosílnych rezervoárov vody. Nachádzajú sa tri kilo-
metre pod zemským povrchom na území Tuniska, Alžírska 
a Líbye. 

Súèasná úroveò •ažby zemného plynu so svojimi nárokmi na
vodu je pod¾a CEE Bankwatch dlhodobo neudržate¾ná. Ak •ažob-
né spoloènosti kvôli novému prílivu investícií z verejných bánk
EÚ •ažbu zintenzívnia, bude to ma• devastujúce dôsledky na
zdroje pitnej vody. Závisia od nej nielen miestni obyvatelia, ale aj
celá ekonomika regiónu. 

V zámere sa tiež hovorí o håbkovej horizontálnej •ažbe zem-
ného plynu, ktorá môže by• predpokladom pre •ažbu bridlico-
vého plynu. Okrem nároènosti na spotrebu vody, s •ažbou bridli-
cového plynu súvisia aj ve¾ké environmentálne riziká v dôsledku
chemického a rádioaktívneho zneèistenia pôdy i vodných zdro-
jov. 

Od riadite¾a vodohospodárskeho úradu Aissa Agoune sa zás-
tupcovia siete CEE Bankwatch dozvedeli navyše aj to, že
Serinius-Winstar neudržuje studne, z ktorých èerpá vodu.
Zároveò neplatí ani vodu, ktorú k •ažbe potrebuje. Denne je to
asi 50-tisíc litrov vody. 

Cena za energetickú bezpeènos• Európskej únie
V liste riadite¾ovi EBOR mimovládne organizácie apelovali, aby
banka pôžièku odložila, kým nebudú vyhodnotené jej možné
vplyvy na životné prostredie a spôsob života miestnych oby-
vate¾ov. 

Ak chce Európska únia skutoène pomôc• demokratickému
vývoju v Tunisku, mala by podpori• projekty, ktoré Tunisanom
prinesú skutoèný rozvoj. Prvým krokom by malo by• zapojenie
obyvate¾ov a samospráv do rozhodovania o tom, èo si vlastne
pod týmto „rozvojom“ predstavujú. 

Namiesto financovania exportu fosílnych palív, z ktorého
miestne ekonomiky (regióny), podnikatelia a obyvate¾ia žiaden
prínos nemajú, by verejné peniaze EBOR mali smerova• do o-
patrení energetickej efektívnosti a do udržate¾ného využívania
obnovite¾ných zdrojov energie. To by podporilo lokálnu
ekonomiku a zabránilo odtekaniu zdrojov a finanèných
prostriedkov z periférie do centra – èi už z vidieka do hlavného
mesta Tunis, alebo z afrického kontinentu do EÚ. Namiesto
deklarovaného šírenia princípov demokracie, boja proti klima-
tickým zmenám a chudobe v krajinách v severnej Afrike sa jej
investície stávajú nástrojom pre zabezpeèenie dovozu fosílnych
palív a surovín do Európy. Bez oh¾adu na to, akú cenu zaplatia
Tunisania.

Irena Jenèová 
(CEE Bankwatch, Priatelia Zeme – CEPA)
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Sú európske politiky voèi Ukrajine v súlade?
Nesúlad politík je problém, ktorý sa týka všetkých európskych vlád. Aktuálne to môžeme pozorova• na prí-
klade Ukrajiny. Snahy pomôc• Ukrajine priblíži• sa k Európe sú èasto blokované záujmami jednotlivcov, 
politických strán, èi firiem, alebo jednoducho byrokraciou. 

Ukrajincov sa bezprostredne dotýka humanitárna kríza, aj (ne)súlad politík, ktoré
uplatòujú u našich susedov štáty EÚ. Foto: Michal Burza. Ukrajina, 2014

Ukrajina trpí od konca februára 2014 humanitárnou krízou.
Zaèala protestami na Majdane, kde špeciálne jednotky zastrelili
asi osemdesiat civilistov. Desiatky ïalších osôb boli zranených èi
zmizli bez stopy. Nasledovala anexia Krymu Ruskom, èo spôsobi-
lo príliv uteèencov z Krymu na Ukrajinu. Vojna na východe kra-
jiny pripravuje desa•tisíce ¾udí o domov, prácu, akúko¾vek sociál-
nu podporu. Tí, ktorí ostali v bojových zónach, pretože nemajú
kam odís•, sú bez základných životných potrieb – bez jedla, pit-
nej vody, elektriny aj bez tepla poèas zimy. 

Okrem humanitárnych problémov však Ukrajina èelí aj rozvo-
jovým výzvam. Vojna znièila znaènú èas• priemyslu. Krajine hrozí
energetická kríza. Po parlamentných vo¾bách v októbri 2014 ju
èakajú reformy verejnej správy smerom k efektívnosti, odstráne-
niu korupcie, transparentnosti a decentralizácii kompetencií na
regióny. Pozrime sa, ako sú slovenské politiky voèi Ukrajine
zosúladené. 

Humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca1

Ukrajina je jednou z desiatich prioritných krajín oficiálnej pomo-
ci SR.  V súèasnosti prebiehajú na Ukrajine štyri projekty týkajúce
sa rozvoja demokracie a prenosu transformaèných skúseností,
ktoré realizujú slovenské mimovládne subjekty. Tieto aktivity
majú spolu rozpoèet približne 400-tisíc eur. Slovensko tiež
poskytlo do polovice novembra 2014 materiálnu a finanènú
humanitárnu pomoc v celkovej hodnote viac ako 200-tisíc eur.
Okrem toho sa realizuje výmena transformaèných skúseností
medzi štátnymi inštitúciami. Poskytujeme tiež mikrogranty ukra-
jinským subjektom prostredníctvom Ve¾vyslanectva SR v Kyjeve –
všetko spolu za necelých 100-tisíc eur. Ak to teda zrátame, za
posledný rok Slovensko poskytlo Ukrajine oficiálnu rozvojovú 
a humanitárnu pomoc vo výške 700-tisíc eur. Ïalších 20-tisíc eur
poskytli obyvatelia Slovenska prostredníctvom verejných huma-
nitárnych zbierok mimovládnych organizácií a iniciatív (ADRA
Slovensko, Èlovek v ohrození, organizácie ukrajinskej diaspóry). 

Energetická politika a klimatická zmena
Asi najväèšou pomocou Ukrajine bolo otvorenie reverzného toku
plynu v septembri 2014, ktorý je schopný pokry• pätinu celkovej
ukrajinskej spotreby. Slovenskí podnikatelia priznávajú, že táto
pomoc je zároveò aj dobrým biznisom pre ich firmy a investície
do sprevádzkovania plynovodu sa do roka vrátia. Tento èin je
významný aj z politického h¾adiska. Vyjadruje jasnú podporu
demokratizaènému úsiliu na Ukrajine. Mnoho európskych vlád,
vrátane slovenskej, sa celé mesiace po udalostiach na Majdane
zmietalo v rozpore medzi oficiálnou zahraniènou a energetickou
politikou. Na jednej strane verejnos• oèakávala podporu
demokratickej Ukrajiny, odsúdenie ruskej invázie a anexie
Krymu. Na druhej strane boli tieto európske ekonomiky závislé
od ruského plynu a ropy. Dilema pretrváva naïalej. Avšak uve-
domenie si previazanosti bezpeènostnej politiky s energetickou
závislos•ou od krajín spravovaných autoritárskymi a èasto
agresívnymi režimami, je prvým krokom k h¾adaniu nových prís-
tupov.

Inou oblas•ou, kde môže Slovensko zohra• významnú úlohu,
je vývoz technológií spojených s energetickou úspornos•ou 
a alternatívnymi zdrojmi energie. Pomôžeme tak nielen Ukrajine,
ale aj vlastnému rozvoju. Naše firmy, miestna samospráva èi
mimovládne organizácie majú v tejto oblasti unikátne skúsenos-
ti. Súlad politík v oblasti energetiky totiž znamená odklon od fo-
sílnych palív smerom k energeticky udržate¾nej ekonomike.

Kontrola finanèných tokov
Prejavom súladu politík uplatòovaných voèi Ukrajine je tiež jed-
notný postoj EÚ voèi sankciám, ktoré postihujú majetok jed-
notlivcov, priamo sa podie¾ajúcich na zloèinoch páchaných na
Ukrajine. Kontrola finanèných tokov je v rámci Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dôležitou kapitolou
rozvojových politík. Ide o sledovanie a blokovanie peòazí, ktoré
buï pochádzajú zo zloèinu, alebo majú financova• nelegálne
aktivity (vojny, obchodovanie so zbraòami, drogy). V tejto oblasti
majú ešte rozvinuté ekonomiky ve¾a pred sebou, prvé kroky však
boli uskutoènené a v prípade vojny na Ukrajine prinesú aj svoje
dlhodobé výsledky vo forme oslabenia zdrojov financovania
vojny. V rámci aktuálneho zoznamu sankcií, ktoré uvalila EÚ na
Rusko, je ve¾mi dôležitá kapitola o obmedzeniach týkajúcich sa
kapitálového trhu. Radikálne obmedzuje finanèné a obchodné
transakcie na území EÚ pre ruské spoloènosti vo vlastníctve štátu,
èi tie, ktoré podporujú vojnu na Ukrajine. Ïalšie sankcie
finanèného a ekonomického charakteru voèi konkrétnym
osobám zodpovedným èi profitujúcim z vojny sú tiež ve¾mi
dôležitým prvkom koherentnej politiky odsúdenia politickej
agresie.2

Migraèná politika
Slovensko má jednu z najreštriktívnejších migraèných politík 
v EÚ. Príliš sa však neodlišuje od iných èlenských krajín. Ani
jedna totiž nechce prijíma• uteèencov z Ukrajiny. Dôvody nie sú
striktne ekonomické. Uznanie statusu uteèencov je vyslaním
dôležitého politického signálu o tom, ako vnímame vojnový kon-
flikt na Ukrajine. V súèasnosti Úrad Vysokého komisára OSN pre
uteèencov (UNHCR) odhaduje poèet ukrajinských uteèencov èi
vnútorných presídlencov na asi 800-tisíc. Okrem ¾udí z bojových
zón utekajú pred represiami aj politickí uteèenci z Krymu. Ani tu,
ani v mnohých iných krajinách EÚ, sa však statusu uteèenca
pravdepodobne nedoèkajú. 

Na druhej strane, Slovensko každoroène poskytuje štipendiá
asi tridsiatim ukrajinským študentom. Je otázne, ko¾kí z nich
budú získané vedomosti uplatòova• doma a ko¾kí ostanú ži• 
u nás.

Navýšenie rozpoètu na humanitárnu èi rozvojovú pomoc nie
je teda jedinou cestou, ako ukáza• solidaritu a tiež vlastný zá-
ujem o stabilného demokratického suseda, s ktorým sa dá
obchodova• a rozvíja• politické a spoloèenské vz•ahy.

Zuzana Fialová
(Èlovek v ohrození)
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1 Èíselné údaje v tejto kapitole sú len orientaèné, presné èísla budú
uverejnené vo výroènej správe SlovakAid za rok 2014. Nepresnosti spoèí-
vajú aj v tom, že ide len o rozpoètované, nie reálne vynaložené prostried-
ky.

2 Podrobný zoznam sankcií EÚ možno nájs• na stránkach Ministerstva
hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk/10927-menu/143500s
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Burkina Faso stráca relatívnu stabilitu
Dvadsa• zahranièných novinárov navštívilo v máji 2014 Burkinu Faso. Videli úspešné projekty ECHO, aj
uteèenecký tábor na severe krajiny. Viac ako pol roka po návšteve je situácia úplne iná. Pri moci je armáda.
Každá africká metropola má nieko¾ko miest, ktoré v prostredí
chudoby zanechávajú dojem luxusu. Výnimkou nie je ani hlavné
mesto Burkiny Faso Ouagadougou a jeho Hotel Azalai.

Je zaèiatok mája. Skupina zahranièných novinárov, ktorých
sem pozval Úrad humanitárnej pomoci Európskej únie (ECHO)
sedí pri bazéne luxusného hotela a pije pivo, za cenu ktorého by
väèšina Burkinèanov prežila nieko¾ko dní. „Polovica obyvate¾ov
žije pod hranicou extrémnej chudoby,“ hovorí Eric Pitois, zástup-
ca ECHO v Burkine, ktorý novinárov v krajine víta.

Burkina Faso patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Na
spodných prieèkach je aj v tabu¾kách ¾udského rozvoja èi zlyhá-
vajúcich štátov. 

O politike nehovoria
V Burkine Faso pôsobí Pitois už roky. Pod¾a neho je problémom
aj prístup politikov: „Zvykli si, že je tu hlad, chudoba a že sa 
s tým nedá niè robi•. Postupne však meníme aj ich postoj,“
vysvet¾uje. Miestni politici vraj zaèínajú rozumie• tomu, že chu-
doba je aj ich problém, nielen šanca na získanie pomoci zo
zahranièia.

Burkina Faso vznikla v roku 1960 získaním nezávislosti od
Francúzska, vtedy ešte ako Horná Volta. Súèasný názov dostala 
v roku 1983, v jazyku dvoch najväèších kmeòov v krajine to zna-
mená Zem èestných ¾udí.

Podobne ako väèšina afrických krajín má za sebou vojenské
prevraty, no od roku 1987 tu vládol Blaise Compaoré. To platilo
ešte v máji.

Compaoré si vždy potvrdil moc, opozícia dostávala priestor
len na papieri.

Vidno to aj na stretnutí s novinármi. O politike sa miestni no-
vinári ve¾mi rozpráva• nechcú, zrejme sa boja, že by prišli 
o prácu. Až príliš okato obhajujú prezidenta aj jeho plánované
ústavné zmeny, ktoré mu mali zaisti• zotrvanie vo funkcii aj 
v roku 2015. Po anglicky vedia dovtedy, kým sa ich európski
kolegovia nespýtajú na domácu politiku. Vtedy im poriadne
nejde ani rodná francúzština.

Komunita rozhoduje, kto je v núdzi
Medzi najcennejšie vývozné artikle krajiny patria zlato a bavlna.
Na severe krajiny to navonok nevidno, ¾udia tu pestujú, èo vedia.
Žiadny sofistikovaný priemysel, len jednoduché po¾no-
hospodárstvo.

Obchodníèka Diabagou Koka sa živí tým, že od pestovate¾ov
kupuje arašidy a ïalej ich predáva. Mesaène si zarobí asi 600
západoafrických frankov (CFA). Pre porovnanie, je to menej ako
jedno euro. Zvyšok živobytia musí pokry• tým, èo sama vypestu-
je, alebo dostane. 

Muži z jej dediny pracujú v zlatých baniach, domov prinesú
vraj aj 120-tisíc CFA. Nikto však nevie, za ako dlho. Niekedy im
to trvá pár dní, inokedy aj mesiace.

Koka je však na tom ešte horšie ako baníci. Je totiž vdova.
„Mám štyri deti, som rada, že môžu aspoò chodi• do školy,“ ho-
vorí. Školy sú tu zadarmo, no deti treba ošati• a kúpi• im
pomôcky. Preto sa Koka snaží zarobi•, ko¾ko môže. 

Burkinèanka sa možno doèká kozy. O tom, èi to bude práve
ona, rozhoduje miestna komunita. Tá vraj vie najlepšie posúdi•,
kto je naozaj v núdzi.

„Tento projekt je pre nás ve¾mi dôležitý, podporuje medzi
nami solidaritu. O tú sme sa pokúšali aj predtým, no èasto sme
nemohli pomôc• niekomu v núdzi, lebo sme sami nemali dos•,“
hovorí Bourgou Yenhouamba, jeden z dvanástich èlenov
komisie, ktorá rozhoduje o prerozdelení prostriedkov z projektu
ECHO pre miestnych ¾udí. Svojich zástupcov do nej nominujú
jednotlivé osady. Osobitná komisia existuje pre ženy, na práva
ktorých sa v najchudobnejších èastiach sveta èasto zabúda.

V iných èastiach krajiny ECHO v rámci projektov zníženia
podvýživy pomáha miestnym pri zakladaní záhrad. Pestrejšia
strava slúži aj ako prevencia proti podvýžive detí i dospelých.
Práve takéto aktivity majú slúži• vláde ako ukážka, ako bojova•
proti podvýžive.

Z uteèeneckého tábora
Burkina Faso susedí s Mali èi s Nigerom, štátmi, kde je al-Káida
èoraz mocnejšia. Sahara je pre òu bojiskom, no v Burkine Faso
sa ve¾mi neusadila. 

Vyššie spomenuté však neznamená, že by následky vojen 
u susedov v krajine nepocítili. V uteèeneckom tábore Mentao na
severe krajiny žije asi dvanás•tisíc ¾udí. Arabi, Tuarégovia i prís-
lušníci ïalších etník sem utiekli pred bojmi, ktoré sa v Mali
odohrávajú v posledných rokoch. Proti sebe bojujú malijská
armáda, tuarégski separatisti èi al-Káida. Angažovali sa aj
Francúzi.

Abdalláh Úld Muhammád sa pokúsil z tábora vráti• domov do
Mali, no zistil, že nemá kam. „Dom mi obsadili cudzí ¾udia, veci
rozkradli,“ hovorí muž, ktorý z vlasti utiekol až dvakrát, v rokoch
1994 aj 2012. Je Arab, a preto je èasto terèom útokov koèovných
Tuarégov, ktorí s Arabmi súperia o rovnaké územia v úrodnejších
èastiach púšte. Abdalláh je pritom obchodník a o politiku sa
nezaujímal.

„Keï som sa vrátil domov po prvom úteku pred 20 rokmi,
dúfal som, že koneène budeme ma• mier. Nevyšlo to, no teraz to
snáï bude iné,“ dúfa Muhammád. V stane s rozlohou asi dvad-
siatich metrov štvorcových prespáva s ïalšími jedenástimi
príbuznými.

Armáda pri moci
Pokoj v Burkine Faso sa po 27 rokoch skonèil. Koneènou príèi-
nou bola paradoxne Compaorého snaha, aby sa niè nemenilo.

¼ud sa postavil proti tomu, aby opä• kandidoval. Podpálili par-
lament a nakoniec dosiahli, že moc prebrala armáda. S¾ubuje, že
len doèasne.

Prevrat sa chudobných mimo hlavného mesta zrejme
nedotkne. No krajina ako taká stráca relatívnu stabilitu. Môže
prís• o èas• medzinárodnej pomoci a v najhoršom prípade hrozia
strety medzi skupinami bojujúcimi o moc.

V tých revoluèných dòoch bola zmena vidite¾ná aj v spomí-
nanom Azalai. Okolo bazéna už nesedeli pod slneèníkmi
zahranièní novinári, politici ani obchodníci. Svetové agentúry
šírili zábery miestnych ¾udí, ako rabujú pre nich ešte donedávna
nedostupný hotel.

Matúš Krèmárik 
(Redaktor zahranièného oddelenia denníka SME)Muhammád už dva razy ušiel z rodného Mali. V uteèeneckom tábore 

v Burkine Faso prebýva v jednom stane s jedenástimi príbuznými. Foto:
Sally Hayden. Burkina Faso, 2014
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V moldavských textilkách nechcú prís• o prácu
Nielen v južnej a juhovýchodnej Ázii sa šije obleèenie pre Európu v nedôstojných pracovných pod-
mienkach. Aj na Slovensku, v Rumunsku, Macedónsku èi v Moldavsku zarábajú šièky minimálne mzdy,
pracujú nútené nadèasy, a predsa mnohé nedokážu uživi• rodiny. 
Keï chcete v moldavskom Kišiòove využi• mestskú hromadnú
dopravu, poèítajte s tým, že minibus sa pohne vo chvíli, keï šofér
uzná za vhodné. Niekedy zastavuje aj každých pä• metrov, aby
nabral nových cestujúcich. Oznaèené zastávky síce existujú, ale
èasto iba formálne. Pozna•, že sme prileteli na východ od Slovenska. 

Keï nájdeme reštauráciu na hlavnej triede a chceme si da•
veèeru, istotu toho, že sme v menej rozvinutej krajine, strácame.
Ceny sú podobné ako u nás, ak nie vyššie. Vychutnáme si mol-
davské víno, dobré jedlo – luxus, o ktorom sa mnohým zamest-
nancom textilných tovární v krajine iba sníva. Zarábajú totiž mi-
nimálnu mzdu, ktorá je v Moldavsku stanovená na 71 eur. 

A ak aj zarobia viac, nestaèí to ani na základné výdavky rodiny.
„Minulý mesiac som zarobila asi 135 eur, nikto tu nezarobí viac,
ani najrýchlejší zamestnanci. Nedokážem si predstavi•, že by som
vyžila iba z toho,“ povedala jedna zo šièiek v moldavských
továròach, ktoré sa zúèastnili prieskumu o pracovných pod-
mienkach v textilnom priemysle v krajinách Európy a v Turecku.
„Rodièia nám každý mesiac musia z vidieka posiela• jedlo a pe-
niaze,“ dodala robotníèka. 

Za 17 rokov 100 eur navyše
V rokoch 2001 až 2008 sa množstvo textilu vyvezeného z Mol-
davska do ostatných èastí Európy strojnásobilo. Pod¾a autorov
štúdie Nechali nás v štichu dnes tento sektor produkuje hlavné
exportné artikle miestnej ekonomiky. Viac ako tristo tovární
zamestnávalo v roku 2010 vyše 26-tisíc Moldavcov. „Dúfame, že 
v Európe budú chcie• ¾udia stále viac obleèenia, aby sme mohli da•
prácu našim ¾uïom,“ vyjadrila sa riadite¾ka jednej z tovární. 

Vlastní ju taliansky majite¾. Patrí medzi necelých dvadsa• per-
cent tovární v zahraniènom vlastníctve. Fungujú pri nej odbory,
takže podmienky pracovníkov sú v porovnaní s inými fabrikami
lepšie. „Mzda šièiek sa pohybuje okolo 260 eur plus odvody do
sociálnej a zdravotnej pois•ovne,“ vysvet¾uje riadite¾ka Tatiana
Petrovna. Plat sa zvyšuje s poètom odpracovaných rokov. Ak
napríklad pracujete v továrni 17 rokov, zarábate o celých sto eur
viac. Navyše, zamestnanci dostávajú príplatky za nadèasy. Pod¾a
štúdie Nechali nás v štichu to nie je samozrejmos•ou. „Pracovníci
tovární majú stanovené kvóty, ktoré však èasto poèas 40-hodinovej
týždòovej pracovnej doby naplnia iba na šes•desiat percent. Musia
preto pracova• nadèasy,“ píšu autori štúdie. 

Dôležité je, aby mali radi svoju prácu
Za šijacími strojmi, pri strihu látky aj pri balení vidíme iba ženy. Kto
sú ženy, ktoré tu pracujú? Riadite¾ka jasne naznaèí, že odpoveï mi

poskytne ona. Rozhovory s pracovníèkami nedovolí. 
„Naše pracovníèky skonèili vyššiu odbornú školu. Štúdium je

jednoroèné a keï ho dokonèia, prichádzajú do továrne na 
trojmesaènú prax. Potom sa zväèša hlásia na vysokú školu,“
popisuje Tatiana Petrovna.  

Mnohé zamestnankyne žijú v okrajových èastiach Kišiòova.
„Aby sa dostali do továrne, každý mesiac im kompenzujeme desa•
eur na cesty,“ uvádza Petrovna ïalší benefit. Upozoròuje tiež, že 
v továrni nediskriminujú ¾udí v strednom veku. Väèšina šièiek je vo
veku od 35 do 40 rokov, niektoré už oslávili pä•de-
siatku. „Dôležitá pri našich pracovníkoch je kvalifikácia, a to, aby
mali svoju prácu radi,“ vraví riadite¾ka. Lenže ¾udia môžu ma•
svoju prácu radi iba vtedy, keï v nej majú vytvorené príjemné pra-
covné podmienky. 

Nezávislí kontrolóri
Celkovo sa z Moldavska vyváža najviac textilu do Talianska èi
susedného Rumunska.  Aktuálne šijú v továrni pre pä• firiem naraz.
Medzi nimi je napríklad Adidas. Pod¾a riadite¾ky má firma etický
kódex, ktorým sa riadi pri dohliadaní na továrne, v ktorých šije
znaèkové produkty. „Pravidelne k nám prichádza kontrola. Sú to
nezávislí kontrolóri, síce z firmy Adidas, ale z iných krajín. Do-
hliadajú na to, èi je všetko v poriadku, v akých podmienkach ¾udia
pracujú, èi tu nie je detská práca,“ vraví Petrovna. „Navyše
prichádzajú aj ¾udia z moldavských ministerstiev práce èi financií.
Zis•ujú, èi máme potrebné certifikáty,“ doplòuje. 

„Snažíme sa dodržiava• dobré pracovné podmienky. Zamest-
nanci majú k dispozícii aj kuchynku, v ktorej si môžu zohria•
jedlo,“ uvádza. 

Zatia¾ svetlá výnimka
Poèas polhodinovej návštevy, kedy ani nemáme možnos•
pohovori• si s pracovníkmi a pracovníèkami továrne, len •ažko
zistíme, ako sa veci majú naozaj. Ak je aj v továrni prostredie sku-
toène také dôstojné, ako ho popisuje riadite¾ka, ide o svetlú vý-
nimku. Autori štúdie Nechali nás v štichu, ktorá vznikla v rámci
medzinárodnej Clean Clothes Campaign (Kampaò za èisté šaty),
komunikovali s pracovníèkami z dvoch štátnych tovární. Zistili aj
to, že majú strach hovori•. Tak, ako továreò nechce prís• o biznis,
a preto nám jej riadite¾ka zakázala foti• znaèky šitého obleèenia,
ani jednotliví zamestnanci nechcú prís• o prácu. 

A to aj napriek tomu, že realitou je výplata v obálkach, práca
poèas pracovných sviatkov i krátkodobé kontrakty na 6 až 12
mesiacov, ktoré umožòujú jednoduché prepustenie zamestanca.
Jednoducho preto, že majitelia nikdy nevedia, aký bude dopyt.
Možno zaènú od budúcej sezóny lacnejšie ši• v Etiópii a výroba sa
presunie tam. 

Èo s tým? Nemôžeme presta• nakupova•, pretože by zamest-
nanci v textilnom priemysle prišli o prácu a živobytie. Môžeme ale
nechcie• za každú cenu nakupova• za najnižšie ceny. Alebo
môžeme upozoròova• ve¾ké firmy, že nám záleží na tom, kto 
a v akých podmienkach pre nás šije. Èi už je to v Moldavsku, 
v Ghane, v Bangladéši, alebo aj na Slovensku. 

Magdaléna Vaculèiaková
(Nezávislá novinárka)

Chceli by ste vedie•, odkia¾ pochádzajú vaše trièká a za akých podmienok vznikajú? Ve¾ká väèšina pracovníkov v globálnom módnom
priemysle nezarába to¾ko, aby dokázali zaisti• dôstojný život sebe a svojej rodine. Pracovníci textiliek nedokážu pokrýva• svoje základné
potreby, nemajú dos• peòazí na stravu, obleèenie, bývanie èi vzdelanie svojich detí. 

Príležitos• vidie• túto realitu prinieslo Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj prostredníctvom výstavy s názvom Nechali nás 
v štichu. Tá bola vyvrcholením osvetovej kampane, ktorá sa zaèala 7. októbra, v  Svetový deò dôstojnej práce. Výstava sa konala v pôvod-
ných priestoroch fabriky, vo Fuge v Bratislave.

Poèas dvoch týždòov – od 25. novembra do 10. decembra 2014 – mali návštevníci výstavy možnos• zaži• podmienky pracovníèok 
a pracovníkov v textilkách takpovediac na vlastnej koži. V jednej èasti videli miestnos•, v akej žijú mnohí textilní robotníci v Kambodži. Za
zvukov prebúdzajúcej sa ulice sa presunuli do továrne, kde ich okrem neprestávajúceho hluku šijacích strojov èakali výstavné panely èi
továrenský šijací stroj. Na záver si návštevníci pozreli krátke video o tragédii v spadnutej továrni Tazreen v Pakistane.

Peter Ivaniè (Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj)
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Ako žije šièka, ktorá vyrobila váš odev?

Riadite¾ka továrne v Kišiòove dovolila foti•. Avšak, na fotkách nesmelo by• vidie• znaèky,
pre ktoré v továrni šijú. Foto: Magdaléna Vaculèiaková. Moldavsko, 2014
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Uvarme si lepší život!
„Preèo nenecha• zlozvyky zlozvykmi a nezaèa• jes• nieèo iné? Nieèo zdravšie, pestrejšie, rozmanitejšie,
živšie... Potom už staèí len s úsmevom zamáva• šašovi z fast-foodu a poveda• si – Nie, ïakujem, ja JEM INÉ,“
napísala Janica Lacová na svoj blog v roku 2010. O pä• rokov neskôr robia s kolegyòou Anetou Orosiovou kurzy
„iného“ varenia a školia aj školský personál. Revolúcia v jedle prišla na Slovensko so združením Jem iné!

Za ostatných pä•desiat rokov sa v spoloènosti ve¾a zmenilo, vrátane
stravovania. V našich kuchyniach pribudli polotovary, na uliciach
stánky s rýchlym obèerstvením. Potraviny sa k nám vozia 
z druhého konca sveta a ich kvalita sa dá len •ažko kontrolova•.
Málokto dnes chová na svojom dvore domáce zvieratá. Na
záhrade èi na poli sa kedysi dopestovala väèšina základných
potravín. Dnes sa k pestovaniu postupne vraciame – aj na
balkónoch èi strechách miest, avšak èasy pestovania vlastnej
zeleniny èi ovocia vo ve¾kom sú v nenávratne. 

Pravdou je, že naši predkovia nemali ve¾a možností a boli
nútení si so svojou úrodou vystaèi•, uživi• sa. Naša situácia sa zdá
by• jednoduchšia. Vïaka obrovskému výberu potravinových re•az-
cov si môžeme poèas celého roka kúpi• zeleninu a ovocie z celého
sveta. Nemusíme sa už zaobera• poèasím ani úrodou. Namiesto
toho riešime zdravotné •ažkosti, ktoré so sebou prináša náš
uponáh¾aný život, nezdravé stravovanie, polotovary, fastfoody 
a instantné polievky. 

Jem iné
Zdravotnými problémami sa zaèal aj príbeh Janice Lacovej.
„Dokonèovala som vtedy projekt do školy a mala som toho naozaj
ve¾a, a žila som v neustálom strese. Muselo sa to prejavi• aj na tele.
Mala som oslabený organizmus, vnútorný zápal, únava, nechuten-
stvo, pridávali sa stále ïalšie chorobné prejavy,“ popisuje Janica.
Otázky, na aké naši lekári nedokázali odpoveda•, ju priviedli 
k h¾adaniu alternatívnych riešení. Od západnej medicíny sa
prepracovala až k lieèbe potravinami. So zmenou stravovania si
rozšírila obzory o mnohé nové ingrediencie, ktoré predtým 
v kuchyni nepoužívala. Zaèala sa venova• výberu kvalitných
potravín. 

Pre svojich priate¾ov založila stránku Jem iné, kde uverejòovala
informácie o zdravom stravovaní, kreatívnom varení, zdravé
recepty, témy, o ktorých sa polemizuje. Mnohými príspevkami
rozvírila búrlivé diskusie. Postupne zaujala aj neznámych ¾udí.
Dnes jej stránku Jem iné sleduje takmer devä•tisíc èitate¾ov.

Revolúcia v jedle na Slovensku
Spolu s Anetou Orosiovou založili obèianske združenie Jem iné. 
V roku 2013 sa stali slovenskými ambasádorkami projektu Food
Revolution (Revolúcia v jedle) známeho šéfkuchára Jamieho Oli-
vera. V priestoroch bratislavskej Starej tržnice dnes pripravujú aj
netradièný, zdravší catering na spoloèenské udalosti, konferencie
èi veèierky. Pod¾a Janice je totiž najdôležitejší výber kvalitných
potravín a ich následné spracovanie. Príprava hodnotného jedla
nemusí by• ani zložitá, ani nemusí trva• dlho, len treba vedie•, ako
na to. Jem iné preto organizuje kurzy varenia pre dospelých i deti
a postupne do svojho portfólia pridáva vzdelávacie programy pre
personál školských jedální. „Niekedy aj drobnosti dokážu výrazne
zlepši• kvalitu stravy v školskej jedálni. Najhoršia je ignorancia,
otázka, naèo meni• zabehnuté stereotypy. Je to zaèarovaný kruh –
rodièia sa vyhovárajú na školu, škola na rodièov. A doplácajú na to
deti,“ hovorí Janica. „Moji rodièia si na zaèiatku tiež hovorili, že
vymýš¾am hlúposti, ale postupne sa sami zaèínajú zaujíma• 
a menia svoj prístup. Povedomie o stravovaní sa u nás pomaly
zlepšuje, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu.“ 

Domáci chlebík versus sušienky
Obèianske združenie Jem iné pripravilo v rámci Rozvojového dòa
2014 pre žiakov základných škôl workshop. De•om vysvet¾ovali,
preèo je doma peèený chlebík zdravší ako ten balený zo super-
marketu. Aneta im dávala chlieb ochutna• a hovorila o lokálnych
potravinách. Peter Ivaniè zo Slovenského centra pre komunikáciu
a rozvoj ju doplnil informáciami o prepojení školskej desiaty so
životom ¾udí v menej rozvinutých krajinách. Vysvetlil napríklad to,
že banány musia preletie• oceán, aby sme si na nich mohli pochut-
na•. Trpí tým životné prostredie i deti napríklad v Kostarike, ktoré
pracujú na banánových plantážach. 

Workshopov sa zúèastnili tri triedy. „Možno sa teraz zdá, že si
neuvedomujú, èo im hovoríte, ale ja viem, že to v nich zostane.
Sama im to ešte nieko¾kokrát pripomeniem,“ povedala jedna 
z uèiteliek. Na záver workshopu sa deti doslova vrhli po kúskoch
domáceho chleba. Sušienky si zo stola nevzalo žiadne. 

Paulína Böhmerová
(Autorka novinárskych textov o zdravom životnom štýle) 

Platforma MVRO v spolupráci s obèianskymi iniciatívami a èlenskými organizáciami zorganizovali v dòoch od 15. do 23. novembra 2014
Týždeò globálneho vzdelávania. Zapojili sa aj odborníci z oblasti potravinovej bezpeènosti a suverenity. Známy slovenský analytik globál-
nych trendov Juraj Mesík a Katka Juríková (Vnútroblok) spoloène s Boglárkou Ivanegovou (Jedlé mesto) napísali  èlánky k témam Týždòa,
ktoré potom v sérii vyšli na portáli Aktuálne.sk.

V rámci osláv Dòa študentstva na Univerzite Komenského v Bratislave sa konala diskusia o potravinovej bezpeènosti, ktorú
moderovala Adela Banášová. Milovníci bicyklov absolvovali cyklojazdu „TRHni si!“ po bratislavských trhoviskách. Na organizácii sa
podie¾al Tomáš Peciar a ïalší kolegovia z bratislavskej Cyklokuchyne, do ktorej si môžete prís• opravi• bicykel èi nájs• nových par•ákov. 

Ïalšia diskusia o „Revolúcii na zjedenie“ sa konala poèas tradièného sobotòajšieho trhu v bratislavskej Starej tržnici. O svoje postre-
hy o lokálnom jedle sa podelili aj trhovníci a trhovníèky. 

Nieko¾ko zaujímavých aktivít pripravili aj naši spolupracovníci v ostatných èastiach Slovenska. Zuzka Urbanová z GLEN Slovakia orga-
nizovala dve diskusie v Žiline a Banskej Bystrici. Èlovek v ohrození pripravil workshop pre študentov Strednej odbornej školy hotelových
služieb a obchodu v Bratislave. Eva Farkašovská pripravila workshop o potravinovej bezpeènosti pre študentov strednej odbornej školy
v Košickej Šaci.

Poèas Týždòa globálneho vzdelávania sa ukázalo, že okolo nás máme ve¾a aktívnych ¾udí a odborníkov v oblasti potravinovej
bezpeènosti a h¾adania alternatív ku konzumnému spôsobu života. Stále tiež vznikajú nové priestory, kde sa podobné aktivity, aké
priniesol Týždeò globálneho vzdelávania, konajú na dennom poriadku. Ak máte záujem zaži• ich na vlastnej koži aj vy, navštívte 
v Bratislave záhradu POD PYRAMÍDOU, záhrady Vnútrobloku, sad v Krasòanoch, komunitnú záhradu na Vodárenskej alebo len vám
najbližší trh s lokálnymi producentmi.

Jakub Žaludko (Projektový manažér Platformy MVRO)

Workshop s Jem iné poèas Rozvojového dòa žiakov zaujal. Domácemu chlebíku
neodolali. Foto: Archív Platformy MVRO. Bratislava, 2014

Týždeò globálneho vzdelávania 2014: potravinová bezpeènos•, sebestaènos• a suverenita
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Generálny tajomník OSN Ban Ki-moon poèas klimatického
pochodu v septembri 2014 v New Yorku povedal: „Plán B neexistu-
je, pretože nemáme planétu B.“ Je na nás, èi prispôsobíme náš spô-
sob života, výroby i konzumovania limitom Zeme. 

Svet je v dnešnej dobe príliš prepojený na to, aby sme si nevší-
mali, èo sa deje za hranicami Slovenska. Dianie v iných èastiach
sveta sa dotýka aj našich životov a my svojím správaním, ale i neèin-
nos•ou ovplyvòujeme životy ¾udí v tzv. rozvojových krajinách. 

Viete odkia¾ pochádza vaše obleèenie? Èo ak bolo vyrobené
práve v továrni, ktorá sa pred takmer dvomi rokmi zrútila 
v Bangladéši a zomrelo v nej 1130 ¾udí? Zmena klímy sa týka nás
všetkých. Predpokladá sa, že ak budeme pokraèova•  v súèasnom
spôsobe života, do roku 2050 budeme na uspokojenie našich
potrieb potrebova• tri planéty. Na svete je dostatok potravín, ktoré

by dokázali nasýti• všetkých ¾udí. Vedeli ste, že až pätina jedla 
z našich domácností a reštaurácií konèí v odpade? Napriek tomu
840 miliónov ¾udí trpí hladom. 

Kampaò ŽI FÉR sa snaží ponúka• tipy, ako môže každý z nás vo
svojom každodennom živote ži• o èosi férovejšie. Individuálne sprá-
vanie je dôležité, ale zásadné rozhodnutia je potrebné prijíma• i na
politickej úrovni. A tu je naše postavenie ako aktívnych obèanov
apelujúcich na politikov dôležitou podmienkou pozitívnych zmien. 

O pozitívne zmeny sa okrem èlenov Platformy mimovládnych
rozvojových organizácií snažia aj ïalšie obèianske iniciatívy, mi-
movládne organizácie, èi koalície. V každom èísle bulletinu pred-
stavujeme jednu z nich.  

Viac o kampani ŽI FÉR sa doèítate na www.mvro.sk/zifer. 

Andrea Girmanová (Projektová manažérka Platformy MVRO)

Preèo a ako ži• fér?

Môžeme v mestách zachráni• vèely?

Mestské vèelárenie môže zabráni• vyhynutiu vèiel. Má
budúcnos• aj v slovenských mestách? 
Foto: Tomáš Halász. Moravský Svätý Ján, 2014

Bol by bez vèiel hladomor?
Vèely väèšina z nás vníma hlavne ako pro-
ducentky medu. Vedeli by sme preži• bez
vèiel a bez medu? Pravdepodobne áno.
Toto sladidlo nám dokáže spríjemni• život,
ale nie je nutnos•ou. Význam vèiel však
nespoèíva iba v jeho produkcii. Vèely sú
totiž najvýkonnejšími ope¾ovaèmi. 

Pod¾a Jeffa Ollertona, autora štúdii 
a blogov o biodiverzite, takmer devä•de-
siat percent druhov kvitnúcich rastlín
ope¾ujú živoèíchy. Význam vèiel v pro-
dukcii potravín dokazujú aj odhady me-
dzinárodnej Organizácie pre výživu 
a po¾nohospodárstvo, ktorá je špecializo-
vanou agentúrou OSN. Pod¾a nich vèely
ope¾ujú sedemdesiat jeden zo sto druhov
plodín, èím zabezpeèujú produkciu až
devä•desiat percent potravín na celom
svete. 

Iba v Európe ope¾ujú živoèíchy viac ako
osemdesiat percent z 264 druhov plodín.
Vèely tiež zvyšujú výnosy plodín, sú preto
extrémne dôležité pre zabezpeèenie
potravinovej bezpeènosti vo svete. 

Scenár bez vèiel
Bez ope¾ovania by bol náš jedálnièek
ochudobnený. Nehovoríme pritom iba 
o strave vegetariánov alebo vegánov. Ak
vèely nezaistia dostatoènú úrodu napr.
ïateliny, ani kravy nebudú ma• dostatok
pastvy. Celosvetová ekonomická hodnota
práce vèiel na ope¾ovaní bola odhadnutá
na 265 miliárd eur roène. Ak by sme
naozaj dospeli do štádia, že plodiny
budeme musie• ope¾ova• mechanicky,
odrazí sa to negatívne na cene a dostup-
nosti potravín. Investícia do záchrany vèiel
je nielen etická, ale aj pragmatická vo¾ba. 

Zachráni• ich môže ekopo¾no-
hospodárstvo
Riešenie na záchranu vèiel je pomerne
jednoduché – ekologické po¾nohospo-
dárstvo, ktoré chráni plodiny pred škodca-
mi bez použitia chemických pesticídov.
Farmárom to umožòuje celé spektrum
alternatívnych metód, ktoré si nevyžadujú
použitie toxických chemikálií. 

Výzvou blížiacej sa po¾nohospodárskej
revolúcie je taká podpora farmárov, aby
dokázali nakàmi• seba a svoje komunity
ruka v ruke s ochranou životného prostre-
dia. Ak vymeníme industriálne po¾no-
hospodárstvo za postupy priaznivé pre
životné prostredie a zdravie èloveka,
prispejeme tak aj k záchrane vèiel. Po¾no-
hospodárske praktiky šetrné k životnému
prostrediu existujú, ale chýba im politická
aj finanèná podpora. 

Adoptuj si vèelu
Polovica svetovej populácie žije v mes-
tách. Vyplýva to z údajov OSN. Tento fakt
má dôsledky aj pre rozvoj globálneho
po¾nohospodárstva. ¼udia v mestách pes-
tujú stále viac plodín, èi už na balkónoch
alebo v komunitných záhradách. To je
dôvod, preèo sa aj mesto popri vidieku
stáva vhodným prostredím pre vèely. New
York, Londýn, Paríž èi susedná Viedeò sú
mestá, v ktorých vèely žijú a obohacujú
mestské prostredie už dlhší èas. 

Organizácie Greenpeace a CEEV Živica
chcú prostredníctvom projektu „Adoptuj
si vèelu“ na jar roku 2015 postavi• nové
pilotné úle so vèelami, tzv. vèelnice, 
v piatich slovenských mestách (zatia¾ sú
potvrdené Žilina a Nitra a o ïalších sa
rokuje). Preèo? Od skorej jari až do nesko-

rej jesene kvitnú stromy, kry i kvety. Vèely
tu majú rozmanitú potravu, na rozdiel 
od obrovských plôch na vidieku. Tam 
v dôsledku industriálneho po¾nohospodár-
stva èasto prevažuje jeden druh plodiny.
Navyše, v meste je menšia pravdepodob-
nos•, že rastlinstvo bude ošetrené pesticíd-
mi.  

Obyvate¾ov mesta pritom vèely nijako
neob•ažujú ani neohrozujú. Ich letové
dráhy sú vysoko nad ich hlavami. Vèela vo
svojej podstate nie je útoèný hmyz,
nepichne, pokia¾ sa necíti ohrozená.  

Ve¾mi zjednodušene – tak, ako je
možné a prirodzené pestova• kvety na
balkóne, tak je možné a jednoduché
chova• vèely na streche, napr. bratislavskej
Starej tržnice. Organizácie Greenpeace 
a Živica veria, že mestské vèelárenie má
budúcnos• aj na Slovensku. Projektom
„Adoptuj si vèelu“ chcú prispie• k ich
záchrane. 

Projekt môžete podpori• aj vy, jednodu-
chou adopciou vèely alebo celého ú¾a,
priamo na webstránke www.adoptuj-
sivcelu.sk. Prípadne môžete adoptova-
nou vèelou obdarova• svojich blízkych. 
A kúpte im k nej rovno aj vrecúško so
semienkami medonosných rastlín – aby
mala vèielka kam lieta•. 

Katarína Nikodemová (Greenpeace), 
Petra Ježeková (CEEV Živica)

Fakty týkajúce sa úbytku vèiel sú nevyvrátite¾né. Vedecké štúdie hovoria o tom, že sa výrazne znížil stav
chovaných vèiel medonosných. Napríklad v Európe klesol v období rokov 1985 až 2005 o štvrtinu. Ohrozené
sú aj tie, ktoré žijú divo v prírode. V strednej Európe to pod¾a štúdie Zurbuchena a Müllera môžu by• až dve
tretiny. Okrem ekologizácie po¾nohospodárstva môžu k záchrane vèiel prispie• aj úle v mestách.

Faktorov, ktoré spôsobujú úhyny vèiel, je nieko¾ko. 
Za najzávažnejšie považujeme: 
– neustále sa zvyšujúce používanie pesticídov, herbicídov a insekticídov 
– úbytok prirodzených a poloprirodzených biotopov na poliach, farmách 

a v krajine 
– intenzívne používanie pôdy v dôsledku metód priemyselného po¾nohos-

podárstva 
– stratu biotopov 
– patogény: choroby a parazity vèiel, zmena klímy
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Èarovné prírodné prostredie Haiti kontrastuje s jeho nepokoj-
nou, krvavou minulos•ou. História krajiny je podobná ostatným
oblastiam Ameriky, ktoré najskôr sužovali kolonizátori a následne
boje za nezávislos•. Následkom èastých obèianskych nepokojov 
a striedania vlád je stále prítomná nestabilita v hospodárstve 
i medzinárodných vz•ahoch. Aj to sú dôvody, preèo sa Haiti ocitá
na popredných miestach v rebríèkoch chudoby. 

K jej prehåbeniu prispelo na zaèiatku roku 2010 zemetrasenie
s epicentrom neïaleko hlavného mesta Port-au-Prince. Postihlo
viac ako tri milióny ¾udí. Väèšina okolitých miest a infraštruktúry
bola znièená, v troskách budov zahynulo viac ako 210-tisíc oby-
vate¾ov. Organizácie z celého sveta okamžite reagovali poskyt-
nutím humanitárnej pomoci. Pridala sa k nim i Slovenská katolíc-
ka charita. Spolu s Konferenciou biskupov Slovenska vyzbierali
vo verejnej zbierke 1 746 000 eur. 

Okamžitú pomoc vystriedali dlhodobé projekty
Èas• prostriedkov použila Charita na krízovú humanitárnu
pomoc hneï po zemetrasení. V spolupráci s partnermi z me-
dzinárodnej siete Caritas Internationalis a s miestnou poboèkou
Caritas Haiti zabezpeèila distribúciu stanov, potravín a liekov.
Takisto podporila zdravotnú starostlivos•, ktorú poskytovali lekári
z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
v Bratislave. Denne ošetrili viac ako sto pacientov.

Po skonèení krízovej fázy prišli na rad dlhodobé projekty na
obnovu znièených obydlí a infraštruktúry. Od mája 2010 sa
Charita sústredila na budovanie škôl, podporu zamestnanosti 
a tiež na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V roku 2011
dokonèila tri ve¾ké projekty: výstavbu sirotinca pre deti s mentál-
nym postihnutím, materskej školy a pastoraèného centra.

S podporou komunít organizácia pokraèuje dodnes. Prostred-
níctvom projektu Adopcia na dia¾ku® spolupracuje s miestnymi
partnermi v troch lokalitách. Obyvatelia Riviere Froide, Cazeau 
a Mole žijú v extrémnej chudobe. Kvôli neúrodnej pôde si
dokážu dopestova• iba minimum plodín, z ktorých im nezvýši na
predaj na lokálnom trhu. Kvôli nedostatku financií tak nie sú
schopní zvláda• platenie školného. Cie¾om projektu je podpora
vzdelávania detí. Vïaka pravidelnému mesaènému príspevku
Slovákov dokáže partnerská organizácia na Haiti zaplati• školné,
kúpi• uniformu, školské pomôcky aj jedlo pre žiakov. 

Slováci podporujú tri školy
Najviac podporovaných detí navštevuje Školu sv. Františka
Saleského. Nachádza sa pätnás• kilometrov južne od hlavného
mesta, v meste Carrefour v èasti Riviere Froide. Oblas• je od¾ahlá,
vyššie položená. Tažký terén komplikuje život miestnych oby-
vate¾ov, ktorí èasto nemajú prácu ani možnos• pestova•.

Škola stojí na kopci v horách. Provizórne triedy nahradila stav-
ba novej budovy, zloženej z materskej, základnej a strednej školy.
Jej zriaïovate¾, Kongregácia Malé sestry sv. Terezky,  vedie viacero
škôl po celom Haiti.

Ïalšie deti, zaradené do projektu Adopcia na dia¾ku®,
navštevujú Školu sv. Terézie v oblasti Cazeau. Obyvatelia nema-
jú doma pitnú vodu, trápi ich nezamestnanos•. Malý príjem
spoèíva v predaji nieko¾kých balíèkov cukríkov, fliaš vody alebo
jednoduchých jedál. Prípadne si zarábajú domácimi prácami 
v bohatších rodinách. Deti èasto prichádzajú na vyuèovanie
hladné. Pôvodná budova školy sa zrútila pri zemetrasení. Žiaci sa
preto najprv uèili v stanoch. Vïaka Charite sa podarilo postavi•
novú škôlku so štyrmi triedami. Neskôr sa rozšírila o prvý stupeò
základnej školy.

Škola sv. Bonaventúru Mole Saint Nicolas sa nachádza na
severe Haiti. Infraštruktúra tu takmer neexistuje. ¼udia sa venujú
najmä po¾nohospodárstvu, rybolovu a výrobe dreveného uhlia.
Deti èasto kráèajú do školy nieko¾ko kilometrov. Rodièia
nedokážu vždy plati• školné, a tak im chýbajú základné školské
pomôcky, knihy, uniformy. 

Slováci prispievajú aj na Centrum Alta Visita, založené Kon-
gregáciou Malých sestier sv. Terezky Ježiškovej. Budovu sa poda-
rilo postavi• vïaka finanèným prostriedkom z verejnej zbierky.
Centrum ponúka celodennú starostlivos• mentálne èi telesne
postihnutým de•om a sirotám. Dostanú tu stravu aj obleèenie,
dostupná je tiež zdravotná starostlivos• a možnos• stimulaèných
cvièení. 

Mariana Ištoòová 
(Projektová koordinátorka projektu Adopcia na dia¾ku®)

Stovky detí na Haiti chodia do školy aj vïaka Slovákom

Deti v škole sv. Františka Saleského. Foto: Archív SKCH. Haiti, 2014

Deti z materskej školy s Evou Zelinovou. Foto: Archív SKCH. Haiti, 2014

Bývalá vedúca misie Eva Zelinová poèas realizácie projektu „Cash for work“.
Foto: Archív SKCH. Haiti, 2014

Súèas•ou aktivít SKCH na Haiti bol aj program mikrograntov pre miestne pod-
nikate¾ky. Foto: Archív SKCH. Haiti, 2014

¡

Pä• rokov po nièivom zemetrasení sa krajina stále spamätáva. Slováci prostredníctvom Slovenskej katolíc-
kej charity (SKCH) každý mesiac pomáhajú vyše trom stovkám detí a ich rodinám ži• plnohodnotnejší život. 
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Susedia na nával uteèencov nestaèia
Ku koncu roka 2014 vydala organizácia
Amnesty International správu k situácii 
v Sýrii. 

Uvádza sa v nej, že vo vojne už zomre-
lo viac ako 190-tisíc ¾udí a vyše desa• mi-
liónov Sýrèanov muselo opusti• svoje
domovy. To je takmer polovica populácie
krajiny. Z nich asi štyri milióny odišli do
iných krajín, ktoré im poskytli útoèisko.
Najviac uteèencov odišlo do susedných
krajín – do Turecka, Iraku, Jordánska,
Egypta a Libanonu. Len pä• percent
uteèencov našlo azyl inde vo svete.
Kapacitne, logisticky ani finanène však nie
je možné, aby niesli drvivú väèšinu
humanitárnej pomoci na pleciach len
najbližšie štáty. Amnesty International
preto vyzýva zvyšok sveta k tomu, aby sa
do pomoci sýrskym uteèencom zapojil 
a do konca roku 2016 prijal aspoò desa-
tinu uteèencov. 

„Teraz už nejde o to, kto konflikt spôso-
bil, ale ako zastavi• humanitárnu katastro-
fu, ktorá tu nastala,“ hovorí humanitárna
pracovníèka Mária Sliacka. Na misii 
v Turecku, kde pôsobila koncom roku
2013, mala na starosti koordináciu huma-
nitárnej pomoci v Sýrii. Zabezpeèovala ju

mimovládna organizácia Polska Akcja
Humanitarna. 

Pod¾a Sliackej oficiálne štatistiky OSN
nemusia zahàòa• všetkých ¾udí, ktorí v Sýrii
skutoène potrebujú humanitárnu pomoc.
„Okrem uteèencov sú tam ïalšie tisícky
¾udí, vysídlených zo svojich domovov do
táborov, kolektívnych centier alebo
ïalších priestorov, ako sú jaskyne vo
vnútrozemí,“ upozoròuje. Poèas bombar-
dovania sa presúvajú  do iných miest
alebo sa schovávajú napríklad aj 
v podzemí. „Myslím si však, že aj oficiálne
èísla sú dostatoène vysoké. Je to viac, ako
keby sa muselo kvôli vojne vys•ahova• celé
Slovensko,“ dopåòa Sliacka.

Pomoc komplikujú aj únosy
Naj•ažšie pre humanitárne organizácie je
dosta• sa práve do vnútrozemia. Ide 
o nebezpeèné územie, na ktorom operuje
viacero militantných skupín – tak provlád-
nych, ako aj opozièných. Tretinu územia
Sýrie obsadilo hnutie Islamský štát a vy-
hlásilo na òom kalifát. Do týchto konèín je
takmer nemožné preniknú•. Najväèšou
výzvou v tomto smere je neustále
nebezpeèenstvo únosov, ktoré úplne
eliminuje možnos• pôsobenia skúsených

humanitárnych odborníkov. Akáko¾vek
pomoc funguje teda iba na dia¾ku a je
postavená na vzájomnej dôvere a mo-
derných technológiách. „Kvôli zhoršujúcej
sa bezpeènostnej situácii a množiacim sa
únosom tam mnohé organizácie prestali
posiela• svojich pracovníkov v lete mi-
nulého roku a  neposielajú ich tam dote-
raz,“ objasòuje humanitárna pracovníè-
ka situáciu organizácií, ktoré pôsobia 
v Turecku. 

Najviac humanitárnych organizácií
pomáha uteèencom vo vysídleneckých
táboroch v okolí hraníc. Okrem toho
využívajú aj svoju lokálnu sie• kontaktov
vo vnútri krajiny. Ide o miestnych, ktorí
pomáhajú napríklad s rozvozom huma-
nitárnej pomoci na miesto urèenia.
Konkrétna realizácia pomoci závisí od
toho, na èo sa organizácia špecializuje –
jedlo, voda, vzdelávanie, lekárska pomoc,
lieky èi iné. Pomoc poskytujú na základe
prieskumu potrieb a vo vzájomnej
koordinácii, aby nedochádzalo k dupli-
citám.  

Pomôžte Sýrèanom
Na otázku, ako by mohli bežní ¾udia
mimo centra konfliktu pomôc•, odpovedá
Mária Sliacka  jednoznaène – finanèným
príspevkom humanitárnej organizácii. Tá
získané prostriedky rozdelí tak, aby
dokázala zabezpeèi• nielen pomoc samot-
nú, ale aj pracovníkov, ktorí ju sprostred-
kujú. Práca v tak nároèných pod-
mienkach, aké vládnu v Sýrii, nie je totiž
možná len za pomoci dobrovo¾níkov.
„Musia ju robi• ¾udia s dostatoènými
skúsenos•ami s pôsobením v humanitár-
nej kríze,“ vysvet¾uje Sliacka. „Žiadna lo-
gistická firma, ktorá zabezpeèu-
je prepravu, to nerobí zadarmo 
a dobrovo¾ne. Je potrebné zaplati• aj ¾udí,
èo pri svojej práci každý deò riskujú
zdravie i život a èasto pracujú 12 až 16
hodín denne,“ uzatvára.

Michal Tomek 
(Copywriter a zaèínajúci novinár)

V Sýrii musia pomáha• ¾udia, ktorí sa vyznajú 
Konflikt v Sýrii nie je od nás tak ïaleko, ako by sa mohlo zda•. Dievèina, spolovice Slovenka, narodená 
v Sýrii, dostala šancu študova• na slovenskej univerzite. Zo Sýrie sa jej však nepodarilo odís•, jej mesto bolo
obk¾úèené. V rodine zostali iba ženy a odchod v tejto situácii bol príliš riskantný. Iné slovenské dievèa jej
chcelo pomôc• a obrátilo sa na slovenskú koordinátorku humanitárnej pomoci v Sýrii. Mária Sliacka sa
snažila získa• kontakty na miestnych ¾udí, no všetky odpovede zneli rovnako – dosta• sa z mesta je ve¾mi
•ažké. Doteraz nevie, ako sa nakoniec tento príbeh skonèil.  

Dopravi• humanitárnu pomoc do postihnutých oblastí v rámci Sýrie je logisticky nároèné. Foto: Archív orga-
nizácie Polska Akcja Humanitarna. Turecko, 2013

Zabudnutá kríza
Od vypuknutia konfliktu v Sýrii prešli už viac ako tri roky. Násilie neutícha, situácia sa nezlepšuje, avšak dianie v tejto krajine uniká
našej pozornosti. Medzi marcom 2011 a aprílom 2014 pritom prišlo o život viac ako 190-tisíc ¾udí. Pod¾a UNHCR od vypuknutia
obèianskej vojny v marci 2011 viac ako 3 milióny ¾udí odišlo do susedných krajín ako Turecko, Libanon, Jordánsko a Irak. Asi 
6,5 milióna ¾udí je vnútorne vysídlených v rámci Sýrie. 

V posledných rokoch a tiež od vypuknutia konfliktu v Sýrii, EÚ posilòuje ochranu svojich hraníc. Azyl poskytla približne 150-tisíc
Sýrèanom, prièom èlenské štáty ho pris¾úbili ïalším 33-tisíc Sýrèanom. Väèšinu žiadate¾ov o azyl prijalo Nemecko a Švédsko. Fron-
tex, Európska agentúra na kontrolu vonkajších hraníc, znaène posilòuje kontroly. Migrantov to núti viac riskova• a využíva• služby
drahých prevádzaèov cez hranice. Keïže vnútorná hranica je pod èoraz väèším doh¾adom, mnohí skúšajú š•astie cez more. Takmer
polovica Sýrèanov, ktorí sa dostali do Európy v roku 2013, vystavila svoje životy ohrozeniu na mori. V októbri minulého roku 250
z nich stroskotalo pri Malte. S takýmito prípadmi sa sýrska kríza a jej podobné dostávajú do našej pozornosti. A potom opä• ticho,
ktoré niè nerieši.

Andrea Girmanová (Projektová manažérka Platformy MVRO)
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Na svojom blogu píšeš, že chceš
Slovákom sprostredkova• iné príbehy 
z Afriky. Aké sú teda tie tvoje?
Keby som hovorila o tom, ako 
v Burkine fungujú rôzne bežné veci, na
Slovensku by to iba podporovalo stereo-
typy. Lenže tam sú s nimi miestni spokojní.
Napríklad spia na zemi. No v mojej hos-
tite¾skej rodine mali od rána do veèera
zapnutý televízor a deti pozerali rovnaké
rozprávky ako u nás.  Radšej než o rozdie-
loch, hovorím o tom, èo máme spoloèné.
Tiež som sa vedome rozhodla, že nebu-
dem šíri• šokujúce správy o de•och 
s bruškami nafúknutými od podvýživy. Pár
som ich stretla, ale nemám potrebu si ich
foti• a dáva• ich na Facebook s komen-
tárom, že ich ¾utujem. 

Kedy si dospela k tomuto vedomému
rozhodnutiu?
Niekedy medzi návratom z dobrovo¾níèe-
nia v Kambodži, kde som uèila extrémne
chudobných žiakov základnej školy
angliètinu, a zapojením sa do programu
GLEN. Mala som tréning s lektorom
globálneho vzdelávania Andrejom Ná-
vojským, ktorý ma podporil v názore, že
komunikova• v duchu „¾utujme detièky 
a mamièky“, nie je cesta. 

Vravíš, že si kritièkou rozvojového
dobrovo¾níctva. Preèo?
Pre dobrovo¾níkov to zmysel má, ale je
otázne, èi má ich práca zmysel v danej
krajine. Keï som bola v Kambodži alebo 
v Burkine Faso, zažila som ve¾mi inten-
zívny vnútorný rozvoj. Bola som v situá-
ciách, do ktorých sa normálne nedos-
tanem, pracovala som s ¾uïmi z iných
kultúr, zlepšila sa v jazykoch. Ve¾mi ve¾a sa
nauèíš, ani o tom nevieš. 

Rozvojové dobrovo¾níctvo má však pre
danú krajinu zmysel iba vtedy, ak domáci
vedia projekt udrža•, aj keï dobrovo¾níci

odídu. A potom, ak je tam dobrovo¾ník
aspoò rok. Ja som bola v Kambodži sedem
týždòov a v Burkine tri mesiace, èo je
ve¾mi málo na to, aby som reálne nieèo
zmenila. Len nieko¾ko týždòov trvá, kým si
na teba miestni zvyknú. 

Ve¾a dobrovo¾níkov má motiváciu
pomôc•. Aj ja som išla do Kambodže
„zachráni• svet“. Dnes to považujem za
egoistický altruizmus. 

Aká bola tvoja motivácia, keï si šla do
Burkiny Faso?
Tiež trochu sebecká. Chcela som sa veno-
va• globálnemu vzdelávaniu a vedela som,
že GLEN ma na to pripraví. Po návrate
mám zároveò povinnos• globálno-vzdelá-
vacie aktivity realizova•. 

Súèas•ou programu GLEN sú teda aj
tréningy v globálnom vzdelávaní. Èo ti
priniesli?
Mali sme s Andrejom Návojským nieko¾ko
stretnutí. Jeden tréning bol o globálnom
vzdelávaní vo všeobecnosti, o základných
premisách konceptu.

Druhý bol o stereotypoch a rozoberali
sme rôzne stupne kvality aktivít globálne-
ho vzdelávania.

Tretie stretnutie bolo praktické. Ja som
si pripravila moju aktivitu o stereotypoch
voèi subsaharskej Afrike a spolu sme ju
podrobne rozoberali a modifikovali tak,
aby bola èo najlepšia, vzh¾adom na
cie¾ovú skupinu.  

Tréningy boli kritické. Andrej je ve¾ký
kritik konceptu rozvojovej spolupráce 
a núti •a kriticky reflektova•. Vïaka
tréningu však viem urobi• aktivity globál-
neho vzdelávania tak, aby mali zmysel.
Nepresviedèam úèastníkov workshopov 
o tom, aby premýš¾ali ako ja. Skôr im
chcem ponúknu• iný poh¾ad na vec 
a vyvola• ich záujem a zamyslenie sa nad
globálnymi súvislos•ami.

Ïalšia fáza cyklu GLEN bola stáž 
v africkej krajine. Èo presne si robila 
v Burkine Faso?
Pracovala som na projekte skladajúcom sa
zo školení, ktoré sú zamerané na posilne-
nie potravinovej bezpeènosti v severných
oblastiah Burkiny. Tie sú zasiahnuté
globálnym otep¾ovaním. Uèili sme miest-
nych farmárov, ako pestova• nové plodiny,
ktoré sú vhodnejšie na to podnebie a tiež
sme ich uèili, ako si vytvori• zavlažovacie
systémy.

Ako si využila poznatky o globálnom
vzdelávaní poèas stáže v Burkine Faso?
Pozitívne bolo, že som sa na Slovensku
najprv uèila koncepty globálneho vzdelá-
vania a na mieste som mohla o všetkom
premýš¾a•,  komunikova• s ¾uïmi... Aj
Burkinèania nás vnímali ve¾mi stereotyp-
ne. Všetci sme pre nich milionári a jediné,
èo pod¾a nich Európanka chce, je vyda• sa
za èernocha. 

Fungovalo to?
Ako kedy. Lepšie sa mi diskutovalo 
s mužmi. Boli ochotní premýš¾a•. Ženy to
skôr zavrhli s tvrdením – vy ste biele ženy,
ktoré chcete našich mužov. Súvisí to aj so
vzdelávacím systémom v krajine, pretože
ten uprednostòuje chlapcov. Preto vedia
analytickejšie myslie•.

A ako fungujú tvoje globálno-vzdeláva-
cie aktivity, ktoré robíš po návrate na
Slovensku?
Mala som zatia¾ prvé dve. Najprv na gym-
náziu v Žiline. Bolo tam viac študentov,
než som predpokladala. Ale vyšiel mi tzv.
„aha! moment“, keï si študenti uve-
domili, aké stereotypy sú škodlivé. 

V rámci druhej aktivity som premietala
v Banskej Bystrici dokumentárny film 
o •ažbe koltánu Krv v mobile. Najprv po
filme študenti hovorili, že sa s tým niè
nedá robi•, ale v priebehu diskusie bolo
vidie•, že zaèali premýš¾a•, èi môžeme by•
ako spotrebitelia zodpovednejší. Naprík-
lad dnes už existuje rebríèek firiem pod¾a
ich transparentnosti vo zverejòovaní zdro-
jov minerálov. Našli sa asi dvaja, ktorí
povedali, že si ho pozrú, keï si budú
kupova• telefón. Aj dvaja je úspech. 

Ako ty osobne ideš príkladom ¾uïom,
ktorých sa snažíš privies• k premýš¾aniu
o zodpovednej spotrebe? 
Snažím sa na všetko kriticky reflektova•,
hoci je to niekedy naozaj psychicky
nároèné. Èo sa týka udržate¾nejšieho ži-
votného štýlu, vymyslela som si na seba
taký experiment – obleèenie budem rok
nakupova• iba z druhej ruky a vyh¾adáva•
lokálnych výrobcov. 

Po dobrovo¾níckom pobyte sa rozhodla rok
nakupova• iba v sekáèoch
Zuzka Urbanová už nechce zachraòova• svet. Dobrovo¾níctvo s takouto motiváciou považuje za egoistický
altruizmus. Do Burkiny Faso išla preto, aby sa na Slovensku mohla venova• globálnemu vzdelávaniu. Pobyt
jej sprostredkovala organizácia GLEN Slovakia. Súèas•ou celého programu GLEN sú práve globálno-vzdelá-
vacie aktivity. 

Zuzka Urbanová pôsobila ako dobrovo¾níèka na projekte, v rámci ktorého sa burkinskí farmári vzdelávali aj
v pestovaní nových plodín. Foto: Zuzana Urbanová. Burkina Faso, 2014
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V zóne C sa nestavia.
Ani školy!

17

Zbúrajú novopostavenú školu? Foto: Archív Silvie Hílkovej. Palestína, 2014

Foto: Zuzana Urbanová. Burkina Faso, 2014 D
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Trvalo nejaký èas, než sme sa nakoniec rozhodli letie• do Tel
Avivu v èase nedávnej vojny v Gaze. Vycestovali sme na Blízky
východ napriek všetkým obavám. Nespoèetné množstvo vojakov,
èo sme stretávali, kontrolné stanovištia, kde sme zastavovali, nás
spoèiatku naozaj desili. Po mesiaci strávenom v Izraeli 
a Palestíne sme však odpozorovali, že prítomnos• vojenského
personálu nie je pre miestnych nijako vzrušujúca. Naopak, je to
súèas• ich každodenného života. 

Pre nás to bolo iné. Chví¾u trvá zvyknú• si na výstrely vzdialené nieko¾ko ulíc od vás
nato¾ko, aby ste nepanikárili. A uteka• už poèas prvého dòa do bombového úkry-
tu pre nás tiež nebola tradièná situácia. 

Ideme stava• školu
Betlehemským kontrolným stanoviš•om sme prešli bez jediného zastavenia.
Vydýchli sme si. Chceli sme sa vyhnú• akýmko¾vek otázkam o tom, kam ideme 
a preèo. Do Palestíny sme nešli ako bežní turisti, ktorí navštevujú náboženské
pamiatky. Naším cie¾om bola malá komunita v severnej èasti Západného brehu
Jordánu (èas• Palestíny medzi Izraelom a Jordánskom), kde sme ako dobrovo¾níci
pracovali dva týždne na výstavbe školy. 

Stavali sme výluène z prírodných materiálov nájdených v okolí – z hliny, slamy,
vody. Postupne sme si uvedomovali, že realizova• projekt malej palestínskej orga-
nizácie Jordan Valley Solidarity nie je také idylické, ako sme si mysleli. Prácu nám
s•ažovalo ohromné teplo a prítomnos• armády. Na Západnom brehu sa pohybuje
naozaj všade. Tažko si zo Slovenska predstavi• situáciu v okupovaných územiach.

Situácia v zóne C
Zónu C tvoria asi dve tretiny územia Západného brehu Jordánu. Je pod úplnou
civilnou a bezpeènostnou správou Izraela. Pred príchodom som o okupaènej poli-
tike Izraela nevedela ve¾a. Cie¾om je postupné vytlaèenie palestínskeho obyvate¾-
stva  zo zóny C a následná anexia tohto územia. Pod¾a dohody z Osla z roku 1995
sa oblas• v priebehu piatich rokov mala premeni• na to, èím je dnes zóna A – na
plne spravovanú Palestínou. Dodnes sa tak nestalo. Územie je do ve¾kej miery obý-
vané izraelskými osadníkmi a dochádza tu k èastým stretom medzi nimi a Palestín-
cami. 

Oblas•, v ktorej sme sa najviac pohybovali, sa nachádza práve v zóne C. Väèši-
na miestnych tu žije bez prístupu k základným potrebám. Izraelské úrady tu
Palestíncom odopreli odobera• vodu, elektrinu èi využíva• telekomunikaèné služ-
by. Ich pohyb je každodenne kontrolovaný a obmedzovaný systémom fyzických èi
administratívnych prekážok, ako sú tzv. checkpoints a separaèná bariéra. Na
väèšine zóny C majú Palestínci zakázané stava• bez oh¾adu na to, èi ide o školu,
alebo kliniku. Povolenie zo strany Izraela totiž pravdepodobne nikdy nedostanú. 

Nedostala ho ani naša škola. Hoci mnohé deti tu nemajú prístup k vzdelaniu,
hrozí, že ju armáda zdemoluje. Deti z komunity v Samre musia do najbližšej školy
kráèa• nieko¾ko desiatok kilometrov a neraz sa stane, že sú po ceste šikanované
osadníkmi. Aby projekt novej školy zachránili, organizácia Jordan Valley Solidarity
spustila celosvetovú kampaò za podporu vzdelania Palestíncov v Jordánskom údolí.
Viac informácií nájdete na www.jordanvalleysolidarity.org.

Silvia Hílková 
(Študentka rozvojových štúdií Univerzity Palackého v Olomouci)

To si predtým nerobila?
Nie. Mala som predstavu, že sekáèe sú pre
chudobných ¾udí. Teraz som zistila, že sa 
v nich dá nájs• dobré obleèenie. Navyše,
naozaj recykluješ veci. No, a keï som si
potrebovala kúpi• èižmy, h¾adala som
slovenského výrobcu a našla som  topánky
vyrobené v Kotešovej pri Žiline.  

Èo sa týka telefónov, tiež som sa
rozhodla, že si kúpim nový, až keï môj
starý iPhone doslúži. A premýš¾am nad
„férovým telefónom“ (fair phone). Nie je
až taký drahý. Hoci, èo sa týka výkonu, nie
je to najlepšie, èo je na trhu, ale aspoò sa
nebudem musie• hanbi•, že podporujem
obèiansky konflikt v Konžskej demokra-
tickej republike.

Èo pod¾a teba potrebuje èlovek k zod-
povednejšiemu spôsobu života?
Spoloènos• vôbec netlaèí ¾udí do toho,
aby si osvojili takýto životný štýl. Je to
vyslovene vaše osobné rozhodnutie, ktoré
je v súlade s vašimi morálnymi pravidlami
a pravdami. 

Zaèína to tým, že o tom zaènete pre-
mýš¾a•. A potrebujete aj odhodlanie. 
A pripravi• sa na to, že nebudete ma•
ve¾kú podporu z okolia. Málokto z mojich
kamarátov vôbec uvažuje o koncepte
udržate¾nosti. Niektorí považujú za svoje
maximum, že triedia odpad. A viac nech
od nich nechcem. 

Dobrovo¾nícky pobyt Zuzany Urbanovej 
v Burkine Faso bol financovaný z programu
SlovakAid.

Magdaléna Vaculèiaková 
(Nezávislá novinárka)
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Nedoèkavé deti nás budia a oznamujú, že o chví¾u je èas ís• do
školy. Zaväzujú si mašle na modrých uniformách. Na látke vidie•,
že zrejme derie školské lavice už po nieko¾ko generácií. Každý
má v ústach konárik stromu, s ktorým si poctivo umýva zuby. Po
raòajkách sa všetci zamestnanci schádzame na rannej modlitbe.
Okrem povzbudivých myšlienok plní toto stretnutie aj úlohu
akéhosi teambuildingu. Keï sa naladíme na spoloènú vlnu,
odchádzame k svojej práci. Druhá dobrovo¾níèka Katka do
škôlky a ja do ordinácie. 

Skoky cez švihadlo 
Šes•desiatdva detí z centra sa pravidelne strieda na fyzioterapii,
ktorá im pomáha zlepši• mobilitu. Mnohé z nich dosahujú
výborné výsledky. Po nieko¾kých mesiacoch pravidelného cvièe-
nia robia za pomoci ortopedických pomôcok prvé kroky. Neskôr
ani barle, ani protézy neprekážajú pri skokoch cez švihadlo èi
behu za loptou. Okrem detí z centra navštívi ordináciu aj
nieko¾ko dedinèanov. Prišli si po radu, ošetri• drobné rany alebo
vyzdvihnú• lieky proti malárii, ktorá je tu èastá. Dnes však
odchádzame skôr. Èaká nás ešte cesta púš•ou. 

Práca v teréne
Do terénneho auta, ktoré je jediné schopné poradi• si na miest-
nych cestách-necestách, nahádžeme vodu, náradie, invalidné
vozíky. A už to hádže aj s nami. Prichádzame do vzdialenej
osady, aby sme dedinèanom ukázali, ako možno pomôc• de•om
s fyzickým postihnutím. Rozdáme tiež ortopedické pomôcky, prí-
padne opravíme tie, ktoré už  vlastnia. Takéto výjazdy do terénu
robíme minimálne raz za mesiac. 

Mnohí ešte stále považujú postihnutie za prekliatie a cítia sa
bezmocní. Niekedy i malá rada prinesie ve¾kú zmenu. Komunita
sa tak stáva citlivejšou voèi potrebám týchto ¾udí. Rodièia, ktorí
kedysi v hanbe ukrývali svoje deti, ich teraz prinášajú do centra
èi do škôl. Je to pomalý proces. No pozitívne príbehy tých, èo
urobili nemalé pokroky vïaka spoloènej mravèej práci,
povzbudzujú nás i celú komunitu. 

Šes•roèné dievèatko Ekai berieme z osady so sebou. Kvôli
deformácii konèatín je takmer imobilná. Èaká ju ešte dlhá cesta
k plynulej chôdzi. No prvý krok už spravila, keï nabrala odvahu
podstúpi• amputáciu oboch nôh. 

Ekai v škole
Obliekame si pracovné zástery a z jednoduchých materiálov
vyrábame protézy a barle. Dielòa je súèas•ou centra. Ekai zatia¾
sedí vo vozíèku a s ostatnými de•mi zo škôlky sa uèí prvé anglické
slová. Väèšina obyvate¾ov regiónu Turkána žije nomádskym spô-
sobom života. Deti len zriedka dostanú príležitos• študova•. Ekai
má teda š•astie v neš•astí. Ako detský klient centra má automa-
ticky školskú dochádzku zadarmo. Keï nadobudne základy
vzdelania potrebné pre 1. roèník, zaèlenia ju do jednej 
z okolitých škôl. 

Po únavnom dni si s Katkou vydýchneme až pri èaji o piatej.
Vyrozprávame si zážitky, ktoré sa nás niekedy prive¾mi dotýkajú,
alebo práve naopak, preberáme „babské“ témy, aby nás na
chví¾u vytrhli z prílišného uvažovania. Veèer ešte navštívime deti.
Tie mladšie èaká už len pusa na dobrú noc, staršie však sedia nad
knihami a pripravujú sa na skúšky. Majú ve¾ké sny a veria, že aj
vïaka možnosti študova• sa im splnia. 

Tiež už ideme sníva•, ukladáme sa do postelí a zastrkujeme si
pod matrac moskytiéru. Len èo si ¾ahnem, zase vstávam na za-
klopanie Lokola. Prišiel si po leukoplast na rozbité koleno. Nieže-
by si to drobná ranka vyžadovala. Skôr potreboval ïalšie objatie.
A ja tiež.

Anna Gímešová 
(Dobrovo¾níèka v Keni vyslaná cez Dobrú novinu eRko-HKDS)
Dobrovo¾nícky pobyt bol financovaný z programu SlovakAid.

Život detí s postihnutím v od¾ahlých oblastiach
sa mení vïaka našim dobrovo¾níèkam
„Ku-ku-lien-ka, kde si bola..“ – Je sedem hodín ráno a pod oknami už poèujem Atotyho spev. Slovenské
piesne spievame, aby sme fyzicky postihnuté deti rozosmiali poèas fyzioterapie. V centre Jána Pavla II. 
v kenskom Lokichare ju podstupujú denne. 

18

Dobrovo¾níèky pomáhali v projekte v oblastiach, ktoré im boli blízke. Anièke je blízka fyzioterapia a s òou súvisiaca výroba ortéz a protéz. 
Foto: Archív Anny Gímešovej. Keòa, 2014
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Svet sa dnes ve¾mi rýchlo internetizuje.
Od medzinárodných inštitúcií prichádzajú
správy o dátovej revolúcii, o tom, ako
dokážu nové technológie prispie• k rozvo-
ju. Sustainable Development Solutions
Network, poradný orgán generálneho
tajomníka OSN, pri príprave Udržate¾ných
rozvojových cie¾ov spomína využitie
nových technológií ako súèasti rozvojovej
agendy po roku 2015.

Moderné technológie možno využi•
napríklad v zdravotníctve èi v školstve.
Mnohé krajiny nedokážu vynaloži• dosta-
tok prostriedkov ani na zavedenie kvalit-
ného základného vzdelávania pre
všetkých obyvate¾ov. Chýba im dostaèujú-
ca infraštruktúra, finanèné aj ¾udské zdro-
je. Zároveò sa však èoraz viac ¾udí pripája
k internetu. Aj v nízkopríjmových kra-
jinách už majú mnohí ¾udia smartfóny 
a „facebookujú“ trebárs na svahoch
Pamíru v od¾ahlej èasti Strednej Ázie. 

Pod¾a odhadov Medzinárodnej teleko-
munikaènej únie (ITU) dosiahne v roku
2014 poèet aktívnych pripojení cez smart-
fón v menej rozvinutých krajinách 1,26
miliardy. Ešte pred rokom to pritom bola
necelá miliarda. A práve táto rastúca masa
¾udí môže by• cie¾ovou skupinou online
vzdelávania. Nemusí ís• pritom o náhradu
klasického vzdelávania „tvárou v tvár”,
skôr o jeho doplnok, príspevok k šir-

ším zmenám zais•ujúcim vzdelanie pre
všetkých.

Príkladom je portál www.coursera.org.
Dnes už celkom významne prispieva 
k ïalšiemu rozvoju ¾udí, ktorí by inak
nemali možnos• získa• kvalitné vysoko-
školské vzdelanie. Medzi univerzitami
poskytujúcimi kurzy nájdeme napríklad
Harvard, Columbia University èi Universi-
ty of Edinburgh. Medzi ïalšie také stránky
patrí napríklad Khan Academy, ktorá
okrem videolekcií poskytuje aj tutoriály
pre uèite¾ov. 

Globálne vzdelávanie v online 
prostredí
Na Slovensku vznikla podobná iniciatíva,
hoci bez univerzitnej peèiatky. Slovenské
centrum pre komunikáciu a rozvoj
(SCKR), v spolupráci s partnermi zo Slo-
venska, Rakúska a Nemecka, vytvorilo 
e-learningový portál www.monda.eu. Ten
momentálne poskytuje bezplatné online
kurzy o globálnych súvislostiach v de-
siatich jazykoch.

Pôvodne nemal web slúži• rozvojovým
krajinám. Cie¾ovou skupinou bola široká
verejnos• v strednej a východnej Európe,
kde sú informácie o globálnych témach vo
všeobecnosti menej dostupné než 
v starých krajinách Únie. Dnes však
vidíme neoèakávaný, neplánovaný, no 

o to vítanejší dopad – každý desiaty
návštevník sa na stránku prihlasuje z Indie
a každý približne dvadsiaty z Filipín èi
Brazílie. Keïže stránku ešte stále rozví-
jame, veríme, že jej potenciál je aj tu.
SCKR plánuje napríklad umožni• part-
nerom okolo sveta stránku adaptova• do
ïalších jazykov.

V mnohých krajinách sa vzdelávací sys-
tém rozvíja len ve¾mi pomaly èi neefek-
tívne. Nové technologické príležitosti
môžu tento rozvoj urýchli•. 

Peter Ivaniè 
(Slovenské centrum pre komunikáciu

a rozvoj)

Budúcnos• vzdelávania rozvojového sveta je aj na webe
„Vïaka e-mailu, Facebooku èi Skypu dnes môžeme komunikova• s celým svetom. Nieko¾kými klikmi sa
dostaneme k informáciám o najrôznejších udalostiach a ich pozadí, nech sa dejú kdeko¾vek. Práve preto
je internet priam predurèený by• jedným z prostriedkov v globálnom vzdelávaní.“ (www.monda.eu)

Z rozvojových krajín sa stále èastejšie pripájajú na
internet. Foto: Magdaléna Vaculèiaková. Indonézia,
2014

Nadácia Pontis v spolupráci s miestnymi podporuje budúcich kenských pod-
nikate¾ov. Uèí ich aj poèítaèovým zruènostiam. Foto: Jakub Šimek. Keòa, 2014

Cvièné firmy a IT kluby na školách, ktoré v Nadácii Pontis nazvali
Sote ICT, vznikli vïaka trom projektom podporeným zo Slo-
vakAid. Prvý sa realizoval v roku 2010. Sote znamená po
swahilsky „každý“. Na projekte dnes participujú okresné vidiecke
školy, ktoré sa Pontis snaží pozitívne ovplyvni•. 

Najprv ich bolo pä• v roku 2012. V ïalšom roku pribudlo
ïalších pä• spolu s cviènými firmami. Momentálne majú na de-
siatich stredných školách v kraji Taita Taveta viac ako štyristo èle-
nov poèítaèových klubov. Nadácia Pontis ich podporuje v získa-
vaní praktických poèítaèových a podnikate¾ských zruèností. Od
roku 2013 žiaci založili a manažujú spolu 24 cvièných firiem,
ktoré sú registrované v Practice Enterprise Network a mentoruje
ich Slovenské centrum cvièných firiem. Kenskí žiaci simulujú pod-
nikanie medzi sebou a s rovesníkmi na Slovensku. Poèas škol-
ského roka stredoškoláci tvoria reklamné brožúry, videá, pod-
nikate¾ské plány a finanèné dokumenty. O svojich aktivitách píšu
blogy.

V rámci projektu sa konajú aj semináre pre žiakov. V októbri
2014 prezentovali vybraní žiaci z desiatich poèítaèových klubov
pokrok v èinnosti svojich cvièných firiem. Dvojdòový spoloèný

seminár sa konal na škole Chala Secondary. Diskutovali a uèili sa
navzájom, ako vytvori• rôzne finanèné dokumenty, editova• video
a vies• konferenciu cez Skype. Mohli si tiež v simulovanom pra-
covnom pohovore vyskúša•, ako sa naò pripravi•. Na záver semi-
nára si žiaci volili troch lídrov, ktorí budú zodpovední za komu-
nikáciu medzi IT klubmi. 

Pomôcky dostali aj vïaka ŽI FÉR
Na jeseò prešiel dobrovo¾ník Nadácie Pontis Jakub so spolupra-
covníkom Giftom Mtambom postupne všetkých desa• zapojených
škôl. Skontrolovali dokumentáciu cvièných firiem. Gift je bývalý
žiak a prezident IT klubu na Marungu Secondary a žiakov školil 
o správnej dokumentácii a archivácii v cvièných firmách. Žiaci sa
dozvedeli plány na budúci rok o Sote ICT Hub pre absolventov. 
V rámci pokraèovania projektu plánuje Nadácia Pontis otvori•
priestor pre absolventov stredných škôl a širšiu verejnos• v meste
Voi. 

V školách tiež videli praktickú ukážku robota Lego Mind-
storms, ktorý hravou formou uèí deti základom programovania 
a podporuje ich kreativitu. Realizátori projektu plánujú na budú-
ci školský rok klás• väèší dôraz na technické zruènosti. 

V októbri tiež prebehol tvorivý seminár o skladaní robotov
Lego Mindstorms medzi dvoma školami, chlapèenskou Mwambiti
Boys a dievèenskou Kajire Girls. Tri cvièné firmy z týchto škôl
vyhrali pred letom v sú•aži tvorenia propagaèných videí. Získali
edukaèné technické sady a pomôcky. Práve tie boli sèasti financo-
vané zo zbierky ŽI FÉR. Seminár medzi susediacimi školami
dopadol dobre a žiaci, medzi ktorými inak panuje rivalita, boli
nadšení zo spoloènej aktivity. 

Nadácia Pontis pripravila v decembri 2014 študijnú cestu ken-
ských uèite¾ov na Slovensko. Sote ICT bude registrovaná ako
samostatná kenská mimovládka. 

Jakub Šimek 
(Programový manažér Nadácie Pontis)

Mladí podnikatelia v Keni budú ma• svoj Hub
Nadácia Pontis realizuje v Keni projekt Slovensko-kenskej spolupráce pre moderné školy. Spolupracuje na
òom s partnerom Kasigau Wildlife Trust v kraji Taita Taveta. Projekt môžete podpori• aj v rámci kampane
ŽI FÉR.  
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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
web: 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 a globálnych súvislostiach 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
Miletièova 7, 821 08 Bratislava, +421 2 20 44 52 55, info@mvro.sk, www.mvro.sk

Bulletin bol vydaný v rámci projektu „Partnerstvo pre rozvoj: efektivita a koherencia v rozvojovej spolupráci“ 
financovaného z prostriedkov programu  SlovakAid. 

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

Redaktorka: Magdaléna Vaculèiaková
Na príprave spolupracovali: Paulína Böhmerová, Zuzana Fialová, Anna Gímešová, Andrea Girmanová, Monika Guttmanová, Silvia Hílková, Mariana Ištoòová,

Peter Ivaniè, Irena Jenèová, Petra Ježeková, Matúš Krèmárik, Zuzana Límová, Anna Mydlová, Darina Maòurová, Lenka Nemcová, Katarína Nikodemová,
Jakub Šimek, Michal Tomek, Jakub Žaludko

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

Fotografia na titulnej strane: Tomáš Halász pre Greenpeace. Moravský Svätý Ján, 2014.

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: www.mvro.sk/sk/zapojte-sa/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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