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Milé čitateľky, milí čitatelia,

v januári sme zahájili Európsky rok rozvoja 2015, najprv jeho oficiálnym
otvorením v lotyšskej Rige a potom aj u nás, na Slovensku. V rámci neho zinten-
zívnila Platforma MVRO spolu s členskými organizáciami svoju prácu na šírení
informácií o dianí v oblasti rozvojovej spolupráce a o globálnych výzvach.

Jednou z našich aktivít je vydanie druhého čísla magazínu Rozvojová
spolupráca, ktoré práve držíte v rukách. Tento raz sme sa rozhodli venovať jeho
významnú časť vzťahu rozvoja a životného prostredia. Klimatická zmena sa
dotýka nás všetkých a súvisí s ňou množstvo výziev, o ktorých vývoji môže
rozhodnúť každý z nás. Na stránkach časopisu sa dočítate o ekologických dôsled-
koch pestovania bavlny; o tom, či nám hrozí masový prísun environmentálnych
migrantov z tzv. globálneho Juhu; či o tom, prečo sú biopalivá nebezpečné.
Pripravili sme pre vás aj rozhovor so známym klimatológom, profesorom
Milanom Lapinom, ktorý tvrdí, že my v rozvinutých krajinách máme väčšiu zod-
povednosť za klimatickú zmenu ako obyvatelia tzv. menej rozvinutých krajín. 

Humanitárnu situáciu v Iraku odhalí rozhovor s lekárkou Zuzanou Dudovou,
zmeny na Kube zase popisuje aktivista Jorge Luis Guillén García, ktorý v decem-
bri navštívil Slovensko. Nechýba dobrovoľnícky text – o živote v mongolskom
Ulanbátare.

V rámci sekcie ŽI FÉR predstavujeme cyklistické iniciatívy. Nechajte sa
inšpirovať a začnite bicyklovať alebo využite cyklokuriéra. Prispejete tak 
k zdravšiemu životnému prostrediu. A koniec koncov, prospejete aj vlastnému
telu. 

Dočítate sa aj o aktivitách v rámci  Európskeho roka rozvoja a o rozmeroch
globálneho vzdelávania, ktoré vám možno doteraz neboli známe, a ktoré sme
počas Európskeho roka rozvoja odhodlaní využívať.

Aj v tomto čísle vám prinášame pestrú škálu pohľadov na rozvoj. Snáď vás
motivujú k tomu, aby ste sa sami zapojili do formovania sveta na férovejší – vy-
jadrením záujmu o zmenu, participáciou na nej, dobrovoľníctvom, či zbieraním
inšpirácie počas našich aktivít.

Príjemné čítanie!
Tím Platformy MVRO

Rozvojová spolupráca

2/2015
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V zbierke ŽI FÉR
sme vyzbierali
takmer tisíc eur

Platforma mimovládnych rozvojových
organizácií ukončila 28. februára 2015
druhý ročník celonárodnej zbierky ŽI FÉR. Financie zbierala na podporu rozvo-
jových a humanitárnych projektov v partnerských krajinách členov Platformy 
a aktivít globálneho rozvojového vzdelávania na Slovensku. Rozvojové a vzdelá-
vacie projekty mohla verejnosť  podporiť v termíne od minulého októbra účas-
ťou na Rozvojovom dni 2014 v bratislavskej Starej tržnici, na vianočnom Dobrom
trhu, bankovým prevodom na účet zbierky alebo zakúpením predmetov 
a fotografií z rozvojových krajín.

Čistý výnos verejnej zbierky dosiahol výšku 949,32 €. Náklady na zbierku boli
129,56 €.

Cieľom zbierky je najmä zabezpečenie kontinuity a udržateľnosti etablovaných
projektov, ktoré už v súčasnosti predstavujú reálny prínos pre miestne komunity
v cieľových krajinách. Tento rok podporila slovenská verejnosť projekty organizá-
cií Človek v ohrození (Južný Sudán), eRko – HKSD (Keňa), Nadácia Integra (Keňa),
Nadácia Pontis (Keňa) a Platformy MVRO, na realizáciu Týždňa globálneho vzde-
lávania na Slovensku. 

Ďakujeme vám za vašu snahu o férovejší svet.
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Otvorenie Európskeho roka rozvoja 2015
Rok 2015 je posledným rokom snáh o naplnenie Miléniových
rozvojových cieľov. Na septembrovom zasadnutí Valného zhro-
maždenia OSN sa očakáva prijatie univerzálnej agendy rozvoja –
Cieľov udržateľného rozvoja. Snahy o globálny rozvoj budú
pokračovať v rámci tejto novej agendy. Okrem toho vyhlásila
Európska komisia rok 2015 za Európsky rok rozvoja (ERR 2015).
Po prvýkrát v histórii európskych rokov sa tak snaží smerovať
verejnú diskusiu naprieč Úniou práve za jej pomyselné hranice.

Na Slovensku sa slávnostné zahájenie Európskeho roka rozvoja
uskutočnilo 28. januára 2015. Zúčastnil sa ho aj minister
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.
Vyjadril dôležitosť rozvojovej spolupráce a vyzdvihol úspešné par-
tnerské projekty SlovakAid, slovenské mimovládne rozvojové orga-
nizácie aj dobrovoľníkov, ktorí v rozvojových krajinách pôsobia.
Poukázal tiež na výsledky ostatného Eurobarometra, v rámci
ktorého sa viac ako tri štvrtiny Slovákov vyjadrili, že spolupracovať 
s ľuďmi v tzv. rozvojových krajinách je pre Slovensko dôležité.

Následne vymenoval ambasádorku a ambasádorov ERR 2015 na
Slovensku. Sú nimi moderátorka Adela Banášová, dlhoročný rozvo-
jový pracovník a riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík, i spisovateľ
Michal Hvorecký. Ich úlohou bude zdieľať hlavné odkazy ERR, vola-
júce po férovejšom a spravodlivejšom svete, po rovnosti a svetlejšej
budúcnosti pre globálne spoločenstvo. 

Európania podporujú rozvoj
Podľa ostatného prieskumu celoeurópskej verejnej mienky, ktorý
pravidelne realizuje Európska komisia, až dve tretiny opýtaných
občanov EÚ v období konca roka 2014 podporilo  zvýšenie zdrojov
na rozvojovú spoluprácu. Aj napriek nepriaznivej ekonomickej
situácii je to vyššie percento ako v posledných rokoch. Spoluprácu
s tzv. rozvojovými krajinami vníma ako dôležitú 85 percent opý-
taných.

Za kľúčové výstupy Eurobarometra možno pokladať nasledujúce
zistenia:

Počet ľudí podporujúcich zvýšenie zdrojov na rozvojovú
spoluprácu od posledného prieskumu z roku 2013 podstatne vzrás-
tol: viac ako dve tretiny opýtaných (67 %) s ním súhlasia. 
Polovica Európanov vidí dôležitosť v aktívnom prístupe jednotliv-

cov k boju proti chudobe v tzv. rozvojových krajinách. Tretina
občanov EÚ je osobne aktívna v snahách o znižovanie chudoby 
(34 %), hlavne prostredníctvom zasielania finančných prostriedkov
mimovládnym organizáciám (29 %). 
Väčšina Európanov verí, že poskytovaním zdrojov na rozvojovú
spoluprácu získava aj Európa: 69 % opýtaných súhlasilo, že posky-
tovanie zdrojov na boj proti chudobe v tzv. rozvojových krajinách
má pozitívny dopad na občanov EÚ. Približne tri štvrtiny opýta-
ných si myslia, že rozvojová spolupráca je v záujme EÚ (78 %) a že
prispieva k rovnosti a mieru vo svete (74 %). 
Dobrovoľníctvo predstavuje pre Európanov stále najefektívnejší
spôsob, ako individuálne prispieť k znižovaniu chudoby v tzv.
rozvojových krajinách (75 %). Dve tretiny opýtaných (66 %) však
veria, že oficiálna rozvojová spolupráca a podpora prostredníctvom
verejných zbierok (63 %) majú pozitívny dopad pri riešení problé-
mov chudoby. 

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan
Chrenek poukázal okrem dôležitosti partnerských projektov 
a výsledkov Európskej únie v rámci rozvojovej spolupráce aj na
potrebu uvedomelejšieho životného štýlu občanov EÚ. Práve 
v znížení závislosti na konzumných návykoch našej spoločnosti
vidí príležitosť na priame zlepšenie situácie v tzv. rozvojových kra-
jinách.

Dobrovoľníčka roka 2014 pôsobila v Keni
Po otvorení Európskeho roka rozvoja nasledovalo oceňovanie
Dobrovoľníka roka 2014. V kategórii Dobrovoľník roka SlovakAid sa
na 1. mieste umiestnila Ivana Uličná z Nadácie Pontis za jej aktivity
na vzdelávacích projektoch v Keni. V kategórii najlepší projekt
vyhral program Dobrá novina, ktorým eRko už 20 rokov
spolupracuje s partnermi v subsaharskej Afrike. Pri každoročnej
koledníckej akcii spojenej so zbierkou vyzbiera financie na rôzne
rozvojové projekty.  

Otvorenie Európskeho roka rozvoja 2015 spojené s oceňovaním
Dobrovoľníka roka 2014 spoluorganizovali občianske združenie
CARDO a Platforma MVRO v spolupráci s Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

V lotyšskej Rige zahájil 9. januára Európsky rok rozvoja 2015 Európ-
sky komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica.
V rámci podujatia boli prezentované výsledky prieskumu Euro-
barometra. 

„Je veľmi povzbudzujúce, že napriek ekonomickej neistote
naprieč EÚ, naši občania vyjadrujú veľkú podporu oblasti rozvo-
jovej spolupráce. Európsky rok nám poskytne šancu stavať na tejto
podpore a informovať občanov o výzvach a podujatiach, ktoré sú
pred nami. Zároveň nám pomôže aktívne zapojiť občanov do
diskusie,“ povedal na otvorení komisár Mimica.

ERR 2015 sa bude snažiť priblížiť pozíciu EÚ ako najväčšieho
donora na svete ešte bližšie jej občanom, aby tak vytvoril podporu
pre snahy o naplnenie vízie globálnej spravodlivosti a rovnosti ľudí
žijúcich na svete.

Ciele Európskeho roka rozvoja sú nasledovné:
– informovať o rozvojovej spolupráci EÚ a jej členských štátov 
s dôrazom na výsledky, ktoré EÚ v spolupráci s členskými štátmi do-
siahla a ktoré bude naďalej dosahovať v súlade s najnovšími rokova-
niami o všeobecnom rámci rozvoja na obdobie po roku 2015;
– podporovať priamu angažovanosť, kritické myslenie a aktívny
záujem občanov EÚ a zainteresovaných strán o rozvojovú spo-
luprácu, a to aj v rámci navrhovania a vykonávania politík v tejto
oblasti;
– zvyšovať informovanosť o prínosoch rozvojovej spolupráce EÚ
nielen pre príjemcov rozvojovej pomoci Únie, ale aj pre občanov EÚ
a zabezpečiť širšie pochopenie súladu politík na podporu rozvoja.
Ďalej chce ERR vybudovať u občanov v Európe a tzv. rozvojových
krajinách zmysel pre spoločnú zodpovednosť a solidaritu v menia-
com sa a čoraz viac vzájomne prepojenom svete.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák oceňu-
je dobrovoľníčku roka 2014 v kategórii SlovakAid, Ivanu Uličnú. Foto: Jana
Birošová. Bratislava, 2015

Predsedníčka Platformy MVRO Ivana Raslavská sa prihovára hosťom počas
otvorenia ERR. Foto: Jana Birošová. Bratislava, 2015

Môžeme stavať na pozitívnych
výsledkoch Eurobarometra

–

–

–

–
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Rozvinuté krajiny sú aspoň desaťkrát
zodpovednejšie za zmenu klímy
Keď sa v minulosti menila klíma, ľudia sa jednoducho presťahovali. Dnes je situácia iná. Kvôli populačnej
explózii sa nie je kam presunúť. Na klimatické zmeny najviac doplatia najchudobnejšie krajiny. Môžeme
očakávať, že na brány bohatých európskych krajín bude klopať stále viac migrantov. Aj o tom sme sa
rozprávali so známym slovenským klimatológom Milanom Lapinom. 

4

Považujete klimatickú zmenu za envi-
ronmentálny problém so sociálnymi
aspektmi alebo skôr za sociálny problém
s environmentálnymi aspektmi? 
Išiel by som na to z druhej strany. Ekosys-
témy aj ľudia sa odjakživa adaptovali na
rôzne typy klímy. Ľudia žijú od polárnych až
po tropické oblasti. Človek je schopný
prispôsobiť sa akejkoľvek klíme, trvá to ale
určitý čas. Ak sa klíma mení prirýchlo, spô-
sobuje to problémy v novej adaptácii. 

Mohli by ste uviesť príklad?
Napríklad u nás sa v minulosti v lete
nevyskytovali také vlny horúčav a dusna, že
by bolo potrebné budovať klimatizáciu 
a špeciálne upravovať domy, aby sme 
v nich prežili. V 50. a 60. rokoch minulého
storočia, keď bolo v lete dva – tri dni horúce
počasie, tak sme sa všetci tešili a šli k vode.
Lenže v súčasnosti máme niekedy horúce
počasie aj dva mesiace bez prerušenia, a to
je už záťaž. Prehrejú sa budovy, ťažko sa spí,
ľudia majú problémy. Ale trpia aj ekosys-
témy. Hynú nám napríklad smreky.
Prichádzajú nové organizmy z juhu, ktoré
tu však nenachádzajú žiadnych nepria-
teľov, a tak sa ľahko i kalamitne rozšíria. 

Ako to vplýva na ľudí?
Musia sa niekam premiestniť, čo sa však
dialo aj v minulosti. Keďže tie zmeny bývali
pomalé, ľudia sa tiež sťahovali pomaly,
niekedy až sto rokov. Lenže pred 10-tisíc
rokmi bolo na Zemi päť miliónov oby-
vateľov, dnes je ich viac ako sedem miliárd.
V súčasnosti je teda málo priestoru, kam by

sa mohli premiestniť, lebo tie najvhodnej-
šie lokality sú už obsadené.

Klimatická zmena so sebou prináša
mnohé negatíva, koho sa to dotkne
najviac?
Najviac sa to dotkne tých ľudí a štátov,
ktoré nemajú dostatok prostriedkov, aby
urobili včas potrebné adaptačné opatrenia.
Človek je schopný prispôsobiť sa akej-
koľvek klíme, ale musí mať dosť času 
a zdrojov. Bohaté krajiny sa s tým vyspo-
riadajú ľahšie. Chudobné krajiny to väčši-
nou riešia tak, že sa ohrození ľudia musia
presťahovať. Napríklad Afrika sa bude sťa-
hovať sem do Európy. Ľudia z celej Ameri-
ky sa budú chcieť presťahovať do USA 
a Kanady. 

A čo bohaté štáty?
Adaptácia stojí veľké peniaze. Ľahšie sa
prispôsobia bohaté krajiny, no aj tie majú
špecifické problémy. Napríklad na západe
USA je posledné dva – tri roky sucho, ktoré
je podľa niektorých odborníkov najväčšie 
v ľudských dejinách. Žije tam sto miliónov
ľudí a stojí ich to veľmi veľa finančných
prostriedkov.

Ako je možné, že v inej časti tej istej kra-
jiny mali naopak extrémne chladnú
zimu? 
V severovýchodnej časti USA majú teraz
chladnejšie počasie a je z toho veľké haló.
Na celom svete sa ľudia pýtajú, kde je to
globálne oteplenie, keď je tam tak chlad-
no? Ale v skutočnosti je toto relatívne stu-
dené počasie len na ploche jedného per-
centa povrchu Zeme. Zatiaľ čo zhruba
štvrtina planéty má teraz veľmi teplé
počasie. Na niektorých miestach je až o 20
stupňov Celzia teplejšie, ako je normálne.
Napríklad na Aljaške či v niektorých čas-
tiach Sibíri sú to neuveriteľné hodnoty. 
V jednotlivých dňoch bolo dokonca name-
raných aj o 25 stupňov viac než dlhodobý
priemer. Mediálne je ale zaujímavejšie
chladné počasie na jednom percente
povrchu Zeme v husto osídlenej časti
geopoliticky významnej časti Spojených
štátov. Je tam pritom len o 10 stupňov
menej ako zvyčajne.

V ktorých častiach sveta sú obyvatelia
najviac ohrození klimatickou zmenou?
V Oceánii, v Pamíre alebo za polárnym
kruhom? 
Najohrozenejšie sú tie skupiny obyvateľ-
stva, ktoré sú nútené žiť v okrajových
lokalitách rizikových oblastí. V niektorých
častiach sveta je vysoké riziko prírodných

katastrof, napríklad na pobreží Bengálske-
ho zálivu, ale aj v delte Nílu, v Egypte či
inde v pobrežných oblastiach. Rovnako je
veľmi rizikovou oblasťou Sahel, teda južná
časť Sahary, ktorá je závislá na kaž-
doročných sezónnych dažďoch. Tie trvajú
tak mesiac, inak je sucho. No nie každý rok
sa vydarí. Raz prší iba chvíľu, inokedy aj dva
mesiace. Žije tam takmer sto miliónov ľudí,
ktorí sú kvôli obrovskej populačnej explózii
postupne vytláčaní z juhu. Na severe sa
zase radikalizujú rôzne teroristické skupiny
ako Boko Haram, ktoré sa snažia ľudí vy-
štvať smerom na juh. Vznikajú tak veľké
konflikty. 

Sú podľa vás spôsobené aj klimatickými
zmenami? 
Ťažko povedať. Je to dané skôr populačnou
explóziou a neschopnosťou uživiť sa vlast-
nými prostriedkami. Dnes tam ľudia žijú
natesno. Európa je šťastným miestom na
Zemi, aj keď si ešte neuvedomujeme
možné riziká.

Môžeme očakávať zvýšené migračné
tlaky?
Klimatická zmena je dôležitou súčasťou
týchto problémov a výrazne zvyšuje migrá-
ciu. Ľudia sú nútení sťahovať sa z tých
oblastí, ktoré sú postihnuté suchom,
záplavami a vôbec takou nevľúdnou klí-
mou, že sa tam nedá vyžiť. Navyše, popu-
lačná explózia spôsobuje, že je treba vodu
a potraviny pre čoraz viac ľudí. Dá sa preto
očakávať, že cez Stredozemné more budú
prichádzať migranti aj za cenu desaťper-
centných strát na ľudských životoch. Je to
tragické, ale je to tak. Doma žijú tí ľudia na
hranici existenčných možností.

Čo je to klimatická spravodlivosť a aké
povinnosti by z nej mali vyplývať?
Ak vychádzame z hypotézy, že za klima-
tickú zmenu môže nárast skleníkového
efektu atmosféry, tak je celkom jasné, že tie
krajiny, ktoré sú v súčasnosti priemyselne
najvyspelejšie, vyprodukovali najviac emi-
sií skleníkových plynov. Pätina obyvateľov
Zeme žijúcich v bohatších štátoch vypusti-
la doteraz do atmosféry až 80 percent
emisií skleníkových plynov. To znamená, že
v rozvinutých krajinách sme prinajmenšom
desaťkrát viac zodpovední za to, že sa klíma
mení a aj sa meniť bude. Skleníkové plyny
totiž v atmosfére zotrvávajú i viac ako 100
rokov. 

Peter Ivanič 
(Spolupracovník Platformy MVRO)

Foto: Archív Milana Lapina
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Pribúda environmentálnych migrantov, 
ale predstava masového presunu
do Európy je prehnaná
Každý štyridsiaty človek dnes žije na území, ktorému budú v priebehu tohto storočia hroziť pravidelné
záplavy. Aktuálne je to približne 175 miliónov ľudí. Ďalších 135 miliónov ohrozuje dezertifikácia. V roku
2050 bude na svete asi 200 miliónov tzv. environmentálnych migrantov, čiže ľudí, ktorí sa presťahovali 
v dôsledku prírodných zmien v ich okolí. Nie každý však môže a chce migrovať.

Migrácia spôsobená prírodnými zmenami sa dnes týka už desia-
tok miliónov ľudí. Je pomerne ťažké ju presne definovať; najmä
pre zložitý vzťah medzi prírodou a človekom, ktorý sa na jej 
cyklické premeny naučil adaptovať. Environmentálna migrácia 
má v princípe dva odlišné spúšťače. Prvým z nich sú postupné
zmeny v prírode, ktoré neumožňujú ľuďom pokračovať v rov-
nakom spôsobe života. Nútia ich buď dočasne zmeniť životné
návyky, alebo trvalo opustiť dané územie. Do tejto kategórie patrí
napríklad erózia obývaných pobrežných oblastí, znižovanie úrod-
nosti pôdy či často spomínaný rast hladiny oceánov a morí.
Druhým typom zmien sú náhle prírodné katastrofy, napríklad
záplavy, zemetrasenia alebo vulkanické erupcie. Environmentál-
nu migráciu môže spôsobovať aj človek; najmä neudržateľným
zneužívaním prírodných zdrojov a znečisťovaním prostredia. 

Komplexný vzťah
Migrácia vyvolaná prírodnými zmenami nie je len novodobý
fenomén. Tento dojem môže čiastočne podnecovať súčasná
intenzívna diskusia o klimatických zmenách, ako aj fakt, že
migračné výskumy doteraz stále hľadajú spôsob, ako tento vzťah
čo najefektívnejšie študovať. Prírodné zmeny sú totiž veľmi kom-
plexným javom a často figurovali skôr ako faktory v pozadí iných
procesov, ktoré boli predmetom analýzy. Zároveň platí, že s vý-
nimkou náhlych a rozsiahlych prírodných katastrof, prírodná
zmena nie je jediným a často ani hlavným dôvodom migrácie.
Napríklad štúdia nízkej zrážkovej vody a následného rozsiahleho
sucha v Nigeri z roku 2002 ukázala, že k migrácii obyvateľstva 
z vidieka do miest došlo síce počas sucha, no až pri kritickom
nedostatku potravín. 

Vzťah migrácie a environmentálnych zmien je vzájomný.
Masová migrácia môže viesť k zníženiu kvality života na novom
území. Najlepšie je to vidieť vo veľkých mestách, ktoré nie sú
schopné efektívne manažovať vzrastajúci počet svojich oby-
vateľov. Vedie to k zvyšovaniu znečistenia ovzdušia, k znehodno-
covaniu pôdy a vodných tokov a podobne. Naopak, výrazná emi-
grácia z jednej lokality môže mať pozitívny vplyv na jej prírodné
prostredie; najmä ak jej zdroje boli dlhodobo neúnosne využí-
vané. 

Nie každý môže migrovať
Napriek tomu, že príčiny environmentálnej migrácie môžu byť
súčasťou globálnej klimatickej premeny, jej výsledky sú zväčša
lokálne alebo regionálne. Väčšina environmentálnych migrantov
odchádza do neďalekých miest alebo do susediacich krajín.
Drvivá väčšina migrantov necestuje do krajín, ktoré vôbec
nepozná, či kde nemá vybudované kontakty so známymi či rodi-
nou. Migrácia má taktiež skôr dočasný ako trvalý charakter –
najmä v prípade, že návrat do miesta pôvodu je možný. To tiež
vysvetľuje, prečo migranti preferujú skôr regionálnu migráciu. 

Prírodné zmeny zároveň pôsobia odlišne na rôzne skupiny
obyvateľstva. Či a kam sa ľudia rozhodnú migrovať, závisí aj od
prostriedkov, ktoré majú. Obyčajne vnímajú svoje prostredie
konzervatívne a presun na iné miesto považujú skôr za krajné
riešenie problémov. Prv než sa začnú sťahovať, radšej vyčerpajú
ostatné možnosti adaptácie na prírodné zmeny. Vidiecke oby-
vateľstvo môže napríklad meniť typ poľnohospodárskej produk-
cie alebo aj celkom zmeniť spôsob obživy v prípade nízkej úrod-
nosti pôdy, znečistenia či iných vplyvov. V niektorých prípadoch
rodina vyšle jedného svojho člena, ktorý vyvažuje riziko ďalších
strát, a z ekonomicky výhodnejšieho prostredia podporuje svoju
rodinu prostredníctvom remitencií. Migrácia teda nie je samozrej-

mosť a odchádzajú len tí, ktorí si to môžu dovoliť. Najchudobnej-
ší zväčša nemigrujú a sú tak najviac vystavení negatívnym
vplyvom zmien klímy, ako aj náhlym prírodným katastrofám. 

Hein de Haas z International Migration Institute na Oxfordskej
univerzite preto upozorňuje, že predstava masového prílivu chu-
dobných migrantov z krajín globálneho Juhu je prehnaná. Oveľa
reálnejšie dopady pocítia veľké mestá subsaharskej Afriky a najmä
juhovýchodnej Ázie, ktoré sa budú musieť vyrovnávať so vzrasta-
júcou migráciou z vidieka. Navyše sa ukazuje, že v blízkej budúc-
nosti možno očakávať nárast nezamestnanej nízkokvalifikovanej
pracovnej sily, ktorú migrácia z rurálnych oblastí iba posilní. 

Aj preto sa veľká časť pozornosti sústredí na južnú a juhový-
chodnú Áziu. Záplavy spôsobené cyklónom Alia tu v roku 2009
prinútili viac ako tri milióny ľudí opustiť svoje domovy. Pakistan-
ské záplavy z roku 2010 zasiahli do životov viac ako 20 miliónom
ľudí a spôsobili škody za 35 miliárd eur. Najväčšmi ohrozeným
bude zrejme Bangladéš. Ležiaci v povodí riek Ganga a Brahmapu-
tra, ktoré tvoria najväčšiu deltu na svete, a s obyvateľstvom pre-
sahujúcim 150 miliónov dnes slúži ako laboratórium pre výskum
vplyvov prírodných zmien na ľudský pohyb. 

Aké sú riešenia?
Do znižovania rizika spojeného s environmentálnymi zmenami by
sa mali zapojiť tak krajiny, na ktorých území sa zmeny dejú, ako aj
tie, ktoré prijímajú environmentálnych migrantov. Predovšetkým
je potrebné zlepšovať politiky znižovania rizík katastrof 
a spolupracovať pri nich so susednými krajinami. Migračné poli-
tiky by mali vytvoriť efektívny systém regulácie, ktorý ochráni
oblasti pôvodu aj cieľa pred dôsledkami náhleho presunu veľkého
počtu obyvateľov. Environmentálne zmeny nemusia nevyhnutne
viesť k migrácii. Vlády by preto mohli podporovať vidiecke oby-
vateľstvo závislé od lokálnej poľnohospodárskej produkcie lepšou
ochranou ich prírodných zdrojov alebo reedukačnými a finančný-
mi programami, ktoré by im umožnili zmeniť spôsob zárobku.
Nakoniec, cieľové krajiny by mali byť pripravené prijať migrantov
a umožniť im participovať primeraným spôsobom na chode
spoločnosti. 

Michal Cenker 
(Projektový manažér Nadácie Pontis) 

Rieky boli v Bangladéši vždy zdrojom obživy. Dnes je však život v ich povodí čoraz
nebezpečnejší. Foto: Archív Svetovej banky. Bangladéš
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Zatiaľ čo EÚ kŕmi autá, ľudia hladujú
Príbeh biopalív je tragickou ukážkou, ako môže snaha Európskej únie vyriešiť jeden problém, spôsobiť 
v globálnom meradle mnoho ďalších. Ničenie ekosystémov, porušovanie ľudských práv, špekulatívne
zaberanie pôdy – to sú iba niektoré z dôsledkov snahy EÚ nájsť spôsob, ako znížiť objem emisií. A predsa ho
nenašla. 
V rámci boja proti klimatickej zmene sú jednou z veľkých výziev
emisie z dopravy. Tie predstavujú približne štvrtinu celkových
emisií Únie a ich objem stále narastá. Iba radikálne zníženie
vypúšťania skleníkových plynov môže zabrániť drastickým 
a nezvratným zmenám klímy, ktoré budú mať nepredstaviteľné
dôsledky pre ľudí a prírodu. V roku 2003 predstavila EÚ riešenie –
biopalivá, čiže „zelené“ pohonné hmoty pre autá.

Smernica o podpore obnoviteľných zdrojov energie zname-
nala pre sektor dopravy povinnosť zabezpečiť desatinu spotrebo-
vanej energie do roku 2020 z obnoviteľných zdrojov. Vlády krajín
EÚ reagovali zavedením viacerých stimulov, aby podporili výrobu
biopalív. Začal sa biopalivový boom. Avšak veľmi skoro bolo jasné,
že využívanie poľnohospodárskej pôdy na pestovanie plodín pre
biopalivá namiesto potravín, nebolo dobrým nápadom. 

Ceny potravín stúpajú
V súčasnosti využívame hlavne biopalivá prvej generácie,
vyrábané z poľnohospodárskych plodín. Podobne, ako pri iných
plodinách, podmienkou pre ich pestovanie je poľnohospodárska
pôda. Plodiny na výrobu biopalív rastú na miestach, kde by sa
inak pestovali plodiny na nasýtenie ľudí. Dôsledkom toho rastú
ceny potravín. Pre tých, čo musia svoje rodiny nakŕmiť 
z niekoľkých eur na deň, môže mať rast cien tragické následky.
Podľa štúdie londýnskeho Inštitútu pre európsku environmentál-
nu politiku by do roku 2020 mohli ceny olejnatých semien či
kukurice narásť až o pätinu. To všetko vo svete, kde jeden z devia-
tich ľudí trpí hladom. 

Odlesňovanie, kriminalita, zabraná pôda
Obrovský dopyt po pôde má tiež za následok jej špekulatívne
zaberanie a ničenie vzácnych biotopov. Podľa Inštitútu pre
udržateľný rozvoj narástla v rokoch 2006 až 2012 spotreba pal-
mového oleja pre biopalivá v EÚ o 365 percent. Jednou z krajín,
ktoré platia najväčšiu daň za chyby európskej politiky, je
Indonézia. Najmä na ostrovoch Sumatra a Borneo. Na druhom
menovanom plánuje vláda do roku 2020 zdvojnásobiť rozlohu
plantáží plamy olejovej (pre potravinárske účely aj biopalivá) na
28 miliónov hektárov – plocha väčšia ako Veľka Británia.

Kvôli pestovaniu palmy olejovej má Indonézia svetové prven-
stvo v rýchlosti odlesňovania tropických pralesov. Právny systém
v krajine totiž neslúži všetkým rovnako. Nie je také ťažké, aby
pôda, ktorá miestnym komunitám poskytovala obživu, prešla do
rúk špekulantov a predstaviteľov poľnohospodársko-energetic-
kého priemyslu. Napríklad v oblasti Západný Kalimantan na
ostrove Borneo patrí miestnym komunitám už iba necelá desatina
pôdy. Zvyšok pôdy vláda prenajala pre rôzne formy priemysel-
ného využívania, vrátane pestovania palmy olejovej pre biopalivá.

V oblasti narastajú konflikty a kriminalita, ľudia sa odmieta-
jú vzdať svojej pôdy. V niektorých prípadoch sa jej zrieknu
dobrovoľne, keďže dostanú prísľub práce a pravidelného príjmu
na novovznikajúcej plantáži. Potom však pracujú za minimálnu
mzdu, často v nevyhovujúcich podmienkach. Zamestnaní sú iba
muži, ale je bežné, že ženy im musia pomáhať bez nároku na

odmenu. Žiaľ, situácia v Západnom Kalimantane nie je ojedinelá.
Podobné problémy vidíme v ďalších krajinách Ázie, v Afrike 
a Latinskej Amerike.

EÚ už pripustila chybu
Tragédia miestnych komunít ide ruka v ruke s ekologickou katas-
trofou. Nová pôda potrebná na pestovanie plodín je získavaná na
úkor vzácnych biotopov, ako sú tropické pralesy, rašeliniská či
trvalé trávne porasty. Zničením týchto ekosystémov dochádza 
k zničeniu nevyčísliteľného prírodného bohatstva a zároveň 
k uvoľneniu obrovského množstva emisií. Podľa odhadov Stan-
ford Woods Institute for Environment sa z celého indonézsko-
malajzijského ostrova Borneo uvoľní do atmosféry rovnako veľa
emisií uhlíka ako z Kanady, ktorá je 12-krát väčšia. 

Pod tlakom narastajúceho množstva dôkazov o škodlivých
ekologických a sociálnych vplyvoch biopalív pestovaných na
poľnohospodárskej pôde predložila Európska komisia v roku 2012
návrh revízie svojej politiky. Hlavným cieľom reformy je stanoviť
limit pre biopalivá pestované na poľnohospodárskej pôde, a tým
zabrániť ich ďalšej expanzii a zosilňovaniu konkurencie potravi-
novým plodinám. Ďalším cieľom reformy je zaručiť komplexný
výpočet uhlíkovej bilancie pre biopalivá. V súčasnosti sa započí-
tavajú iba emisie z priamej zmeny vo využívaní  pôdy. Neberú sa
však do úvahy emisie, ktoré vzniknú zničením ekosystémov pri
vytváraní novej pôdy potrebnej na pestovanie potravín, vytla-
čených biopalivami. Existuje množstvo vedeckých dôkazov, ktoré
poukazujú na významný vplyv nepriamej zmeny vo využívaní
pôdy pri stanovení celkovej uhlíkovej bilancie. Zdôrazňujú fakt, že
úspory skleníkových plynov pri biopalivách pestovaných na
poľnohospodárskej pôde, sú minimálne alebo žiadne. 

Skutočná pomoc ľuďom i prírode
Na začiatku problémov popísaných vyššie bola snaha o úsporu
skleníkových plynov, kvôli ktorej tu dnes máme politiku biopalív.
Hlasovanie Európskeho parlamentu vo februári tohto roku dáva
nádej, že revidovaná politika EÚ pre biopalivá obmedzí ďalší
rozvoj škodlivých biopalív a vytvorí priestor pre prijateľnejšie
alternatívy. 

Viac ako dvesto občianskych organizácií z Ázie, Afriky a La-
tinskej Ameriky žiada EÚ, aby prijala okamžité opatrenia, ktoré
zabezpečia, aby sa ich lesy, pôda komunít a vzácne ekosystémy
nepremenili v najbližších rokoch na plantáže. EÚ má teraz
jedinečnú šancu dokázať, že to myslí s pomocou týmto krajinám
vážne.

Tatiana Nemcová (SOS/BirdLife Slovensko, 
autorka sa venuje politikám EÚ a ochrane biodiverzity)

Aké poznáme biopalivá:

– Biopalivá prvej generácie sa vyrábajú z poľnohospo-
dárskych plodín. Bioetanol sa vyrába z cukornatých
(cukrová repa) alebo škrobnatých plodín (napr. kukurica)
a biodiesel z olejnatých plodín (repka, palma olejová).

– Biopalivá druhej generácie sa vyrábajú z lignocelulo-
zových surovín, ako napr. slama alebo drevo.

– Biopalivá tretej generácie sú v štádiu vývoja a vyrábajú
sa z rias.
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Za biele zlato platia ľudskými právami 
aj zničeným životným prostredím
Na prvý pohľad je bavlníkové pole samý pôvab. Jemná, čistá vata všade, kam oči dovidia. Je zdrojom
vlákien, ktoré roztáčajú kolovrátky na burze. Odevy, nábytok, bankovky. V tom všetkom je bavlna. Cena
bavlneného trička je neraz privysoká. Meria sa i ľudskými osudmi a ekosystémami, ktoré pre bavlník
prichádzajú o podmienky pre život. 

Ten deň pre Sonal začínal ako všetky iné dni. Zobudila sa skoro
ráno, očami preletela po izbičke na okraji indického Gudžaratu. Jej
štyria súrodenci ešte spali. Obliekla sa, kývla rodičom a vybehla 
k ceste, ktorá ju opäť raz viedla do práce. Hoci má 15 rokov, do
školy chodí zriedkakedy. Na prvom mieste je obsluha čistiaceho
mlynu. „Pracovala som od ôsmej rána do ôsmej večera. Ani som si
neuvedomila, že sa moja ruka ocitla v mlynčeku,“ povie. „Všade
bolo veľa krvi.“ A tak Sonal vzala kúsok mäkkej bavlny. Pritisla si ju
k rane, aby zastavila krvácanie. Bolo to v deň, kedy prišla o ruku. 

Deti robia, čo im prikážete
Sonalin príbeh priniesla vlani britská televízna stanica BBC. Upo-
zornila na skutočnosť, že sa deti namiesto v školách naďalej ocita-
jú tam, kde nemajú čo robiť – na plantážach. A to i napriek
snahám indickej vlády zamedzovať detskej práci. Podľa odhadov
pracuje len v Indii pri bavlníkoch 400-tisíc detí, prevažne dievčat.
Na polia ich zvyknú posielať chudobní rodičia. Drú za jeden a pol
eura na deň.

„Robia to, čo sa im povie,“ tvrdil novinárom jeden z farmárov 
v Andhra Pradeš. „S dospelými by to nebolo možné. Tí nerobia tak
tvrdo a nechodia načas. Dievčatá robia lepšie než chlapci. Chlapci
často pobehujú okolo. A keď ich zbijete, prestanú pracovať.“

Biele zlato – jedna z najsmädnejších plodín
Tri štvrtiny globálnej produkcie bavlny dnes patria šiestim kra-
jinám: Číne, Indii, USA, Pakistanu, Brazílii a Uzbekistanu. Každá sa
pre bavlnu musí spovedať z problémov. Či už ide o porušovanie
ľudských práv, alebo ničenie prírody. Kombinácia oboch nie je
nikde taká viditeľná, ako v Uzbekistane, v krajine, kde sa bavlne
hovorí biele zlato. Stačí jediný pohľad na satelitnú snímku Aral-
ského mora. Kedysi štvrté najväčšie jazero sveta stratilo za posled-
né štyri desaťročia 85 percent svojej pôvodnej rozlohy. Domov
vyše dvadsiatky druhov rýb, priestor mokradí sa premenil na pus-
tatinu, ktorej reliéf dotvárajú vraky lodí. 

Slané jazero vodou zásobovali dve rieky, sestry Amudarja a Syr-
darja. Pred 60 rokmi sa ich voda začala využívať na zavlažovanie.
Sovietsky zväz si dal za cieľ meniť okolitú púšť na polia s ryžou či
melónmi. A bavlnou, jednou z najsmädnejších plodín na svete. 

Bavlna sa takmer všade pestuje v suchých oblastiach a zavlažu-
je sa umelo. Dážď je viac na škodu, ako na úžitok. Ak by totiž
púčiky vaty nasiakli vodou, zhnili by a bolo by po úrode. A tak
bavlna mnohým riekam v krajinách, kde je voda cennou, upíja 
z korýt. V Pakistane, v Etiópii, v Mexiku. Jej vodná stopa berie
dych. Na spracovanie jedného kila bavlny je totiž nutné minúť 20-
tisíc litrov vody. Na výrobu jedného bavlneného trička 2700 litrov. 

Namiesto detí nútená práca
Príbeh Aralského mora ukazuje aj to, ako sa bavlna podpisuje pod
zdravie a práva ľudí. Jeho voda kedysi v priestore držala oproti
okoliu vlhší typ klímy. Tá sa však stratila. Ostala len štipľavá soľ,
zvýšila sa prašnosť. Spolu s prachom sa vzduchom začali šíriť to-
xické látky. Pri priemyselnom pestovaní bavlny sa postreky apliku-
jú aj 20-krát ročne. I preto je v okolí jazera zvýšený výskyt ochorení
pľúc a očí. A nielen to. Napríklad v regióne Karakalpastanu štúdie
u obyvateľov potvrdili podvýživu. Farmári nedokážu v zamorenej
pôde vypestovať dostatočný objem zeleniny. Takmer každá tehot-
ná žena v oblasti trpí anémiou a výskyt rakoviny hrdla je v regióne
najvyšší na svete. 

Uzbekistan má predsa len ešte jedno špecifikum. Keď ho svet
tlačil, aby na poliach ustúpil od detskej práce, čiastočne to urobil.
Najmenšie deti, neraz mali len päť rokov, zmizli. Pribudla však
nútená práca. Úplne malé deti nahradili stredoškoláci a dospelí.
Na poliach končia pod hrozbou výpovede z práce či pokuty úrad-
níci, učitelia aj lekári. Všetci si musia odpracovať bavlníkovú kvótu.
Vlaňajšiu úrodu museli zbierať až štyri milióny ľudí.

Riešenia? Menšia vodná stopa i biobavlna
Čo je riešením? Zdá sa, že informovaný a aktívny zákazník. Len ten
dokáže udať trend, čo majú obchodníci požadovať od dodá-
vateľov. Napríklad menšie plytvanie vody. Ekoporadkyňa Centra
environmentálnej a etickej výchovy Živica Petra Ježeková však
hovorí, že vodnú stopu bavlny dnes zo spotrebiteľov pozná len
málokto. „Neexistuje nijaká značka, ktorá by označovala odevy, pri
ktorých výrobe sa šetrí voda,” upozorňuje. Niektoré firmy sa však
nápadom začali zaoberať. „Prvou lastovičkou, ktorá spotrebiteľov
v téme aktívnejšie vychováva, sú džínsy Levi´s Water<Less™. Šetria
až 96 percent vody,” hovorí Ježeková.

Existuje aj iný trend – zákazníci sa chcú obliekať do biobavlny.
Aj preto sa k nej začali hlásiť viaceré módne značky, napríklad C&A
či H&M. Podľa mimovládky Textile Exchange je tu však háčik.
Podľa jej správy spred troch rokov síce podiel biobavlny v ma-
loobchode narástol o takmer tretinu, paradoxne za poslednú
dekádu jej pestovanie pokleslo o 37 percent. A to napriek faktu, že
je po nej deklarovaný dopyt. „Firmy síce hovoria o svojich plánoch
zvýšiť využitie biobavlny, no neprijímajú kroky, aby to oznámili
svojim dodávateľských reťazcom,“ píše portál Green Retail.

Úspešný experiment značky Patagonia
Keď na konferencii o zodpovednom podnikaní rečnil Vincent
Stanley, tvár outdoorovej značky Patagonia, nevyhol sa príbehu,
za akých okolností sa firma pred 20 rokmi rozhodla prejsť na
prírodné materiály. 

V jednej z predajní začali chorľavieť zamestnanci. Keď sa
pátralo po príčine, zistilo sa, že za bolesťami hlavy a žalúdka sú
látky používané pri priemyselnom pestovaní bavlny. Vtedy sa
Patagonia rozhodla, že nájde alternatívu. Urobila experiment.
Zamestnanci si urobili výlet na dve miesta v USA, kde sa pestuje
bavlna. 

To prvé patrilo priemyslu. Polia sa prakticky využívali len na to,
aby bavlník dozrel a uvoľnil pružné vlákno. Farma bola ako mŕtva.
Podľa Stanleyho rástol bavlník prakticky vo voliérach, ktoré
chránili vtáctvo pred pristátím na chemicky ošetrenom poli. Iný
zážitok mali zamestnanci na druhej farme. Na nej sa bavlník
pestoval ekologicky s dôrazom na zachovanie lokálnej biodiverzi-
ty. Aj preto bola plná života. Keď sa zamestnanci vrátili späť do
firmy, bolo jasné, ktorým smerom sa vydať.

Stanislava Harkotová 
(Redaktorka Aktuálne.sk)

Na bavlníkových plantážach pracujú deti aj v Burkine Faso. Foto: Michal Bednárik.
Burkina Faso, 2013
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Ambasádor Michal Hvorecký: Časť občanov
Slovenska berie život do vlastných rúk
Spisovateľ je jedným z troch ambasádorov pre Európsky rok rozvoja (ERR) 2015 na Slovensku. Opýtali sme
sa, s akými predpokladmi podľa neho do ERR vstupujeme. 

Mottom Európskeho roka rozvoja bude: „Náš svet, naša dôs-
tojnosť, naša budúcnosť“. Ako si ho vysvetľujete?
Mám dojem, že aj na Slovensku čoraz viac ľudí chápe, že sme
súčasťou väčšieho celku, že sme Európania, ale aj občania celého
sveta. Ľudia sú stále mobilnejší, spoznávajú najrôznejšie kúty
našej planéty, cestovanie sa stalo samozrejmosťou. Naši rodičia
ešte vyrastali v celkom inej situácii. Naša krajina má šťastie, že
patrí k tým bohatším, hoci aj u nás sú regióny s extrémnou chu-
dobou. Právo na dôstojný život je veľkou témou súčasnosti. Aby
sa tento slogan stal realitou, sú potrebné ešte nespočetné kroky.
Ale pomôcť môže naozaj každý. Hoci žijeme v rôznych častiach
sveta, budúcnosť máme spoločnú, lebo obývame ten istý životný
priestor.

Stále viac ľudí vo svete chápe, že rozvoj sa začína v ich vlast-
nej krajine a v ich vlastnom živote. Správajú sa v duchu hesla
„Mysli globálne, konaj lokálne!“ aj Slováci? 
Na Slovensku príliš trpíme predstavou, že sa máme všetci skôr zle,
hráme sa na obete. V rozvojovej pomoci patríme k najapatickej-
ším. Skôr máme pocit, že pomáhať treba nám. Toto myslenie sa
azda postupne zmení. Slovenská spoločnosť sa stala veľmi
konzumnou, a pritom tu panuje mýtus, že na nič nemáme. Na
druhej strane vnímam veľký nárast počtu občianskych iniciatív.
Venujú sa ochrane životného prostredia aj kultúre. Časť občanov
pochopila, že sa na zle fungujúci štát nedá spoľahnúť a berú veci
do vlastných rúk. Takže nádej žije.

Rok 2015 je posledným na splnenie Miléniových rozvojových
cieľov (MDGs), ktoré sú medzinárodnou dohodou o boji proti
chudobe z roku 2000. V tomto roku by sa preto mali zhod-

notiť dosiahnuté zmeny a prijať nové ciele, ktoré budú platiť
pre nasledujúce desaťročia. Ako by ste zhodnotili MDGs a na
čo by sa podľa vás mali zamerať nové ciele?
Tie ciele nie sú abstraktné, týkajú sa aj nás. Chudoba je obrovským
globálnym problémom a zasahuje aj Slovensko. Som otcom 
a trápi ma, že chudoba vždy ohrozuje najmä deti. Patríme medzi
krajiny s najväčšími sociálnymi rozdielmi. Slovensko sa aktívne
prihlásilo k riešeniu celosvetových problémov. U nás sa stali ľud-
ské práva priam nadávkou, a pritom tie garantujú aj právo
každého človeka na zdravie, vzdelanie, bývanie alebo bezpečnosť.
My už tieto veci často považujeme za samozrejmé. Inde o ne boju-
jú a potrebujú našu pomoc. Chcem prispieť aj ja.

Simona Gembická 
(Manažérka grantových programov Nadácie Pontis)

Michal Hvorecký pri natáčaní spotu k Európskemu roku rozvoja. Foto: Simona
Weisslechner. Bratislava, 2015 

V roku 2015 sa v globálnom meradle očakáva zintenzívnenie diskusie a kritickej reflexie globálneho rozvoja a rozvojovej spolupráce. Jed-
ným z pilotných zámerov Európskeho roka rozvoja je zveľaďovať a dobudovať verejný priestor pre diskusiu o globálnych, lokálnych 
a rozvojových témach. 

Na diskusiu o budúcnosti globálneho a lokálneho rozvoja vám preto ponúkame webovú stránku, kde môžete vyjadriť svoje názory či
publikovať výskumné zistenia. A to na adrese http://err2015.zifer.sk/. V sekciách Partnerské projekty a Blog radi uverejníme vaše
príspevky, ktoré ponúkame na publikovanie aj mediálnym partnerom ERR 2015.

NOVÝ WEB EURÓPSKEHO ROKA ROZVOJA

Platforma MVRO v spolupráci s eRkom a časopisom Rebrík pripravili výtvarnú súťaž pod názvom „Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúc-
nosť“. Je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií, ktorých tak vedie k zamysleniu sa nad klimatickými zmenami, potravi-
novou bezpečnosťou a (ne)dôstojnou prácou. Viac informácii nájdete na: http://err2015.zifer.sk/vytvarna-sutaz/.

V rámci ERR 2015 vydala Platforma MVRO aj diár ŽI FÉR. Prostredníctvom neho ponúka všetkým aktivistom a priaznivcom života 
v spravodlivejšom svete tipy, ako priamo či nepriamo napomáhať pozitívnej spoločenskej zmene.

V apríli sa pod hlavičkou Európskeho roka rozvoja môžete tešiť na mimovládne rozvojové organizácie na Dobrom trhu na Jakubovom
námestí v Bratislave. V jeho priestore budú mať 25. apríla 2015 vystavené svoje stánky a pripravia pre vás aj diskusiu s workshopom na
kontroverznú tému Chudoba sa nedá zmerať. V máji stretnete členov Platformy MVRO na bratislavskom Majálese v stane Európskej
komisie, kde budú diskutovať o efektívnosti rozvojových projektov a cieľov. 

Počas Dňa Európy 7. mája nájdete členské organizácie Platformy MVRO na Hlavnom námestí v Bratislave združené pod spoločným
stánkom s hlavičkou ERR 2015. Platforma bude svoje aktivity prezentovať aj 12. mája na regionálnom Dni Európy v Banskej Bystrici.  Pro-
jektoví partneri ERR 2015 – PDCS a Slovenská katolícka charita – zas pre vás počas mája pripravujú Africké dni. Môžete sa tešiť, ako sa
zmenia vaše predstavy o Afrike, ak prídete do Banskej Bystrice (16. mája), Košíc (22. mája) alebo do Bratislavy (29. mája). 

Pre detailnejšie informácie o dátumoch a prípravách na podujatia sledujte profily Platformy MVRO a členských organizácií na Facebooku
a Twitteri.

Jakub Žaludko 
(Projektový manažér Platformy MVRO pre Európsky rok rozvoja)

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ AJ DISKUSIE NA VEREJNOSTI
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Boxerky zo slumu
Jane Knightová, ktorá si hovorí Sonko Msoto, neprestáva klikovať. Pot jej kvapká z tváre na rozbitú podlahu
ošarpanej telocvične. Okolo sú ďalšie dievčatá. Trénujú údery, rýchlosť a reflexy. Aby mohli odohrať
provizórny zápas, požičiavajú si medzi sebou boxerské rukavice. Dievčatá a mladé ženy z druhého
najväčšieho slumu v Keni, Korogocho, spolu cvičia každé ráno. Trénuje ich Alfred Analo Anjere. Každý ho tu
pozná pod prezývkou Kňaz. 

Alfred je bývalý profesionálny boxer, muzikant a pravý rastafarián.
V telocvični s honosným názvom Mestská hala Kariobangi trénu-
je už roky. S chlapcami začali prichádzať dievčatá, ktoré tiež chceli
boxovať. „A prečo nie?“ povedal si raz. V nebezpečnom prostredí
slumu, kde štatisticky dôjde k sexuálnemu násiliu na ženách
každé dve hodiny, sa im box môže hodiť.

Šport, ktorý mení životy
Pozorujem, ako Alfred boxuje so Sarah Ndisi. Obaja majú dlhé
dredy a do zápasu dávajú všetko. Alfred potom Sarah vysvetľuje,
aké urobila chyby. „Všetky dievčatá sú dobré,“ pochváli svoje
zverenkyne, keď sa opýtam, ktorá je najlepšia. Sonko a Sarah sa
však pokúšajú kvalifikovať na olympiádu v Rio de Janeiro. Eliza-
beth Adhiambo, jedna z boxeriek z tejto malej rozbitej telocvične,
bola prvou ženou, ktorá reprezentovala Keňu na olympiáde. Sarah
je v svetovom rebríčku svojej váhovej kategórie na 45. mieste.

Keď trénujú dievčatá, cez okná nazíza dovnútra veľa zve-
davcov. V Keni nie je celkom zvykom, aby ženy športovali. A ak
áno, tak box je asi posledný šport, ktorý tu ľudí v súvislosti so
ženami napadne. „Box je prostriedkom na sociálnu zmenu a posil-
nenie postavenia žien v našej komunite,“ vysvetľuje mi neskôr
Alfred. „Je to ideálny šport pre každého. Rozvíja telo po fyzickej
stránke, zlepšuje reflexy a zdravie. Slum hlavne v noci nie je pre
ženy bezpečný. Je tu veľa násilia a ony sa nedokážu brániť. Naj-
viac nových dievčat prišlo do telocvične po voľbách v roku 2008.
Počas nepokojov vtedy znásilnili veľa žien. Moje dievčatá sa teraz
dokážu ubrániť a niektoré si už boxom dokonca zarábajú na
jednoduché živobytie.“

Box je najlepšia vec, aká ma stretla
Dievčatám totiž box skutočne zmenil život. Damaris Achando
predtým chodila po domoch bohatých ľudí a ponúkala sa, že im
operie. Teraz s ostatným boxerkami trénuje dievčatá v školách, na
ihriskách a v komunitných telocvičniach na rôznych miestach
Nairobi. V celom meste boxuje asi 900 dievčat a mladých žien.
„Box je tá najlepšia vec, aká ma v živote stretla,“ priznáva Damaris.
„Pre každé dievča je užitočný.“ Damaris má 26 rokov, malého syna,
ktorý po nej doma opakuje boxerské pohyby, a muža futbalistu.
Ten, našťastie, rozumie športu. Nie všetci kenskí muži sú takí chá-
paví a ani drsné boxerky by sa manželovi nepostavili na odpor,
keby s ich záľubou nesúhlasil.

Samozrejme, až na Sonko. Mladá žena s vyholenou hlavou si
nenechá len tak hovoriť do života. Z biedneho slumu sa prebojo-
vala do kenského národného boxerského tímu. Je zdravo sebave-
domá a verí, že sa jej podarí aj kvalifikácia na olympiádu v Riu.
Hoci v Keni nie je pre ženy veľa možností zápasiť. 

Požičané rukavice
V telocvični na okraji slumu sa však dievčatá nevzdávajú. Den-
nodenne vypotia hektolitre potu, aby sa zlepšili a dosiahli svoje
veľké športové sny. Za tréningy nič neplatia, Alfred sa snaží zohnať
peniaze na nájom prostredníctvom neziskovej organizácie, ktorú
pre ne založil. Samozrejme, v telocvični nie je skutočný boxerský
ring. Zápasiace dvojice boxujú jednoducho medzi ostatnými
dievčatami, ktoré si precvičujú iné prvky. Určite je to neskôr na
skutočnom turnaji hendikep. „Áno, ale napriek tomu vyhrávame
medaily. Ring musíš mať v prvom rade vo svojej hlave,“ oponuje
Alfred. Viac ako ring chýbajú jeho tímu boxerské rukavice. Má ich
len zopár. Dievčatá si ich medzi sebou požičiavajú. Ich cena je
vzhľadom na podmienky, v ktorých žijú, astronomická.

Horšie je, že Alfredovi došli aj peniaze na nájom. Donedávna
ho podporovala britská mimovládna organizácia, projekt však po
niekoľkých rokoch skončil. Všetci pracujú bez platu. Nie sú finan-
cie ani na ďalšie aktivity pre dievčatá na vidieku, ktorým organizá-
cia Box Girls okrem športu ponúkala aj hygienické vložky, aby
vôbec mohli pravidelne chodiť do školy.

Napriek tomu veria, že toto obdobie prekonajú. Veď boxer
musí mať predovšetkým pevnú vôľu.

Jana Čavojská
(Novinárka, fotografka a filmárka na voľnej nohe)
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Športová asociácia a oficiálne turnaje v ženskom boxe ešte nie sú v Keni etablované tak
ako v mužskom boxe. Foto: Jana Čavojská. Keňa, 2015

Trojročný európsky projekt Médiá a rozvoj chce informovať a zvyšovať povedomie obyvateľov Slovenska o globálnych výzvach i vzájomných globál-
nych súvislostiach. Preto budú do jeho realizácie zapojené médiá aj tvorcovia politík. 

Pre skúsených i začínajúcich novinárov a dokumentaristov ponúka projekt školenia či tréningy v oblasti pokrývania rozvojových tém vo fínskej
organizácii Finnish Foundation for Media and Development (Fínska nadácia pre médiá a rozvoj) a v Estonian Public Broadcasting (Estónske verejné
vysielanie). Absolventi školení sa následne zúčastnia spoločných študijných ciest do menej rozvinutých krajín alebo získajú grant na vycestovanie
do krajín, kde pôsobia mimovládne rozvojové a humanitárne organizácie. Grant môžu získať aj ako víťazi súťaže o najlepšiu rozvojovú fotografiu,
zverejnený článok či príbeh v printových médiách a na blogu.

Pre tvorcov politík pripravujú projektoví partneri niekoľko diskusií na aktuálne témy. Prvá, na tému financovania udržateľného rozvoja, sa bude
konať v Rige v júni tohto roka. Aj tvorcovia politík budú mať možnosť získať skúsenosti z krajín s nižším príjmom. 

Na projekte okrem Slovenska spolupracujú partneri v Estónsku, Litve, Lotyšsku, Českej republike, Veľkej Británii a Fínsku. Po jeho ukončení by sa
mala globálna perspektíva stať súčasťou rozmýšľania a pracovného procesu novinárov v týchto krajinách. Mediálne spoločnosti by mali začleniť
problematiku globálneho rozvoja do svojho mainstreamového televízneho vysielania či printového spravodajstva. 

Tvorcovia politík by sa mali zúčastňovať diskusií o svojej vlastnej úlohe a záväzku svojich krajín smerom ku globálnej sociálnej spravodlivosti 
a udržateľnému rozvoju.

Aktuality zdieľajú projektoví partneri na blogu: http://media4development.blogspot.sk/.

Dagmar Mekiňová (Projektová manažérka Platformy MVRO)

MÉDIÁ PRE ROZVOJ

bulletin 2 2015.qxp  23.4.2015  16:56  Page 9



10

Ľ
u

d
sk

é
 p

rá
v

a

Kubánci žijú zo zázraku, ale s menším
strachom
Jorge Luis Guillén García vycestoval po prvý raz z Kuby a spolu s dvomi kolegami z organizácie Convivencia
navštívili Slovensko. Pozvalo ich občianske združenie Človek v ohrození, ktoré už niekoľko rokov podporuje
aktivity disidentov na Kube. Odkedy môžu Kubánci opustiť krajinu, Človek v ohrození realizuje aj stáže na
Slovensku, ktorých hlavným cieľom je odovzdať transformačné skúsenosti. Ako vraví Jorge, zmena na Kube
sa už deje. 

Jorge navštívil Bratislavu aj so svojou manželkou Maríou, ktorá je tiež aktívna v projekte Convivencia. Foto: Archív
Človeka v ohrození. Bratislava, 2014

Môžem zverejniť tvoje meno?
Kubánska vláda vie, že sme teraz tu. Vedia 
o našich aktivitách, hoci nie všetky detaily.
Pracujeme na projekte, ktorý nie je legálny,
ale je verejný. Nemám problém, ak uverej-
níš moje meno. Dnes už sa na Kube neukrý-
vajú disidenti alebo tí, čo robia podobné
projekty. Ukrýva sa vláda, pretože sa bojí
zodpovednosti.

Aké je byť mimo ostrova?
Je zaujímavé prísť na Slovensko, do krajiny,
ktorá trpela tým, čím trpíme my. Všetko, čo
mi povedali na Kube, je klamstvo. Je možný
aj iný svet. Svet slobody, rozvoja. To je pre
mňa obrovské zistenie. Párkrát už som sa
spýtal Slovákov – je toto súkromný
pozemok? Všetko na Kube je štátne. 
Stretávam ľudí rovnakých ako ja, ktorí žili
niečo podobné, ako žijeme my. No ale krok
po kroku sa posúvajú dopredu. Byť v tejto
krajine mi dovoľuje priniesť na Kubu
skúsenosti, aby sme sa vyhli podobným
chybám. 

Čo konkrétne plánuješ priviezť na Kubu? 
Som človek, ktorý nehovorí veľa, ale
pokúša sa niečo robiť. Avšak, pracujeme
veľmi improvizovane. Na stretnutí so Zele-
nou hliadkou sme sa dozvedeli, ako robiť
veci efektívnejšie. Zároveň som nadobudol
pocit, že môžeme dokázať  oveľa viac, než si
myslíme. Je toľko možností! 

Je to možné aj za daných okolností vo
vašej krajine? 
Niektoré veci áno. Nikto mi nemôže
zakázať uskutočniť projekt. Možno s tým
vláda nebude súhlasiť, ale ja sa nebudem
pýtať. Moja sloboda závisí odo mňa. Možno
nám nedovolia postaviť novú cestu, ale
nemôžu nám zakázať vyzbierať odpadky. 

Je sloboda vo vnútri človeka?
Pre mňa áno.  Jasné, že niektoré veci mi
vláda nedovolí, ale ja veľmi verím vo vnú-
tornú slobodu. Ak si slobodný vo svojej
mysli, možno nezabehneš kilometer, ale
pol kilometra áno. Diktatúra je perverzná,
zlá. Myslím ale, že najväčším problémom
Kubáncov je, že sami nie sú slobodní. Vo
chvíli, keď sa oslobodia, režim padne. 

Ako sú dnes Kubánci naladení voči
vláde? 
Je jasné, že väčšina populácie vláde neverí.
Ale určite nie sú všetci proti nej. Vláda verí
alebo chce veriť, že ešte stále môže vyriešiť
problémy. V skutočnosti ale systém nefun-
guje. Na Kube sa vytvorilo malé množstvo
ľudí, možno milión (počet obyvateľov Kuby
je necelých 12 miliónov, pozn. red.), ktorí už
nie sú úplne závislí od vlády, učia sa žiť slo-
bodne a sami riadiť svoje životy. A to už je
niečo! 

Aké ďalšie zmeny sa dejú? 
V periodikách a v televízii sa začalo
otvorene hovoriť o situácii na Kube, hoci
bez toho, aby niekto obviňoval parlament.
Toto však predtým tiež neexistovalo. Dnes
už nám dovolili vydávať časopisy, vďaka
čomu majú bežní ľudia lepšiu predstavu 
o udalostiach. Zmeny sa dejú, už sa začali,
každý z nás ich žije. I keď sú veľmi pomalé,
90 percent Kubáncov už podľa mňa vie, že
sa systém musí zmeniť. 

Ako cítia zmeny obyčajní ľudia? 
Čo sa týka myslenia, Kuba sa zdá byť slo-
bodnou krajinou. Predtým  sme mali strach
vyjadrovať svoje názory. Dnes ti to, čo teraz
hovorím, povie nahlas ktorýkoľvek Kubá-
nec na rohu. Strácame strach hovoriť. 

Zmenil sa s uvoľnením strachu aj spôsob
práce vás – aktivistov? 
My žijeme, akoby sme mali úplnú slobodu.
Samozrejme to neznamená, že nás občas
neprenasledujú. Stále sú nám v pätách, ale
zmena je predsa viditeľná a citeľná. 

Ako sa k nej stavia mladá generácia
Kubáncov? 
Mladí sa pozerajú dopredu, a to je dôležité,
ak chcú mať možnosť niečo zmeniť.  Veľa
vecí sa už deje a chýba len, aby pochopili,
že je tu aj iný svet. Aby mali potrebu Kubu
meniť. Zatiaľ sa pozeráme len pred svoje
chodidlá. 

Aká je ekonomická situácia? Stále stoja
Kubánci v radách na ryžu, ako pred
tromi rokmi počas našej návštevy?

Dnes je to horšie. Tvoria sa tam tie isté rady,
ale dnes dlhšie a ľudia v nich čakajú na
menej jedla. Pred tromi rokmi bol ešte
venezuelským prezidentom Chávez. Dnes
už nie je a hoci sa ma pýtaš na Kubu,
bohužiaľ sme na Venezuele takí závislí, že
musím odpovedať takto. Venezuela už na
Kubu neposiela produkty ako predtým. Aj
preto máme menej jedla. 

Ako žijete?
Ako žijeme? Zaujímavá otázka, ale na to,
aby si pochopila odpoveď, myslím, že je
nutné byť Kubáncom. Žijeme zo zázraku.
Každý deň hľadáme spôsoby prežitia. 250
percent z platu Kubánca ide na jedlo. Plat
priemerného lekára je 25 konvertibilných
kubánskych pesos (približne jedno euro).
Je to fenomén ťažký na pochopenie... Je
ťažké jesť i obliecť sa na Kube. Situácia sa
zmenila k horšiemu.

Aj toto môže byť dôvod na koniec súčas-
ného režimu...
Celkom určite. So zhoršujúcou sa ekono-
mickou situáciou sa ľudia začínajú stavať
proti režimu. Všetko je to prepojené. Pred
tromi rokmi bolo menej ľudí, ktorí obraňo-
vali svoje práva a záujmy, ale bolo viac
jedla. Dnes máme menej jedla, ale viac ľudí,
ktorí kričia, protestujú, že sa chcú mať lep-
šie. Tým, ako sa situácia zhoršuje, viac ľudí
bude preberať zodpovednosť nad vlast-
ným životom. 

Magdaléna Vaculčiaková 
(Nezávislá novinárka)
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Aj Európske hry v Azerbajdžane budú
príležitosťou vyjadriť nesúhlas s cenzúrou
Hlavné mesto Baku ohuruje progresívnou architektúrou a výstavbou infraštruktúry. Azerbajdžan sa profilu-
je ako moderná a dynamická krajina. Ekonomicky rastie vďaka exportu ropy a zemného plynu z vlastných
zdrojov. Bývalá sovietska republika má však aj svoju odvrátenú stránku. Na prvý pohľad ju nevidieť. Podľa
Výboru na ochranu novinárov je azerbajdžanská vláda jednou z najrepresívnejších v cenzúre médií na
svete. 
Situácia v oblasti ľudských práv, ochrany osobnej slobody a slo-
body médií sa stala kritickou najmä v posledných rokoch. Nezávis-
lé azerbajdžanské médiá čelia zastrašovaniu a legislatívnym
prekážkam zo strany miestnej vlády. Dva dni po Vianociach minu-
lého roka došlo k nečakanej razii štátnych inšpektorov, konfiškácii
počítačov a osobných dokumentov v redakcii rádia Slobodná
Európa v Baku, ktorá bola následne násilne zatvorená. Útok na
pobočku rádia Slobodná Európa – ktoré počas komunizmu fun-
govalo aj na Slovensku ako takmer jediný zdroj necenzurovaných
informácií – poskytuje iný obraz o kvalite života v kaukazskej kra-
jine.

Koniec profesionálneho vysielania
Azerbajdžanskú pobočku Rádia Slobodná Európa – rádio Azadliq
– založili v Baku v roku 1953 a koncom minulého roka v ňom pra-
covalo štrnásť miestnych zamestnancov. Už pred decembrovým
útokom bolo viac než jasné, že ich práca vyžaduje nasadenie za
hranicami bežného povolania. V prostredí, kde má vláda absolút-
nu kontrolu nad masovými médiami, akými sú národná televízia 
a rádiá, poskytovala stanica Azadliq nezaujaté, objektívne infor-
mácie.

V roku 2009 boli zrušené frekvencie všetkým zahraničným
rádiám. Medzinárodná komunita novinárov aj západné krajiny
reagovali pobúrene. V hodnotení slobody médií sa Azerbajdžan
dlhodobo nachádza na posledných priečkach. V rebríčku World
Press Freedom Index organizácie Reportéri bez hraníc sa Azerbaj-
džan umiestnil na 162. mieste zo 180 krajín sveta. Medzinárodná
organizácia Freedom House ho vo svojom hodnotení slobody
médií označuje za neslobodnú krajinu. Vláde vyčíta pre-
dovšetkým spôsob, akým využíva umelo vykonštruované obvine-
nia na zdiskreditovanie a potrestanie novinárov. Nezávislé opo-
zičné médiá likvidujú tiež finančné tresty. Zásah v rádiu Azadliq je
súčasťou sústavnej vládnej politiky umlčať aj posledné slobodné
a kritické hlasy.

Podobná situácia sa týka obhajcov ľudských práv a slobôd či
predstaviteľov občianskej spoločnosti. Fungovanie mimovlád-

nych organizácii je ohrozené rušením ich bankových účtov,
falošnými obvineniami. Po vyhrážkach museli mnohé opustiť kra-
jinu alebo ukončiť svoju činnosť. 

Nedotknuteľní politici
Hlavným tabu pre miestnych novinárov je kritika vlády, ktorá býva
politickými predstaviteľmi označovaná za urážanie na cti či osočo-
vanie. Vo februári 2015 vyhlásil prezident Ilham Aliyev novú
úpravu zákona o pôsobení médií. Tá ešte viac uľahčuje zrušenie
médií so zahraničnou podporou, ktoré získavajú zahraničné
finančné zdroje, alebo sú dvakrát v priebehu roka obvinené za
urážku na cti. Médiá financované zvonku krajiny sú označované
ako „zahraničný agenti“. Na popularite toto označenie získalo,
odkedy bolo v roku 2012 zavedené v ruskej legislatíve a začalo byť
využívané  na diskreditáciu organizácii, ktoré sú financované zo
zahraničia. 

Jednou z najvýraznejších predstaviteliek otvorenej kritiky
režimu je redaktorka rádia Azadliq Khadija Ismayilova. Začiatkom
decembra minulého roka ju zatkli za obvinenie z navádzania na
samovraždu. Khadija dlhodobo písala o korupčných praktikách
vlády a prepojení prezidenta Aliyeva aj jeho rodinných prís-
lušníkov na súkromné spoločnosti. V minulosti bola opakovane
zastrašovaná. 

Obhajca slobody médií Emin Huseynov sa podľa Výboru na
ochranu novinárov ukrýva na švajčiarskej ambasáde v Baku.
Miestne autority dokonca ohrozujú rodiny novinárov, napríklad
obhajkyne slobody médií Gulnary Akhundovej. Všetky tieto 
a mnohé ďalšie prípady nespravodlivo zatknutých, zbitých, zas-
trašovaných či zabitých novinárov dokazujú, že situácia v Azerbaj-
džane je veľmi vážna a volá o pozornosť slobodných krajín.

Aké hodnoty?
Azerbajdžan je, zdá sa, jedným z mnohých štátov, kde je neslobo-
da občanov zatienená ekonomickými a politickými záujmami
vlády i jej ekonomických partnerov. Napriek sporadickej kritike
Európskej únie aj USA ostáva Aliyevova vláda voči výzvam na
dodržiavanie ľudských práv a slobôd imúnna.

Pre EÚ je Azerbajdžan jednou z krajín umožňujúcich znižo-
vanie závislosti dovozu ropy z Ruska a súčasne partnerom 
v bezpečnostnej oblasti. Podľa údajov Európskej komisie momen-
tálne Únia z Azerbajdžanu dováža len 4 percentá svojho
celkového importu ropy, čo by nemalo byť dôvodom na prehlia-
danie alarmujúcej situácie ľudských práv a slobody médií. Azer-
bajdžan je tiež súčasťou Východného partnerstva EÚ. V rámci
neho ponúka Únia voľný obchod a vízovú liberalizáciu výmenou
za priblíženie sa k európskym normám. Miestna vláda, spolu 
s bieloruskou, nejavia o spoluprácu s EÚ taký vysoký záujem, ako
napríklad Ukrajina, Moldavsko či Gruzínsko. Sú preto odolnejšie
voči kritike v oblasti ľudských práv. Napriek tomu by však kritická
situácia neslobody nemala ostať bez povšimnutia a prijatia
konkrétnych opatrení, napríklad aj v rámci nadchádzajúcej pre-
miéry Európskych hier, ktoré bude Azerbajdžan hostiť v júni 2015.

O riskantnom živote novinárov v krajine hovorí aj film Amazing
Azerbaijan! britskej režisérky Liz Mermin. V jeho závere sa Khadija
Ismayilova pýta, „o akých hodnotách vlastne hovoríme“, keď vidí
európskych lídrov potriasať si ruky s prezidentom Aliyevom. Jej
väznenie je „bojom za novú realitu, kde hovorenie pravdy nebude
vyžadovať odvahu“. 

Marta Králiková 
(Doktorandka na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK)

Hlavné mesto Baku pôsobí ako pravá metropola. Pod azerbajdžanským pozlátkom
sa však skrýva porušovanie ľudských práv. Foto: Viera Tomanovičová. Azerbajdžan,
2014
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Zmenšiť hlavu a zliezť iným z chrbta
– aj to učí globálne vzdelávanie
Absolvovať niekoľkodňový workshop s odborníčkou na globálne vzdelávanie Vanessou Andreotti je záži-
tok. Opísať jeho priebeh však pre študentku so skúsenosťami zo slovenského školstva nie je jednoduché.
Sme odchovaní na jednej danej predstave o fungovaní sveta. Medzi základné princípy globálneho vzdelá-
vania však patrí schopnosť človeka vnímať veci v ich komplexnosti, zložitosti a prepojenosti.

Náš mozog sa dlhé roky nechal masírovať bipolárnym chápaním
dobra a zla, správnej a nesprávnej odpovede. Teraz sa musí 
v prvom rade vyslobodiť z hraníc falošnej idey jednoznačnosti 
a predstavy o tom, že je len jeden spôsob, akým možno veci vní-
mať. Racionálne myslenie však pri tejto úlohe nemusí byť vždy
nápomocné. Hneď v úvode worshopu kreslí lektorka na čistý
hárok papiera postavičku s malým telom a obrovskou hlavou. Ak
by sme chceli celé jej učenie zhrnúť do jednej myšlienky, vystiho-
val by ju tento obrázok. „Treba zmenšiť hlavu,“ radí nám úprimne
profesorka University of British Columbia. 

Myslieť vnútornosťami 
Hovorí doslova o vnútornostiach – používa termín guts – a nabá-
da nás, aby sme ich začali počúvať viac než svoju hlavu. Po teore-
tickej prednáške o rôznych aspektoch a témach globálneho
vzdelávania (multikulturalizmus, kultúrny kapitalizmus, spoluzod-
povednosť za globálnu nespravodlivosť a i.), sa druhá polovica
workshopu nesie v tomto duchu. Jedným z cieľov tejto nezvyčaj-
nej požiadavky je zapojiť do procesu myslenia viac intuíciu, ale aj
inštinkt. Absolvujeme aj rituál, vďaka ktorému sa máme naučiť
viac sa spoliehať na kolektívne vedomie, to, čo máme ako ľudia
všetci spoločné, bez ohľadu na geopolitické hranice. A hľadať
pomoc u tých, o ktorých si často myslíme, že sami potrebujú
pomoc od nás. 

Škatuľky a ich hrany
Jedno z cvičení, ktoré v snahe „zmenšiť hlavu“ s Vanessou
absolvujeme, je zamerané na schopnosť rozoznať svoje skutočné,
vnútorné potreby od toho, čo chceme, či sme naučení chcieť.
Máme sa pokúsiť odlíšiť myšlienkové prefabrikáty, naučené hod-
noty, od hodnôt, ktoré sú nám vlastné. Naše vnímanie je
postavené na určitej predstave hierarchického usporiadania
sveta, zjednodušujúcich „škatuľkách“, ktoré nám vštepuje
racionálny karteziánsky diskurz. Ten tvrdí, že rast je lepší ako
udržateľnosť, že civilizovanosť je lepšia ako primitívnosť, že dobro
je lepšie ako zlo, krása lepšia ako škaredosť, poriadok lepší ako
neporiadok, individualizmus dôležitejší ako komunita, uprednos-
tňuje konzum pred šetrným a zodpovedným prístupom k planéte.
Spod vrstiev stereotypov postupne vylupujeme pochopenie
toho, čo sa nám lektorka snaží povedať. 

Vanessa nás vedie k tomu, aby sme opustili škatuľky, v ktorých
sa naše uvažovanie pohybuje. Koncepty, na ktorých kanadská
profesorka s brazílsko-nemeckými koreňmi stavia, presahujú
západnú etnocentrickú rétoriku, ktorá vychádza z presvedčenia,
že spôsob života našej západnej kultúry je ten najlepší možný 
a naše pravdy jediné správne. Vychádzajú z jej poznania množ-
stva etník, u ktorých nachádza inšpiráciu. Ak jej myšlienky znejú
abstraktne, pomáha si príbehmi, najmä príbehmi pôvodných
národov Nového Zélandu či krajín Južnej Ameriky, kde pôsobila.
Netvrdí, že ich spôsob života je lepší než náš, a že dokážu poskyt-
núť odpovede na všetky civilizačné otázky, ktoré nás trápia. Avšak
verí, že majú múdrosť, ktorú by západnému svetu mohli dať bez
snahy ponúkať návody. 

Radšej by sme mali pomôcť systému umrieť
„Európska a západná civilizácia sedí na chrbte zvyšku sveta a ho-
vorí, že by urobila čokoľvek, aby mu pomohla z jeho biedy. Okrem
toho, že by mu zliezla z chrbta,“ demonštruje Vanessa globálnu
nerovnosť a nespravodlivosť. Hovorí, že žijeme v žiare lesklej ilúzie
o prosperujúcej, modernej západnej spoločnosti, kŕmení mediál-
nymi obrazmi nášho blahobytu, neuvedomujúc si, že naša pros-

perita ide na úkor niekoho iného. Lesk, na ktorý sme navyknutí,
má však aj svoj tieň. Je ním vykorisťovanie, podhodnocovanie
práce a života národov i etník, ktoré považujeme za menej „civili-
zované“, ale aj prečerpávanie zdrojov, narúšanie životného
prostredia, často nenahraditeľné globálne straty. 

Vieme, že takýto spôsob života je dlhodobo neudržateľný, hoci
najmä mocenské štruktúry sa nás snažia presvedčiť o opaku. Lip-
nutie na utopickom nekonečnom lesku však v sebe nesie neod-
vratné riziko silnej zrážky s realitou, ktorá podľa Vanessy nastane
už čoskoro. Systém je chorý, odumiera, a úsilie udržať ho za každú
cenu pri živote si vyžaduje množstvo energie. Vanessa vidí rieše-
nie v paliatívnej starostlivosti, teda v úsilí zmierniť príznaky
chorôb sveta, ktorý v tej podobe, ako ho poznáme, už dožíva:
„Radšej by sme mali pomôcť tomuto systému dôstojne umrieť,
aby ho mohlo nahradiť niečo lepšie.“ 

Klamstvo z lásky 
V nedeľu dopoludnia workshop končí, Vanessa však pre nás má
ešte jednu lekciu. „Niekedy musí človek klamať – ale z lásky – aby
mohol povedať pravdu,“ hovorí nám a prezrádza, že nás trochu
zavádzala. „Škatuľka neexistuje, nie je nič vnútri a mimo nej. Vy
sami ste tie hrany, ktoré prepájajú oba priestory.“ Potrebné je však
kritické myslenie, prehodnocovanie, spájanie a nazeranie 
z rôznych uhlov pohľadu. Aj to nám má pomôcť pochopiť, že dele-
nie sveta na rozvinutú a rozvojovú časť, na väčšiny a menšiny, na
bohatých a chudobných, na mužov a ženy, na my a oni, je z veľkej
časti vykonštruované. A že lepší svet si vyžaduje spoluzodpoved-
nosť a niekedy aj bolestivé ustupovanie zo svojich nárokov. 

Martina Mašlárová (Účastníčka Sokratovho inštitútu)

„Treba zmenšiť hlavu," tvrdí Vanessa Andreotti, odborníčka na globálne vzdelá-
vanie. Foto: Hana Harenčárová. Zvolen, 2014

Vanessa Andreotti má po matke predkov peruánskych Indiánov a z otcovej strany má nemecké korene. V minulosti sa venovala výskumu
pôvodných etník na Novom Zélande, v Brazílii, v postkoloniálnych afrických štátoch, pôsobila na univerzitách vo Veľkej Británii a vo Fínsku. 
V súčasnosti je profesorkou globálneho vzdelávania na Univerzite Britskej Kolumbie vo Vancouveri. Workshop s Vanessou Andreotti sa usku-
točnil vo Vzdelávacom centre Zaježová od 12. do 15. februára 2015.

Sokratov inštitút (www.sokratovinstitut.sk) je akreditované ročné
štúdium pre nadaných vysokoškolákov. Od lektorov z praxe sa tu učia
všetkému, čo potrebuje aktívny občan na Slovensku vedieť. Za rok
študenti absolvujú workshop o médiách, facilitácií, právnom systéme,
ekopoľnohospodárstve, ochrane prírody, kolapsoch civilizácií aj 
o globálnom vzdelávaní. Realizujú tzv. mikroprojekty. Tie nie sú tema-
ticky obmedzené, ale musia byť prospešné pre komunitu, v ktorej sa
študent pohybuje (napr. školu, mesto či organizáciu). Pre verejnosť
ponúka Sokratov inštitút prednášky aj e-learning.

Sokratov inštitút sídli na lazoch pri Zvolene, vo Vzdelávacom cen-
tre Zaježová. Jeho zriaďovateľmi sú Centrum environmentálnej 
a etickej výchovy Živica a Technická univerzita vo Zvolene. Generál-
nym partnerom je spoločnosť ZSE, a.s.

Ján Markoš (CEEV Živica)

SOKRATOV INŠTITÚT
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Kreativita ako kľúčový element
globálneho vzdelávania
Klasické formy vzdelávania mi osobne nikdy nesedeli. Podobne je na tom približne 87 percent žiačok 
a žiakov na našich školách. Prednášky, semináre, pridlhé knihy s výsledkami úloh skrytých na ich konci.
Nuda. Často bezduchá a bez potreby zapojiť do procesu učenia ľudskú predstavivosť. Aj preto, milé
globálne vzdelávateľky a vzdelávatelia, nám za 87 percent vašich žiakov a študentiek navrhujem, pred-
stavme si revolúciu aj v globálnom vzdelávaní. 

Naša zodpovednosť
Predstavme si vcelku reálnu situáciu: časť ľudstva dostala súčasný
život na Zemi do problémov. S ich rozmermi a kontúrami dopo-
siaľ nemáme veľa skúseností. Patrí medzi ne klimatická zmena,
znehodnocovanie pôdy, chudoba, hlad, vojenské konflikty,
nespravodlivosť, spoločenská, kultúrna, politická či ekonomická
nerovnosť medzi štátmi a ich občanmi. Väčšina z týchto problé-
mov má historický pôvod v období industrializácie, modernizácie
a voľno-trhovej globalizácie, takže v posledných dvoch až troch
storočiach. Geograficky majú zväčša pôvod na rozvinutom
Západe.

Z globálneho problému robí globálnu výzvu snaha o jeho
riešenie. O globálnych problémoch a výzvach sa dnes človek
dozvedá z každého možného smeru – z novín či kníh, zo seriálov,
kreslených filmov, komiksov, počítačových a stolových hier,
operných a divadelných vystúpení, výtvarných diel či z populárnej
hudby. Prezentácia a informačné kanály sprostredkujúce globálne
problémy a výzvy verejnosti tak tvoria multiformátový miš-maš.
Bez toho, aby sme ho akceptovali taký, aký je – to znamená
otvorený – bude (globálne) vzdelávanie tápať aj naďalej. Aspoň to
tvrdí najznámejší TED spíker a odborník na revolúciu vo vzdelá-
vaní Ken Robinson, autor knihy The Element.

Globálne vzdelávanie má všeobecne dva ciele: diskutovať 
o globálnych problémoch a vhodnou formou ich predstaviť verej-
nosti; a zabezpečiť spoločenský verejný priestor na tvorbu 
a využívanie nástrojov, ktoré by riešili globálne výzvy. Ako?
Kreatívne.

O globálnych výzvach v hudbe
Dvadsaťsedem ročná Grimes je v súčasnosti jednou z najuzná-
vanejších elektronických hudobníčok na svete. Rodená Kanaďan-
ka drží vo vrecku nejedno ocenenie. Pop-kultúrni kritici z uzná-
vaných inštitúcií ju za rok 2012 vyhlásili za najvýnimočnejší zjav
svetovej hudobnej scény. Na sociálnych sieťach je jednou 
z najúprimnejších a najotvorenejších populárnych osobností
súčasnosti. Svojimi verejnými globálno-vzdelávacími postojmi
nabáda ľudí k ekologickému správaniu a aktivizmu, obmedzeniu
konzumácie mäsa, či k protestom proti ničeniu životného prostre-
dia. Rodným menom Claire Boucher sa do tejto situácie dostala aj
vďaka netradičnej vzdelávacej ceste – študovala balet. Hudba 
a tanec pre ňu vždy boli prirodzeným spôsobom vyjadrovania.
Možno povedať, že Grimes sa globálne vzdelala cez tanec,  vďaka
hravej kuriozite a obľube „divného“ a „fantastického“ žánru ume-
nia. Hodnoty globálneho vzdelávania teraz cez svoje umenie
posúva ďalším. Dovolím si tvrdiť, že oveľa efektívnejšie ako
mnoho organizácií a inštitúcií, ktoré sa globálnemu vzdelávaniu
venujú prioritne. Za svoje verejné vystupovanie na webe a sociál-
nych sieťach dostala v roku 2013 prestížnu Webby Award.
Nedávno dražila na sociálnych sieťach svoje kresby, aby výťažkom
z ich predaja podporila kanadský aktivistický eko-denník The
National Observer.

Simpsonovci o globálnych výzvach
Niečo podobné, ale ešte v oveľa väčšej miere, sa podarilo dosiah-
nuť Simpsonovcom a ich tvorcovi Mattovi Groeningovi. Jeden 
z najúspešnejších televíznych seriálov všetkých čias sa svojou po-
litickou, spoločenskou a kultúrnou satirou vyrovnáva tomu
najumnejšiemu globálno-vzdelávaciemu workshopu. Jednodu-
chou kreslenou formou predkladá bežnému divákovi komplexné
témy ako je nukleárna energia a jej negatívny dopad na životné
prostredie, konzumný spôsob života, vojenské konflikty, ľudské
práva, migrácia či paradoxy ortodoxného konzervativizmu. 

Seriál vyšiel z hlavy tvorcu, ktorého škola nudila, aj keď v nej

bol výborný. Podobne ho nudila aj vízia tradičného zamestnania.
Učitelia pre neho neboli autoritou. Matt Groening vedel, že svoje
hodnoty a kritiku vie najlepšie vyjadriť v podobe obrázkov 
a príbehu. Vyšlo to. Simsonovcov pozná každý. Dokonca aj hudob-
níčka Grimes.

Čo majú Grimes a Matt Groening spoločné? Obaja boli do
značnej miery uchránení od klasického, monotónneho vyučova-
cieho procesu, ktorý im nesedel. Vydali sa cestou kreatívneho
rastu v rôznych formách a žánroch tvorby, v rámci ktorých vedeli
produkovať uznávanú kvalitu. Ich diela a ich verejný imidž sa tak
na oplátku stali legitímnymi nosičmi hodnôt. Vo veľkej miere sa
zhodujú s hodnotami globálneho vzdelávania. Ich vzdelávací
dosah môže byť väčší než dosah snáh mimovládok. 

Globálne vzdelávanie ako alternatíva
Čo nám tieto dva príklady naznačujú? V prvom rade to, že rôzni
ľudia majú rôzne talenty, a teda aj ich kreativita sa prejavuje
rôznorodo. Tieto fakty by sme (aj ako globálni vzdelávatelia 
a vzdelávateľky) mali rešpektovať. Ak chceme dosiahnuť pozi-
tívnu celospoločenskú a širokospektrálnu zmenu a vyriešiť
globálne výzvy, budeme na to potrebovať kreatívnych ľudí. Keďže
je jasné, že ľudia majú nielen rôzne talenty, ale aj rôzne žánrové a
formátové  preferencie vzdelávania, je potrebné pri našej práci
diverzifikovať a otvoriť sa novým formám globálno-vzdelávacích
výstupov. 

Kreatívne poňaté globálne vzdelávanie má potenciál byť plno-
hodnotnou alternatívou ku klasickému vzdelávaniu. A i keď
pôvodne vzniklo ako stelesnenie zmeny východísk rozvojovej
spolupráce, teraz má tú istú príležitosť meniť ich aj vo vzdelávaní. 

Formy, v akých by mohlo ako alternatíva ku tradičnému
vzdelávaniu stáť, sú: podpora neškolských záujmových skupín
študentov (aj cez internet) – kde záškoláctvo naberá nový, vzdelá-
vací rozmer; zastrešovanie takýchto foriem rozvoja kreativity zo
strany mimovládneho sektora; využívanie hier ako nástroja
vzdelávania; využívanie žánrov fikcie a prostriedku metafory 
v rôznorodých formátoch vzdelávacej komunikácie. Práve tieto
formy stoja v opozícii prednáškam, diskusiám, prezentáciám a
ďalším akademickým nástrojom vzdelávania. Verím, že nastal čas
prestať ignorovať talent 87 percent neakademikov medzi nami.

Jakub Žaludko (Projektový manažér Platformy MVRO 
pre Európsky rok rozvoja 2015)

Grimes.  Foto: www.digitaltrends.com
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Cykloaktivisti menia hlavné mesto
Mnohí z vás možno tiež snívajú o tom, ako by mohli žiť zdravšie, lepšie, ekologickejšie. V Bratislave sa pri
realizácií snov o zlepšení kultúry života stretlo hneď niekoľko iniciatív. Každý mal na začiatku trochu inú
motiváciu, ktorú začal po svojom napĺňať. Až vznikol nový občiansky aktivizmus – cykloaktivizmus.  

Jednému vadilo, že je v meste priveľa áut, ktoré znečisťujú ovz-
dušie. Iný chcel schudnúť, a tak začal jazdiť na bicykli. Ďalší sa bojí
o svoje deti, keď sa bicyklujú pomedzi vozidlá.  A pretože títo ľudia
neboli len sťažovatelia, rozhodli sa pre svoje okolie aj niečo urobiť
a zmenu iniciovať. Pod názvom Critical mass začali organizovať
prvé cyklojazdy, ktoré boli a dodnes sú vyjadrením nespokojnosti
so súčasným stavom cyklistickej infraštruktúry a zároveň oslavou
slobody jazdou na bicykli. Ich cieľom je vytvoriť z účastníkov či
sympatizantov kritickú masu, ktorú by magistrát nemohol pre-
hliadať, ale začal by ju rešpektovať ako rovnocennú v porovnaní 
s ostatnými spôsobmi dopravy. 

CYKLOKOALÍCIA pracuje pre chodcov, cyklis-
tov i vodičov
Združenie Cyklokoalícia už od roku 2011 iniciuje stretnutia 
s úradníkmi, politikmi, médiami, architektmi, projektantmi, polí-
ciou, developermi, špecialistami, ale aj bežnými občanmi. Jej
cieľom je budovanie cyklotrás, zlepšenie pohybu pre chodcov aj
ochrana životného prostredia. Dáva pripomienky k normám,
navrhuje dopravné riešenia, zapája sa do diskusií o verejných
priestoroch, doprave i legislatíve. Organizuje workshopy a posky-
tuje poradenstvo v oblasti nemotorovej dopravy a infraštruktúry.
Sú to pritom obyčajní ľudia, z rôznych oblastí života, ktorí majú
vlastné zamestnania, rodiny, koníčky. Spája ich spoločná téma,
spoločný boj. 

Bratislava má magistrát a 17 samostatných mestských častí, 
a tak majú členovia Cyklokoalície plné ruky práce. Aktuálne riešia
tému rozpočtu mesta na cyklodopravu. Okrem toho sa aktívne
vyjadrujú k priechodom pre chodcov, navrhli priechody pre cyk-
listov na karloveskej radiále, ktorá sa bude rekonštruovať.

Spolupracujú so Slovenskou technickou univerzitou v Bra-
tislave (STU) na napojení  internátov na kampus STU a pomáhajú
študentom s osadením cyklostojanov pred Fakultou architektúry.
Navrhovali projekt v rámci Integrovaného regionálneho ope-
račného programu niektorým mestským častiam, navrhli traso-
vanie cyklotrás v západnej časti Bratislavy v dotyku so Záhorím.
Obrovský balík záležitostí, ktoré sa roky odkladali alebo neriešili,
dnes Cyklokoalícia tlačí pred sebou a usiluje sa problémy vyriešiť
s ohľadom na potreby Bratislavčanov.

„Je to časovo intenzívna práca, ktorá vyžaduje kompromisy 
v práci i osobnom živote. Bojujeme za práva chodcov i cyklistov,
ale nevieme, ako dlho vydržíme,“ vraví Peter Netri, predseda
združenia. „Veríme, že sa nám časom podarí zmeniť myslenie
úradníkov a pochopia, že cyklistická doprava je dobrá pre
všetkých, aj pre vodičov, aj pre ľudí, čo chcú jazdiť na bicykli, aj pre
chodcov,“ dodáva. Zapojiť sa do Cyklokoalície môže naozaj každý.
Potrební sú ľudia s rôznymi zručnosťami. Dobrovoľníci môžu
pomôcť so všetkým od písania grantov, cez administratívne čin-
nosti, písanie blogov, vytváranie vizualizácií, fotenie podujatí,
správu sociálnych sietí, až po riešenie právnych, dopravných otá-
zok. 

CYKLOKUCHYŇA opravuje bicykle i varí
Cyklokuchyňa vznikla v roku 2011 ako súčasť Cyklokoalície. Fun-
guje na striktne dobrovoľníckom princípe a podľa hesla „viac
bicyklov, menej áut“ sa snaží zvyšovať počty cyklistov v Bratislave,
a tým prispievať k udržateľnému rozvoju mestskej mobility.
Pôvodne organizovali pravidelné cyklotematické udalosti 
v bratislavskom multižánrovom priestore KC Dunaj. Vtedy tiež
existovala jedna malá dielňa na Kozej ulici, kde členovia ako jedni
z prvých zvárali freakbajky, cargobajky, tallbajky a iné „cyklo-
propagačné srandičky“. Postupne sa dielňa presúvala po
garážach, až získala priestor v rámci projektu Šafko na
Šafárikovom námestí v Bratislave.

Cyklokuchyňa momentálne organizuje pravidelné stredajšie
cykloworkshopy a spolupracuje na viacerých projektoch.
Prevádzkuje tzv. Open stands, kde si môže prísť ktokoľvek opraviť
svoj bicykel za dobrovoľný príspevok. Organizovali medzinárodnú
cyklokonferenciu, zúčastňujú sa Dobrých trhov v Starej tržnici,

promujú cyklistiku na akciách Geocaching aj na firemných 
a súkromných podujatiach. Spoločne s Cyklokoalíciou prevádzku-
jú komunitný systém zdieľania bicyklov, tzv. White Bikes, ktoré
môžete stretnúť v uliciach Bratislavy. A tak sa z cykloprojektu pos-
tupne vyprofiloval komunitný projekt, ktorý spája slovenských 
i zahraničných cyklonadšencov žijúcich v Bratislave. Spoločne
tvoria, opravujú bicykle, no dokonca i tancujú či varia. Každú stre-
du sa k nim môžete na Šafku pripojiť, opraviť si vlastný bicykel,
pomôcť s opravou cudzieho alebo sa zapojiť do nejakej inej akti-
vity. 

ŠVIHAJ ŠUHAJ
Nielen neziskové aktivity majú v Bratislave svoje miesto. O slovo
sa postupne hlásia aj komerčné projekty s dlhodobo udržateľným
prístupom. Vychádzajú z presvedčenia, že aj zarábať sa dá bez
toho, aby sme ničili náš svet.

Kuriérska služba Švihaj šuhaj v sebe spája radosť z bicyklovania
a profesionálne kuriérske služby. „Snažíme sa byť rýchli, ekologickí
a doručovať vždy s úsmevom,“ vravia o sebe cyklokuriéri. Vznikli 
v roku 2009, inšpirovaní podobnými projektmi z Prahy, Viedne 
a Budapešti. Povedali si, že keď to ide v zahraničí, musí to ísť aj 
u nás. A podarilo sa. 

Dnes zabezpečujú doručovanie expresných zásielok, zásobo-
vanie centra mesta nákladnými bicyklami a najnovšie aj donášku
jedla pre vybrané bratislavské reštaurácie. Pre zmluvných par-
tnerov doručujú zásielky 365 dní v roku, v každom počasí. Pracu-
jú pre nich cyklonadšenci rôznych vekových kategórií a hrdia sa
tým, že majú najvzdelanejší tím kuriérov. Všetci sú totiž
vysokoškolsky vzdelaní. Josef Ošlejšek, riaditeľ skupiny GO4,
ktorej členom je aj kuriérska služba Švihaj šuhaj, však priznáva, že
táto práca nie je pre každého: „Hľadáme vždy cyklistov telom aj
dušou. Ak by bol niekto len sezónny alebo 'chodníkový' cyklista,
žiaľ, u nás sa nemôže uplatniť. Uchádzača, ktorý nás ubezpečí, že
nemá problém jazdiť skutočne v každom počasí a aj v tej najhus-
tejšej bratislavskej premávke, vezmeme na malé testovanie rovno
do terénu. Je potrebné, aby prakticky zistil, do čoho ide. Ak
zostane stále pozitívne motivovaný a udrží s nami tempo, prij-
meme ho do našej družiny.“ 

Možno spomenuté iniciatívy nedokážu vyriešiť všetky cyklis-
tické problémy Bratislavy, no majú veľkú šancu ovplyvniť kvalitu
života mestských cyklistov aj ostatných obyvateľov. „Život je ako
jazda na bicykli. Aby si udržal rovnováhu, musíš sa hýbať,” povedal
vraj Albert Einstein. A zdá sa, že aj obyvatelia hlavného mesta sa
„rozhýbali“ a sú ochotní za zlepšenie svojich cyklo-podmienok
bojovať.

Paulína Böhmerová
(Spolupracovníčka Platformy MVRO)

Cyklokuriéri v uliciach Bratislavy sú ekologickí a doručujú vždy s úsmevom. Foto:
Roman Berco Balog. Bratislava, 2014
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Desať rád, ako zlepšiť životy ľudí a životné
prostredie vo svete. Môžeme začať hneď
Väčšina z nás má dobré úmysly. Všetci by sme chceli, aby bolo životné prostredie v lepšej forme, aby ľudia
na globálnom Juhu, ale i Severe, žili v lepších životných podmienkach. Všetci by sme chceli, aby bol svet lep-
ším miestom pre život nás a našich detí. Problémom je, že väčšina z nás sa cíti byť príliš bezmocná na to, aby
sme riešili globálne problémy. 

Hneď teraz môžeme pomôcť znížiť množstvo odpadu vo svete. Napríklad si 
v obchode nezoberieme plastovú tašku. Foto: Magdaléna Vaculčiaková. Barma,
2015

Cítime sa byť paralyzovaní, keď vidíme, aká je táto úloha náročná.
Chudoba v krajinách globálneho Juhu je príliš ďaleko od našich
každodenných starostí, a vlastne ani nevieme, čo by sme proti nej
mohli urobiť. Odlesňovanie Amazonského pralesa je síce vážny
problém, no čo s tým môžeme spraviť my? Pracovné podmienky
v niektorých textilných a elektrotechnických fabrikách v Ázii sú
strašné, ale akú máme voľbu? Mali by sme prestať nakupovať ce-
novo dostupné oblečenie a už si nekúpiť žiadny počítač alebo
smartfón?

V Bratislave, tak ako kdekoľvek inde na Zemi, sme konfronto-
vaní s týmito otázkami. Globalizácia ich prináša až do našich
domovov a vďaka internetu sú neustále na očiach.

Teraz vám poviem, čo môžeme urobiť. Nepôjde o žiaden dar
mimovládnej organizácii, nie je potrebná žiadna veľká zmena, nie
je potrebné prinášať žiadne veľké obete. Potrebujeme iba zmysel
pre zodpovednosť, trošku zvedavosti a uvedomenie, že každá
maličká vec, ktorú robíme, prináša zmenu na lokálnej a globálnej
úrovni. Všetko je prepojené, neraz priamejšie, ako si myslíme.

A tu sa dostávame k desiatim tipom z titulku:

Jedlo
Nakupujme lokálne, sezónne a organické potraviny. Začnime 
s vlastnou záhradou. Kompostujme organický odpad, jedzme
menej mäsa. U exotických produktov, ako sú banány, káva
alebo čokoláda, sa snažme uprednostňovať tie, ktoré sú
súčasťou systému fair trade (systém spravodlivého obchodu),
ktorý pestovateľom zabezpečuje dôstojné mzdy.

Iné tovary
Vyhýbajme sa, do takej miery, ako je to len možné, všetkému,
čo obsahuje alebo je vyrobené z plastu.
Predtým, ako niečo vyhodíme, porozmýšľajme, ako to môžeme
znovu použiť alebo ako by to mohol využiť niekto iný.
Čokoľvek, čo sa nám pokazí, sa snažme opraviť.
Ak niečo potrebujeme, opýtajme sa ľudí navôkol, či nám to
nemôžu darovať, podeliť sa o to, alebo nám to požičať. A tiež
premýšľajme, či si to nemôžeme nejako svojpomocne vyrobiť.
Ak si ideme niečo kúpiť, skúsme siahnuť po produktoch z dru-
hej ruky či po recyklovaných výrobkoch.
Znížme našu celkovú spotrebu. Predtým, ako si niečo kúpime,
opýtajme sa: Skutočne to potrebujem?
Vyhýbajme sa akýmkoľvek produktom od veľkých firiem. Na
ceste k zodpovednému životnému štýlu prídeme na to, že
veľké je vo všeobecnosti zlé. A malé je vo všeobecnosti dobré,
alebo prinajmenšom lepšie.

Energia a doprava
Podľa možnosti sa vyhýbajme autám a lietadlám. Ak je to
možné, radšej cestujme verejnou dopravou, využívajme sys-
tém zdieľania áut, jazdime vlakmi alebo bicyklami.
Predtým, ako sa zamyslíme nad používaním obnoviteľných
zdrojov energie, mali by sme sa najprv zamyslieť nad celkovým
znížením množstva energie, ktorú spotrebúvame.

Nemusíte hneď robiť všetky tieto veci. Robte, čo môžete, a s pos-
tupom času sa pokúste zlepšovať. Celou pointou je pochopiť
dopad našej každodennej spotreby na životy iných ľudí na
planéte. To, že prepojenie nevidíme, neznamená, že neexistuje.

Niekedy si myslím, že ak sa riadime vo svojom živote týmito
princípmi, možno robíme pre deti v Afrike, pracovníkov v Ázii
alebo farmárov v Južnej Amerike viac, ako inou formou angažova-
nia sa. A navyše tak podporujeme našu lokálnu ekonomiku,
pomáhame obnovovať a zachovávať naše životné prostredie 
a dodávame komunite v našom susedstve väčší zmysel. Toto je

„win-win“ situácia – všetci víťazia.

Prečo je potrebné takto konať?
Zem má obmedzené zdroje a dopady človeka na klímu, biodiver-
zitu, úrodnosť pôdy či na vodu ohrozujú rovnováhu a krehký
reťazec života na tejto planéte. A ak vám toto veľa nehovorí,  ho-
voríme tiež o prežití našej civilizácie tu, v západných krajinách, ale
hlavne tam, v krajinách globálneho Juhu.

Využívame obrovské množstvo obmedzených zdrojov, čím
podporujeme znečistenie životného prostredia. To vplýva nielen
na biodiverzitu, ale aj na naše vlastné zdravie.

Ak mám byť úprimný, nechcem patriť k prvej generácii, ktorá
zomrie mladšia, ako moji rodičia.

Jednoducho sa mi nepáči  predstava, že nesiem čo i len čias-
točnú zodpovednosť za utrpenie iných. Namiesto toho chcem
radšej robiť veci lepšími pre čo najviac ľudí.

Toto pochopiteľne nie sú jediné veci, ktoré môžeme urobiť pre
zlepšenie situácie. Minimálne rovnako dôležité je i „znovu premys-
lieť“ fungovanie bankového systému, ktorý je postavený na
dlhoch. Rovnako by sme mali znovu premyslieť aj náš politický
systém tak, aby bol demokratickejší.

Niektoré mimovládne organizácie odvádzajú kus skvelej práce
tým, že sa snažia o férovejší, spravodlivejší a zodpovednejší svet.
Angažovanosť a darcovstvo v prospech mimovládnych organizá-
cií, malých sociálnych podnikov, či nezávislých novín, sú tiež
nápomocné. Avšak tu a teraz sme to práve my, kto má oveľa viac
priamej kontroly nad našimi spotrebiteľskými návykmi.  Pozitívna
zmena, ktorá z toho pramení, môže byť rovnako veľká.

„Pýtal sa, prečo niekto niečo v tejto veci neurobí. Až
kým si neuvedomil, že ten niekto je on.“

Autor neznámy

Nicolas Giroux
(Priaznivec udržateľného životného štýlu. Rozbehol iniciatívu

Incredible Edible Bratislava. @NicolasGrx)

Preložila: Andrea Girmanová
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3.
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5.

6.

7.

8.
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Aké boli vaše prvé dojmy z Iraku? 
Veľmi zmiešané. Čakala som, že prídem do
vojny. My sme v Erbile, čo je neoficiálne
hlavné mesto kurdskej časti Iraku. Vojnový
front bol v tom čase od nás asi 80 kilometrov
pri meste Mosul, ktoré je obsadené Islam-
ským štátom (ISIS). V našom meste to však
nie je veľmi vidieť ani cítiť. Teda, ak človek
neberie do úvahy to množstvo utečencov. 

Frontová línia bojov Islamského štátu 
s kurdskými vojenskými jednotkami, tzv.
peshmerge, sa približuje alebo vzďaľuje? 
Neustále sa to mení. Práve pred pár dňami
sa spomínalo, že sa posunula asi na 40 kilo-
metrov od nás, peshmerge ich však zas vy-
tlačili. 

Do akej miery je kurdská časť Iraku, 
v ktorej pôsobíte, autonómna? 
Irak funguje ako federálna republika a Kur-
distan je autonómna časť, ktorá sa týmto
konfliktom ešte viacej osamostatňuje. Stále
sú súčasťou Iraku, ale v podstate tu platia ich
zákony. 

Ako je to s bezpečnosťou v tejto časti kra-
jiny? 
Veľmi na ňu dbajú, je tu pomerne silná poli-
cajná zložka. Keď sme hľadali ubytovanie
pre našu posádku, museli sme prejsť cez tri
policajné stanice a rôzne organizácie. Keď
napríklad ide človek z mesta, každých
niekoľko kilometrov je kontrolné stanovište,
kde vás zastavia, prehľadajú auto, musíte
ukázať doklady. 

Viete zhodnotiť, aká je teraz humanitár-
na situácia, najmä v súvislosti s utečenca-
mi? 
Krízová intervencia, ktorá tu existuje, je
organizovaná. Situácia však nevyzerá ružo-
vo. Aj naša neziskovka sa pod záštitou OSN
pravidelne stretáva s ostatnými organizácia-
mi. Iracká armáda s podporou peshmerge 
a spojeneckých národov sa pripravuje na
útok na Mosul s cieľom oslobodiť ho spod
ISIS. Ak sa uskutoční, očakáva sa, že počet
utečencov stúpne o ďalší milión a viac.
Samotný Kurdistan má cez dva milióny
utečencov, čo je extrémne vysoké číslo (Kur-
distan samotný má okolo 28 miliónov oby-
vateľov – pozn. red.). Už teraz nepokrývame
ani polovicu potrieb. Ak príde ďalší milión
utečencov, nevieme, ako to zvládneme. 

Hovorili ste na týchto stretnutiach aj 
o možnostiach, ako takú situáciu riešiť? 
Veľmi nie. V podstate každý pokrčil plecami
s tým, že všetci robia, čo môžu. Predpokladá
sa, že ľudia budú z Mosulu utekať smerom
na sever, do Turecka a severnej časti Kurdis-
tanu. Aj tam je však už teraz veľa utečencov. 

Ako vyzerá každodenný život utečencov? 
V stanových táboroch žijú v jednom stane aj
dve – tri rodiny. Sú to preplnené miesta,
ľudia vysedávajú pred stanmi. V zime to
bolo ešte horšie, ľudia väčšinu času
presedeli vnútri v stanoch pri jednom

ohrievači. Deti sa naháňajú pomedzi stany,
ženy perú či varia vo veľmi provizórnych
podmienkach.

Majú utečenci prácu?
Určitému percentu sa podarilo nájsť si
prácu, väčšine však nie. Deti sa hrajú, ženy
majú prácu v domácnosti tak, ako predtým.
Vzhľadom na podmienky, v akých žijú, jej
pravdepodobne majú ešte viac. Problém je 
s chlapmi. Nemajú prácu, celý deň len
vysedávajú. Niekedy z toho vznikne aj kon-
flikt. Už je to ich čakanie jednoducho dlhé. 

Odmietnuť pacienta je psychic-
ky najťažšie

Do Iraku ste prišli ešte v novembri, v sú-
časnosti vaše pôsobenie a celý projekt
prechádza pod Vysokú školu zdravotníc-
tva a sociálnej práce  sv. Alžbety. Aký bol
ten vývoj?
Od novembra do konca januára som praco-
vala pre Aid to Church in Need (ACN). Prišla
som na charitnú kliniku, ktorú tu otvorili
pod patronátom lokálneho biskupa s cieľom
pomôcť utečencom. No už od začiatku bol
profesor Krčméry naklonený myšlienke zria-
diť tu našu vlastnú misiu. Začiatkom januára
došiel prvý logista, teraz nedávno ďalší. 

Pracujete priamo v utečeneckom tábore
alebo v mestskej nemocnici? 
V rámci práce pre organizáciu ACN som
pôsobila na klinike v jednej z mestských
častí Erbilu, ktorá býva často označovaná za
kresťanskú. Keď vypukol konflikt, veľmi veľa
kresťanov utekalo práve sem. Vedeli, že tu
majú zázemie. Do Erbilu prišlo údajne okolo
120-tisíc vnútorných vysídlencov, mimo
utečencov zo Sýrie. Biskup tu teda zriadil
malú kliniku na pomoc týmto ľuďom. 

A teraz?
Teraz otvárame kliniku priamo v Erbile,
trochu ďalej od kresťanskej časti. Tam už
ľudia bývajú v klasických domoch, cirkev cez
rôznych sponzorov platí prenájom. My sme
si tiež jeden z nich prenajali na kliniku. Mali
by sme pokrývať približne 10-tisíc ľudí. 

Koľko bude vás, doktorov? 
Dvaja. 

Ako riešite tento nedostatok lekárov? 
Na klinike to fungovalo tak, že o ôsmej
hodine večer sa už ďalší pacienti nemohli
registrovať, hoci ich tam čakalo aj dvadsať.
Nemali sme šancu to kapacitne pokryť.
Takže niektorí naozaj chodili aj tri dni za
sebou.  

Ako sa vnútorne dokážete vyrovnať 
s tým, že pacientov po určitej hodine
odmietnete? 
Bohužiaľ, toto bude na novej klinike asi psy-
chicky najťažšie. 

Málo lekárov, drahé lieky

Máte pocit, že finančná pomoc, ktorá
prichádza zo zahraničia, je využitá efek-
tívne? 
Tu nie je čas, aby peniaze išli mimo. Keď
prídu, každý sa ich snaží naplno využiť. Tým,
že je situácia akútna, peniaze sú využívané
naozaj na to, na čo ich treba. 

Ako je to s pomocou po personálnej
stránke? 
Bohužiaľ, vzhľadom na rozpočet si ne-
môžeme dovoliť viac ako dvoch lekárov. Aj
keď by sa tu uplatnili aj piati. No hoci by sme
tu mali piatich lekárov, veľa nespravíme,
keďže nemôžeme dať pacientom lieky. Sú
drahé. Veľmi radi by sme tiež otvorili ešte
jednu mobilnú kliniku v Dohuku, v severnej
časti Kurdistanu. Tam sú ľudia roztrúsení po
dedinkách, kempy sú ďalej od mesta, takže
si nemôžu dovoliť prísť do nemocnice, aj
keby zdravotnícka starostlivosť bola zadar-
mo. 

Aká je vaša špecializácia?
Začínala som na infektológii a v tejto sfére sa
pohybujem stále. Špecializáciu zatiaľ ukon-
čenú nemám.

Na takýchto projektoch človek asi rieši
všetko, čo mu príde takpovediac pod
ruku.
Je to tak. Napríklad teraz máme asi polovicu
prípadov z môjho oboru. V preplnených
školách a kempoch sa infekcia šíri veľmi
rýchlo. Bežné sú hnačky alebo respiračné
ochorenia. 

Bolo ťažké prekonať jazykovú bariéru? 
Všetci lekári a farmaceuti vedia po anglicky,
lebo študujú v tomto jazyku. Keď sa človek
potrebuje dohovoriť s pacientom, potrebuje
mať tlmočníka. 

Michal Tomek 
(Autor je copywriter a začínajúci novinár)

Slovenská lekárka v Iraku: V novej klinike
budeme dvaja na desať tisíc pacientov
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety zriadila novú misiu v Iraku. Slovenskí lekári v nej
budú liečiť utečencov. Zuzana Dudová pracuje v krajine už piaty mesiac. Porozprávala nám o situácii v kra-
jine, výzvach, ktorým čelí, ale aj o radosti z práce. 
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Utečenecké tábory v Iraku kapacitne nestačia. Foto: Anton Frič.
Irak, 2014
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Budúcnosť Mongolska je aj v solárnej energii
Keď sa povie Mongolsko, ľudia si najčastejšie predstavia prázdnu, nekonečnú step s párom zvlnených kopcov,
možno ešte nejaké tie koníky a stádo kôz. Viac ako polovica populácie krajiny však žije v hlavnom meste
Ulanbátar. A keď je na jednom mieste viac ako milión ľudí, trpí životné prostredie.

na juhu krajiny. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že tieto elektrárne sú
zodpovedné za nepriehľadnú vrstvu smogu, ktorá sa väčšinu dní 
v roku vznáša nad mestom, nie je tomu tak. 

Podľa štúdie Svetovej banky za viac ako tri štvrtiny znečistenia
vzduchu môže dištrikt, v ktorom sa v zime spaľuje uhlie, drevo 
i trus, a tiež prach z otvorených povrchov mesta. Keďže ide o suché
prostredie, tráva – a už vôbec nie zelená –  sa tu väčšinu roka tak-
mer nevyskytuje.  V oblasti prekračuje znečistenie ovzdušia
niekoľkonásobne miestne štandardy, o prísnejších zahraničných
ani nehovoriac.

Hrozí nedostatok vody
Okrem katastrofálneho ovzdušia a zimy, ktorú miestni zažívajú,
zápasia s problémami aj bytové časti. Podľa inej štúdie Svetovej
banky sa dopyt po vode v meste najbližšie dve desaťročia zvýši až
trojnásobne. S vysokou pravdepodobnosťou tak Ulanbátar začne 
v najbližších rokoch trpieť nedostatkom vody. 

O desať rokov bude denne potrebovať až o 250-tisíc kubíkov
viac vody ako dnes (to je asi 80 olympijských bazénov). V roku 2050
prevýši dopyt súčasné zdroje o viac než 400-tisíc kubíkov (128
olympijských bazénov). Navyše, hladina podzemnej vody v okolí
mesta už päťdesiat rokov klesá, pričom jeho populácia sa za
necelých deväťdesiat rokov zvýšila tisícnásobne. Výzvu v podobe
nedostatku vody si však miestni často neuvedomujú.

Toto riziko sa netýka len hlavného mesta. Čelia mu aj iné časti

Keď klíma sťahuje populáciu
Oblasť pahorkov okolo celého hlavného mesta, s výnimkou juhu,
je pokrytá jurtami a prízemnými domčekmi. Rozdiely medzi týmto
tzv. ger dištriktom (ger – jurta), pokrytým jurtami, a bytovou zónou
je vidno na prvý pohľad. Nespočívajú iba v type domov, iná je
napríklad aj kvalita ciest. Okolo nespevnených trás sú domy a jurty
rozmiestnené čisto náhodne. Žiadne osvetlenie, dym z komínov.
Okrajová, chudobnejšia časť mesta ubytuje v Ulanbátare asi
šesťdesiat percent populácie.

Už v 60. rokoch sa začali do mesta sťahovať masy ľudí z vidieka.
Dôvodom bola násilná kolektivizácia a industrializácia krajiny.
Prisťahovali sa však aj pastieri. Pri krutých zimách, známych ako
dzud, stratili svoje stáda, teda celé živobytie. Teplota vtedy klesá
pod -30 °C a sprevádzať ju môže aj intenzívne sneženie. Pri posled-
nej krutej zime v rokoch 2009 až 2010 uhynulo cez deväť miliónov
kusov dobytka. To je takmer pätina všetkého dobytka v Mongol-
sku. 

Do stánku po vodu
Oblasť vznikla pomerne rýchlo a naďalej sa zväčšuje. Úrady však
taký rozmach neplánovali, preto je bez stabilných dodávok elek-
triny. Chýba systémové napojenie na vodnú sieť a  kanalizácia. Po
vodu chodia obyvatelia do špeciálnych stánkov, ktorých je v diš-
trikte  viac než päťsto. Sú väčšinou otvorené od desiatej ráno do
ôsmej večer. Niektoré nie sú napojené na vodovodné potrubie, ale
závisia od dodávok pomocou cisterien. Stáva sa, že aj tie môžu mať
jednoducho nedostatok vody na predaj.

Spotreba vody v dištrikte je maximálne desať litrov na osobu na
deň. V bytovej oblasti mesta, napojenej na vodovodnú sieť, je to až
270 litrov. Nízka spotreba vody síce šetrí vodné zdroje, ale spô-
sobuje vážne zdravotné riziká, vyplývajúce z nedostatočnej
hygieny.

Nedostupná kanalizácia znamená používať suché záchody
znečisťujúce už aj tak obmedzené zásoby podzemnej vody.
Zároveň pri extrémnych mrazoch, ktoré sú v zime celkom bežné,
zamŕza pôda a dochádza k povrchovému znečisťovaniu prostre-
dia.

Uhlie do piecky aj do pľúc
Ulanbátar je najchladnejším hlavný mestom na svete. Priemerná
ročná teplota je -1,3 °C. Nachádzajú sa tu celkom štyri tepelné
uhoľné elektrárne. Uhlie je lacné vďaka veľkým náleziskám hlavne

Komíny tepelných uhoľných elektrární v Ulanbátare. Foto: Pavol Cích. Mongolsko, 2014

Predaj dreva a uhlia v ger dištrikte. Foto: Pavol Cích. Mongolsko, 2014
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krajiny, v dôsledku súčasného boomu v ťažobnom priemysle. Nie
je celkom jasné, odkiaľ budú čerpať ťažobné spoločnosti uprostred
púšte Gobi vodu, ktorú potrebujú pre chod svojich firiem. Pokles
podzemnej i povrchovej vody môže ohroziť miestne komunity
pastierov a ich stáda. Tie sú od vzácnej tekutiny v oblasti životne
závislé. 

Cena smetí
Mongolsko má rezervy aj v sektore odpadového hospodárstva.
Okrem toho, že dištrikt nie je napojený na kanalizáciu, odvoz
odpadu je tiež v zanedbanom stave. Neexistuje tu systém zberu 
a odpad sa ani netriedi.  Len plast tu zbierajú miestni z chudobnej-
ších vrstiev, pretože sa dá zhodnotiť vývozom do Číny.

Alternatívne Mongolsko
Vyhliadky do budúcnosti Mongolska však nemusia byť iba pesi-
mistické. Mongolsko má vďaka svojej vnútrozemskej polohe zhru-
ba 250 slnečných dní v roku, údajne najviac na svete. Prší mini-
málne. Drvivú väčšinu času je obloha úplne bezoblačná, až gýčovo
modrá.

Krajina si už pomaly začína uvedomovať tento svoj potenciál.
Na uliciach vidieť nové lampy so solárnymi panelmi. Niektoré jurty
síce vyzerajú chudobne, ale vedľa stojace solárne panely z nich
robia pokrokové bývanie. 

Solárna energia má v Mongolsku budúcnosť pri šetrení iných
energií. Mohla by nahradiť vykurovacie uhlie, zabezpečiť teplú
vodu, ak k nej raz budú mať obyvatelia všeobecný prístup. Elektri-
na už teraz pomáha odľahlým komunitám pastierov, ktorí majú
vďaka nej aj prístup k informáciám či lekárovi. Samozrejme iba
tam, kde je mobilný signál.

Využitie solárnej energie je tiež dôkazom, že sa s prírodou dá
spolunažívať aj lepšie, bez zanechania trvalých stôp.

Ekologické stavebníctvo aj vďaka slovenskému
dobrovoľníkovi

O alternatívne spôsoby riešenia problémov životného prostre-
dia v Ulanbátare sa snažia aj slovenské a české neziskovky. A to aj
vysielaním dobrovoľníkov, napríklad na projekt zeleného staveb-
níctva, v rámci ktorého chce Charita Česká republika využívať
odpadový materiál, elektrárenský popolček (z uhoľných tepelných

Pouličná lampa na solárnu energiu. Foto: Pavol Cích. Mongolsko, 2014

elektrární), ako surovinu do stavebných materiálov. Cieľom je prísť
na rastúci stavebný trh s ekologickejšími materiálmi, ktoré majú
navyše lepšie termoizolačné vlastnosti. 

Vďaka dobrovoľníckej činnosti bola vytvorená webová stránka
projektu, ktorá informuje miestnych podnikateľov a širokú verej-
nosť o prebiehajúcom projekte. V ďalšej fáze projektu bude slúžiť
priamo firmám na zviditeľnenie a propagáciu ekologickejších
stavebných postupov v stavebníctve a stavebných materiálov 
s využitím popolčeka.

Uskutočnili sa tiež viaceré konferencie a prednášky o  zelených
technológiách a postupoch, nielen pre podnikateľov, ale aj pre
predstaviteľov štátu a štátnej správy.

V súčasnosti sa vytvára aj mechanizmus pre regulovaný 
a bezpečný odber popolčeka z areálu elektrární. Aj k tomuto cieľu
prispel dobrovoľník, vypracovaním návrhu bezpečnostných štan-
dardov pre manipuláciu a skladovanie popolčeka.

Pavol Cích 
(Dobrovoľník v Ulanbátare v Mongolsku vyslaný slovenskou orga-
nizáciou Človek v ohrození, v rámci programu MZVaEZ SR na
vysielanie dobrovoľníkov, pre miestnu pobočku Charity Česká  repub-
lika) 

Stánok s vodou v ger dištrikte. Foto: Pavol Cích. Mongolsko, 2014 
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Väčšina Rwanďanov nemá zamestnanie 
a žije v mimoriadnej chudobe. Inak to nie
je ani v okolí miest Masaka, Gikondo
(Kigali), Ruhango a Kibeho. V miestnych
zdravotníckych strediskách pôsobia sestry
Pallotínky, misijné sestry katolíckeho apoš-
tolátu. Poskytovanie zdravotnej starostli-
vosti v poslednom menovanom meste
podporí v tomto roku aj SKCH.  

Do zdravotného strediska tu prichádza
vyše 16-tisíc ľudí. Medzi nimi napríklad
matky s novorodencami. Deti z okolia trpia
často podvýživou. Sestry vybudovali aj
oddelenie, kde sa matky vzdelávajú 
o správnej výžive, učia sa variť a získavajú
zručnosti v remeslách, vďaka ktorým sa
môžu lepšie postarať o svoju rodinu. 

Po zaučení dokonca dostávajú možnosť
šiť oblečenie na zákazky, ktoré sa sestrám
Pallotínkam a spolupracovníkom centra
podarí získať. Koncom roka 2014, pri
návšteve pracovníkov SKCH v Kibeho,
práve šili miestne ženy objednané školské
uniformy. Dvadsaťpäť matiek, ktoré sa
aktívne zúčastňujú programu, tak má
možnosť vlastnou prácou pokryť aspoň
základné potreby svojich detí.

Žiť aj napriek chorobe
V centre sa tiež konajú školenia 
o HIV/AIDS. Oficiálne sa v miestnej komu-

nite nachádza takmer šesťsto ľudí, ktorí sú
nakazení vírusom HIV, z toho je tridsaťpäť
detí. To sú približne 3% z celkového počtu
miestnych obyvateľov, u ktorých bol tento
vírus identifikovaný. Sestry a sociálni pra-
covníci im pomáhajú prijať diagnózu, aby
dokázali aj napriek nej žiť plnohodnotným
životom. Rwandská vláda sa problémom
HIV/AIDS začala viac zaoberať od roku
2004 a poskytuje lieky zadarmo. 

Pri liečbe však vznikajú aj mnohé iné
náklady, ako napríklad výjazdy a školenia,
ktoré príspevky vlády nepokrývajú. Sociál-
ni pracovníci navštevujú rodiny, aktuál-
nych pacientov, ako aj vyhľadávajú tých,
ktorí boli vírusom nakazení, no nebol 
u nich ešte zistený. Preto musia sestry
mnohé výdaje hradiť z vlastných zdrojov.

SKCH organizuje v roku 2015 už po
štvrtý krát kampaň Pôstna krabička pre
Afriku. Príspevky z verejnej zbierky budú
tentokrát venované projektom v Ugande a
Rwande. V zdravotnom centre v Kibeho
pokryje SKCH ročné zdravotné poistenie
pre rodiny, ktoré to najviac potrebujú. Sú
to rodiny, o ktoré sa sestry Pallotínky stara-
jú bezplatne, avšak takto im vznikajú nák-
lady, ktoré im štát ani iná organizácia
nepreplatí. Rodiny majú často jednoduchý
príbytok bez dverí, okien, či vybavenia 
a malé pole, kde si dopestujú strukoviny, či

zeleninu, avšak nemajú žiadny príjem.
SKCH podporí tiež pravidelné stretnutia
pre HIV pozitívne deti a dospelých, v rámci
boja proti podvýžive prispeje na nákup
poľnohospodárskych plodín a hospodár-
skych zvierat, pomôže zabezpečiť nové
postele do zdravotného strediska a tiež
prijatie dvoch sociálnych terénnych pra-
covníkov, ktorí budú monitorovať pacien-
tov s HIV. 

Viac informácií o kampani sa nachádza
na stránke www.postnakrabicka.sk.

Tomáš Horváth 
(Projektový manažér SKCH)

Aj vy môžete Rwanďanom zaplatiť zdravotné ošetrenie

Počas Európskeho roka rozvoja premietaj aj ty!

Obyvatelia Rwandy chodia často bosí, hoci je to vládou zakázané. Zdravotné poistenie stojí iba necelé štyri
eurá na rok, a predsa si ho mnohí nemôžu dovoliť. V nemocniciach ich tak odmietnu ošetriť. Slovenská
katolícka charita (SKCH) sa preto spojila so sestrami Pallotínkami. Pomáhajú zabezpečiť ošetrenie aj tým
najbiednejším, rozvíjať potenciál miestnych komunít a pomôcť im k sebestačnosti.

V rámci kampane Pôstna krabička môžete podporiť
zdravie i vzdelávanie v Rwande. Foto: Archív SKCH.
Rwanda, 2014

Filmy z ľudsko-právneho festivalu Jeden svet si už niekoľko rokov môžete vďaka organizácii Človek 
v ohrození zapožičať aj domov. V rámci projektu Premietaj aj ty ich môžete sledovať v pohodlí svojej obý-
vačky alebo usporiadať verejné premietanie pre vaše mesto. V roku 2015 je k dispozícii špeciálna kolekcia fil-
mov pri príležitosti Európskeho roka rozvoja.

Premietajte o ľudských právach!
Vo filme Drahý Mandela sledujeme sklamanie najchudobnejších
obyvateľov juhoafrických slumov trpiacich diskriminačným
zákonom. Telo a duša sú príbehy troch telesne postihnutých
Mozambičanov, ktorí svojimi aktivitami a postojom ovplyvňujú
celú spoločnosť. Laylina melódia prináša príbeh dievčaťa, ktoré sa
obáva, že jej matka ju odvedie zo sirotinca a prinúti k vydaju.
Faridullah má dnes voľno je dokument o jedenásťročnom chlap-
covi, žijúcom v utečeneckom tábore, ktorý tvrdo pracuje v tehelni.
Napriek tomu sa pozerá na budúcnosť pozitívne. Vitajte 
v Lolionde je film o afrických Masajoch, ktorí sú bezohľadne
vysídľovaní zo svojich, aj tradičných pastvín. Tie od skorumpo-
vanej vlády odkúpili bohatí investori zo Spojených arabských
emirátov. Šokujúci dokument O trhu s orgánmi prináša svedectvá
darcov, pacientov, chirurgov, ale aj žalobcov z rôznych častí sveta
ako Filipíny, USA, Moldavsko či Kosovo.

Bližšie informácie o projekte a o tom, ako si môžete filmy
zapožičať, nájdete na www.jedensvet.sk. 

Magdaléna Vaculčiaková (PR manažérka festivalu Jeden svet)

Človek v ohrození a festival Jeden svet pre vás pripravili štrnásť
dokumentov o rozvojových krajinách a zároveň čoraz viac prepo-
jenom svete, ktorý môžeme naším spotrebiteľským správaním
ovplyvniť aj my v Európe. 

V dokumente Dajte nám peniaze sa dozviete, ako sa vďaka
slávnym hudobníkom (Bono Vox, Bob Geldof ) vyzbierali milióny
dolárov na pomoc v rozvojových krajinách a ako tieto peniaze sku-
točne pomáhajú. Solárne mamy prinášajú príbeh Rafey, matky 
a manželky z chudobnej dediny, ktorá sa aj napriek nesúhlasu oko-
lia vydá na cestu z Jordánska do Indie, aby sa naučila zostavovať 
a inštalovať solárne panely. Boris Bočev nakrútil krátky dokument
Človek v Afganistane o skutočnom živote Afgancov očami rozvo-
jového pracovníka Mária Straku. Dokument Krv v mobile upo-
zorňuje na to, ako výroba takmer každého telefónu či laptopu pod-
poruje vojnu v Demokratickej republike Kongo. Mladý čínsky
absolvent v zúfalej snahe nájsť si prácu a čínsky učiteľ, ktorý robí
nábor študentov sľubujúc vysnívanú budúcnosť – to sú dve
ústredné postavy dokumentu Vzdelanie po čínsky. Hovorí 
o ťažkých podmienkach v univerzitnom systéme či na pracovnom
trhu v Číne. 

Premietajte ekofilmy!
Časť filmov, ktoré si môžete zadarmo požičať, sa venuje otázkam
životného prostredia. 
Zelený tiger sa prebúdza je dokumentárny film o začínajúcom
environmentálnom aktivizme a o záchrane jednej z posledných
neznečistených riek v Číne. Ďalšie dva filmy sú z dielne sloven-
ského prírodovedca a dokumentaristu Michala Gálika. Zelená
púšť odhaľuje dôsledky vysokej spotreby palmového oleja. 
V dokumente Muž, ktorý sadí stromy sa vyberieme do krásnych
hôr Kamerunu za kmeňom Kedjom eku. 

V rámci série dokumentov k Európskemu roku rozvoja si môžete požičať aj doku-
mentárne filmy Slováka Michala Gálika. Foto: Archív Človeka v ohrození
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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.glen-slovakia.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
Slovenská atlantická komisia
web: www.ata-sac.org
Slovenský výbor pre UNICEF
web: www.unicef.sk 

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) združuje 32 organizácií (25 riadnych èlenov 
a 7 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 „Európsky rok rozvoja 2015: Náš svet, naša dôstojnos•, naša budúcnos•.“, 
ktorý je financovaný zo zdrojov EK a spolufinancovaný programom SlovakAid. 

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

Redaktorka: Magdaléna Vaculèiaková
Na príprave spolupracovali: Paulína Böhmerová, Michal Cenker, Pavol Cích, Jana Èavojská, Simona Gembická, Andrea Girmanová,

Nicolas Giroux, Stanislava Harkotová, Tomáš Horváth, Peter Ivaniè, Marta Králiková,  Veronika Kurinová, Zuzana Límová, Ján Markoš, Martina Mašlárová, 
Dagmar Mekiòová, Juraj Melichár, Lenka Nemcová, Tatiana Nemcová, Michal Tomek, Jakub Žaludko

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

Dizajn titulnej strany: Jana Šimová 

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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