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Milé čitateľky, milí čitatelia,
sme prvou generáciou, ktorá má jedinečnú možnosť 
prispieť k zmene. Máme prostriedky na to, aby sme boli 
schopní odstrániť chudobu a zabezpečiť rovnaké práva 
pre všetkých. Zároveň sme však poslednou generáciou, 
ktorá môže uchrániť našu planétu pred vážnymi dopadmi 
klimatickej zmeny. Tá inak zmení život človeka, ako ho 
poznáme doteraz. 

V treťom tohtoročnom vydaní Rozvojovej spolupráce  
sa pozeráme na to, čo nás čaká v tomto roku. Miléniové 
rozvojové ciele sa v tomto roku blížia ku koncu. Vlády 
aktívne rokujú o Cieľoch udržateľného rozvoja, ktoré ich 
nahradia. V bulletine sa pozrieme bližšie na proces ich 
tvorby. 

Aktuálna téma migrácie sa v dôsledku zmeny klímy 
stáva ešte urgentnejšou. Slovensko sa tak bude prav-
depodobne musieť vysporiadať s väčším množstvom 
azylantov, ako je počet 785, pôvodne určený európskymi 
kvótami. Politické strany sa v diskusii o migrantoch v máji 
tohto roku zachovali proti princípom a hodnotám, na kto-
rých je založená EÚ. Okrem riešenia akútneho stavu  
je však potrebné pozrieť sa na príčiny migračných vĺn.  
Čo ak sme za ne zodpovední aj my, obyvatelia Únie?

Boj proti daňovým únikom je na Slovensku často 
skloňovanou témou. O ich dopadoch za našimi hranicami 
je v médiách počuť menej. V Zambii by mohlo chodiť  
do školy 48-tisíc žiakov, keby mal štát daňové príjmy  
do štátneho rozpočtu od nadnárodných spoločností. 
Téma daní a daňových únikov sa bude niesť viacerými 
článkami i v kontexte konferencie o financovaní rozvoja  
v Addis Abebe.

Za príkladmi toho, ako si odporujú jednotlivé politiky EÚ, 
sa v aktuálnom čísle bulletinu pozrieme do kenského 
regiónu Turkana či do Zambie, pre ktorú je meď preklia-
tím i požehnaním zároveň. V Nigérii zaostríme na ťažbu 
cínu v regióne Jos a na environmentálne i ľudsko-právne 
dopady na lokálne obyvateľstvo.

Ak nebudú ženy plnoprávnou súčasťou spoločnosti,  
Ciele udržateľného rozvoja budeme dosahovať veľmi 
ťažko. Dočítate sa aj o situácii v Nigérii, kde islamisti  
z Boko Haram zakazujú ženám vzdelávať sa. Konferencia 
o financovaní rozvoja v Addis Abebe a schvaľovanie no- 
vej rozvojovej agendy na samite v New Yorku sú predo 
dverami. Koniec roka bude zakončený klimatickým sami- 
tom v Paríži. Aké rozhodnutia štáty prijmú? Ako sa posta-
via vlády k ich napĺňaniu?

Sledujte, čo sa deje na poli globálneho rozvoja spolu  
s nami. Nielen počas Európskeho roka rozvoja 2015.

Úvodník
Obsah

Tím PlATformy mVro
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dobrý Trh NA JAkubo-
Vom NámesTí
Súčasťou bratislavského Dobré-
ho trhu bola koncom apríla  
aj zóna neziskových organizácií.  
O Európskom roku rozvoja 2015 
(ERR 2015) informovali pracov-
níci mimovládnych organizácií 
GLEN Slovakia, CARDO a Slo- 
venský Červený kríž, ako aj Plat- 
formy MVRO. S návštevníkmi 
trhu diskutovali o chudobe  
a dôstojnom živote. Na progra-
me boli aj workshopy pre rôzne 
vekové kategórie.

CAfÉ eurÓPA o roZVoJi
V spolupráci so Zastúpením Eu-
rópskej komisie na Slovensku 
usporiadala Platforma MVRO ve-
rejnú diskusiu CAFÉ EURÓPA v 
rámci podujatia Bratislavský ma-
jáles. Moderoval ju spisovateľ Mi-
chal Hvorecký, jeden z ambasá-
dorov ERR. Rôzne pohľady  
na rozvojovú spoluprácu prinies-
li Jakub Šimek z Nadácie Pontis, 
Peter Hulényi z Ministerstva za-
hraničných vecí a európskych zá-
ležitostí SR a Tomáš Profant  
z Ústavu medzinárodných  
vzťahov v Prahe. 

Deň európy v Bratislave
Mimovládne organizácie pre- 
zentovali svoje aktivity aj v rámci  
podujatia Deň Európy v Brati- 
slave. V prezentačnom stane sa 
predstavilo deväť členov Platfor-
my MVRO. O Európskom roku 
rozvoja 2015 sa účastníci osláv 
dozvedeli z premietaných tele-
víznych spotov, v diskusiách  
s ambasádormi ERR Marošom  
Čaučíkom a Michalom Hvorec-
kým, a s novinármi Andrejom 
Matišákom a Matúšom Jacom. 
Redaktor denníka Pravda a re-
portér RTVS absolvovali novinár-
sku cestu do Kene, aby autentic-
ky informovali aj o nesúlade me-
dzi európskymi politikami  
a rozvojovými cieľmi.

ZAháJili sme mediálNu 
kaMpaň 
Ambasádori ERR Adela Banášo-
vá, Maroš Čaučík a Michal Hvo-
recký sa v máji stretli s mini- 
strom zahraničných vecí Mirosla-
vom Lajčákom. Na tlačovej kon-
ferencii na pôde ministerstva ho-
vorili o hlavných politických od-
kazoch mediálnej kampane ERR 
2015. 

Maroš Čaučík vyzval slovenský 
rezort zahraničia navýšiť objem 
financií poskytovaných na bilate-
rálnu rozvojovú spoluprácu o 15 
miliónov eur. Spisovateľ Michal 
Hvorecký vyzdvihol stabilne silnú 
pozíciu EÚ ako rozvojového hrá-
ča. Moderátorka Adela Banášová 
prehovorila o faktoch, na ktoré 
upozorňuje aj kampaň ŽI FÉR. 

Na tlačovej besede prezentova-
li zástupcovia Platformy MVRO 
mediálnu kampaň Európskeho 
roka rozvoja. Počas roka sa vo 
forme televíznych a rádio spotov 
objaví v online médiách, v rozhla-
se, na webe err2015.zifer.sk  
a v rámci podujatí plánovaných 
na ďalšie mesiace.

NieleN V brATislAVe
Európsky rok rozvoja zavítal  
v máji aj do ostatných regiónov 
Slovenska. V Banskej Bystrici sa 
hovorilo o rozvoji v rámci podu-
jatia Deň Európy. PDCS (Partners 
for Democratic Change Slovakia) 
tu tiež zorganizovali oslavy  
Dňa Afriky. Podobná aktivita sa  
následne konala aj v Košiciach 
a 29. mája v bratislavskej Sta-
rej tržnici. 

Financovanie rozvoja  
– addis abeba
Na tretej konferencii o financovaní rozvoja sa 
od 13. do 16. júla 2015 zúčastnia hlavy štá-
tov, premiéri, ministri financií, zahraničných 
vecí a rozvoja, mimovládne organizácie i zá-
stupcovavia súkromného sektora. Po predo-
šlých dvoch konferenciách o financovaní roz-
voja v Monterrey (2002) a v Dohe (2008) sa 
centrom medzivládnych rokovaní stane eti-
ópska Addis Abeba. Samit vytvorí základ pre 
implementáciu agendy po roku 2015.  

  Viac o konferencii sa dozviete tu: 
www.un.org/esa/ffd/ffd3

Ciele udržateľného rozvoja 
– New york 
Samit OSN, na ktorom svetové spoločenstvo 
prijme novú rozvojovú agendu po roku 2015, 
sa uskutoční počas zasadnutia Valného zhro-
maždenia OSN v New Yorku 25. až 27. sep-
tembra 2015. Osem Miléniových rozvojových 
cieľov bude nahradených podľa aktuálne-
ho návrhu sedemnástimi Cieľmi udržateľné-
ho rozvoja. Ciele vstúpia do platnosti v januá-
ri 2016 na obdobie pätnástich rokov a budú 
platiť pre všetky krajiny na svete. 

  Viac o samite sa dozviete tu: 
sustainabledevelopment.un.org

klimatická zmena  
– paríž 
V dňoch 30. novembra až 11. decembra 
2015 sa v Paríži koná 21. konferencia zmluv-
ných strán Rámcového dohovoru OSN o 
zmene klímy (Paríž 2015 či COP21). Cieľom je 
dosiahnúť medzinárodnú dohodu o zachova-
ní globálneho otepľovania pod hranicou 2 °C. 
Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, rati-
fikovaný 196 štátmi sveta, uznáva existenciu 
zmeny klímy, aj ľudský príspevok  
k jej zmene. 

  Viac o samite sa dozviete tu: 
www.cop21.gouv.fr/en

O európskom roku rozvoja  
sa už hovorí aj v regiónoch

V Martine si vypočuli prezentá-
ciu tém ERR návštevníci seminá-
ra Dobrovoľníctvo v knižniciach, 
ktoré organizovala Slovenská ná-
rodná knižnica v Martine.

ChysTá sA PohodA
Súťaž  EUSTORY a výtvarná  
súťaž pod názvom Náš svet, 
naša dôstojnosť, naša budúc-
nosť pokračovali aj v máji. Slo- 
hová súťaž bola vyhodnotená  
a jej víťazi boli ocenení 19. júna 
2015 v Bratislave. Prijímanie sú-
ťažných prác do výtvarnej súťa-
že bude uzavreté 30. júna 2015. 
Viac informácií nájdete  
na err2015.zifer.sk/vytvar-
na-sutaz. 

Platforma MVRO spúšťa v júni  
v rámci ERR fotosúťaže pre ama-
térov a profesionálov, ako aj sú-
ťaž o najlepší novinársky článok. 
Viac informácií nájdete už čosko-
ro na webstránke ERR, a násled-
ne na samotných stránkach jed-
notlivých súťaží:  
fotosutaz.mvro.sk,  
media4dev.mvro.sk. 

Od 9. do 11. júla budeme ERR 
prezentovať na festivale Bažant 
Pohoda, pod strechou Europa 
stage a stanu informačnej zóny 
EÚ. Diskutovať budeme o tom, 
ako aj na Slovensku vznikajú za-
ujímavé lokálne iniciatívy, ktoré 
riešia globálne problémy. Na Po-
hode sa budú konať  
aj workshopy v spolupráci  
s Nadáciou Milana Šimečku  
a GLEN Slovakia.

v apríli a v máji pokračovali členské organiZácie platformy mvro v ší-
rení myšlienky európskeho roka roZvoja na roZličných podujatiach.  
o globálnych témach hovorili na dobrom trhu, majálese a dňoch európy  
v bratislave. aktivity sa presunuli aj do banskej bystrice či do košíc. 
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JakuB ŽaluDkO   
(Projektový manažér Platformy  
MVRO pre ERR)
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Financovanie 
rozvoja

v septembri príjme medZinárodná komunita 
novú roZvojovú agendu. podĽa pan ki-muna, 
generálneho tajomníka osn, táto udalosť 
ponúka jedinečnú príležitosť „Zmeniť svet tak, 
aby lepšie napĺňal potreby Ľudí“. vlády na 
troch tohtoročných samitoch roZhodnú, či 
túto príležitosť po roku 2015 využijeme.

Sériu konferencií spustí v júli tretia konferen-
cia OSN o financovaní rozvoja v Addis Abe-
be. Druhým významným stretnutím zástup-
cov všetkých štátov bude septembrový samit 
OSN v New Yorku, na ktorom budú schvaľo-
vať rozvojovú agendu po roku 2015, vrátane 
Cieľov udržateľného rozvoja (z angl. Sustai-
nable Development Goals, SDGs). A napo-
kon nás v decembri čaká konferencia o kli-
matickej zmene v Paríži. Všetky tri konferen-
cie navzájom súvisia. Ani jedna z nich ne-
bude úspešná, ak nebudú úspešné ostat-
né dve. Spoločnými výzvami 
všetkých troch je ochrana 
životného prostredia, 
zosúladenie politík v 
prospech udrža-
teľného rozvo-
ja pre všetkých, 
nedostatoč-
ná mobili-
zácia finan-
cií pre rozvoj, 
a neúspech 
vlád dodržať 
svoje predo-
šlé finančné zá-
väzky. 

Dôležité 
otázky
Aké toky verejných a súkromných zdro-
jov budú potrebné na implementáciu Cie-
ľov udržateľného rozvoja? Aké finančné poli-
tiky či systémové zmeny musia byť ustanove-
né, aby národy sveta dosiahli sociálny, eko-
nomický a environmentálny rozvoj, ktorý je 
víziou budúcnosti? Aj na tieto otázky bude 
hľadať odpovede konferencia v Addis Abebe. 
Závery z nej do veľkej miery ovplyvnia medzi-
vládne rokovania a dohodu o obsahu rozvo-
jovej agendy po roku 2015 v septembri  
v New Yorku.

Konferencia OSN pre obchod a rozvoj 
(UNCTAD) odhaduje, že dosiahnutie SDGs 
v rozvojových krajinách si bude každoročne 
vyžadovať dodatočné globálne investície  
v rozsahu od 2,9 až 4,01 biliónov eur.  
Pri súčasnej úrovni verejného a súkromného 
financovania rozvoja bude každý rok chýbať 
2,23 bilióna eur. Výsledný dokument rokova-
ní o financovaní rozvoja v Addis Abebe sa  
v jednotlivých častiach venuje oblastiam fi-
nancovania rozvoja, ktoré sú omnoho širšie 
ako rozvojová spolupráca.  

Mobilizácia domácich 
zdrojov
Pre financovanie rozvoja sú najdôležitejšie 
domáce zdroje, kam patrí aj výber daní. Tie 
slúžia na financovanie štátnych inštitúcií, in-
fraštruktúry, ale najmä verejných služieb 
v oblasti školstva či zdravotníctva, ktoré sú 
často poddimenzované. Ak má byť mobilizá-
cia domácich zdrojov v rozvojových krajinách 
úspešná, sú potrebné mechanizmy a politiky,  
umožňujúce mať z daní prospech vo vlast-

nej krajine. 

Bránia tomu však daňové  
úniky, ktoré postihujú aj kraji-

ny s dobre fungujúcou ad-
ministratívou. Prispievajú 
k nim daňové raje, vyhý-
banie sa daniam, daňo-
vé stimuly vlád korpo-
ráciám, nesúlad politík, 
medzery v zákonoch. 

V dnešnom globalizo-
vanom ekonomickom 

systéme nedokáže žiad-
na krajina vyriešiť ten-

to problém sama. Je pre-
to potrebné vytvoriť medzi-

vládny orgán pre daňové zále-
žitosti pod záštitou OSN. Návrh na 

jeho vytvorenie taktiež pochádza z ob-
dobia konania konferencie v Monterrey. Ná-
vrh záverečného dokumentu z konferencie v 
Addis Abebe odporúča, aby sa existujúci Vý-
bor expertov OSN pre medzinárodnú spo-
luprácu v daňových záležitostiach zmenil na 
medzivládny výbor. Mimovládne organizácie 
naprieč kontinentmi však volajú po vytvorení 
nového orgánu pod záštitou OSN. 

Oficiálna rozvojová  
spolupráca
Efektívne využívané verejné zdroje vo forme 
rozvojovej spolupráce majú významnú úlo-
hu pri riešení chudoby a zabezpečení udrža-
teľného rozvoja. Objem týchto prostriedkov 
však viac ako dvojnásobne zaostáva za zá- 
väzkami, ktoré by mali štáty každoročne na-
pĺňať. V prípade starších členských krajín EÚ 
iba štyri z nich plnia svoj desaťročia starý zá-
väzok poskytovať ročne 0,7 % HND. Krajiny 
EÚ 13 ani zďaleka nedosahujú svoj záväzok 
poskytovať rozvojovú spoluprácu na úrovni 
0,33 % HND. Podľa štatistík OECD Slovensko 

v roku 2014 poskytlo rozvojovú spoluprácu 
len vo výške 0,08 % HND (81 mil. USD), 
pričom v porovnaní s rokom 2013 šlo o po-
kles vo výške 5 mil. USD v dôsledku nižších 
výdavkov na multilaterálnu rozvojovú pomoc, 
ako aj nárastu HND.

Rozvojová spolupráca bude aj pre obdo-
bie nasledujúcich pätnástich rokov platnos-
ti SDGs dôležitým zdrojom financovania. Na 
to, aby vlády svoje záväzky v oblasti rozvojo-
vej spolupráce napĺňali, je potrebné hľadať 
aj inovatívne zdroje financovania. Môžu nimi 
byť dane z finančných transakcií alebo výno- 
sy z obchodovania s emisiami. Platforma 
MVRO v minulom roku vypracovala návrh  
na použitie 5 % výnosu z emisného obcho-
dovania na financovanie rozvojových projek-
tov. Slovenská vláda ho zatiaľ nezrealizovala.

priame zahraničné  
investície a iné súkromné 
toky
Súkromný kapitál prispieva významnou mie-
rou k zlepšeniu produktivity, prenosu tech-
nológií a k tvorbe pracovných miest  
v rozvojových krajinách. Vážnym problémom 
pri zapájaní súkromného sektora je zlyhanie 
alebo neschopnosť presadzovať zodpoved- 
nosť zahraničných investorov za ľudské prá-
va, pracovné, sociálne a environmentálne 
štandardy. V rozvojovom kontexte narastá 
využívanie verejno-súkromných partnerstiev 
(z angl. public-private partnership, tzv. PPP) 
ako nového spôsobu mobilizácie prostried-
kov na rozvoj. Je však potrebné k nim pristu-
povať s opatrnosťou. Mali by byť využívané 
iba v prípadoch, ak neexistujú iné, lacnejšie  
a menej riskantné spôsoby financovania  
a realizácie projektov.

Súkromný sektor môže byť dôležitým kataly-
zátorom rozvoja. Je však potrebné zamerať 
sa na investovanie do miestneho súkrom-
ného sektora – mikro, malého a stredného 
podnikania – v rozvojových krajinách. 

Už Lisabonskou zmluvou (vstúpila do plat-
nosti 1.12. 2009) sa EÚ zaviazala brať  
do úvahy pri implementovaní svojich politík 
ciele rozvojovej spolupráce a zabezpečiť, aby 
iné „nerozvojové“ politiky neboli v rozpore  
s rozvojovými cieľmi. To znamená,  že sa 
musí zaoberať negatívnymi dopadmi svojich 
domácich politík na tretie krajiny a podporo-
vať synergie v oblastiach ekonomických,  
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DagMar MekiňOvá, aNDrea girMaNOvá 
(Projektové manažérky Platformy MVRO)
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Svetové spoločenstvo si  
vtedy určilo osem Milénio-
vých rozvojových cieľov (Mil-
lennium Development Go-
als, MDGs) do najbližších pät-
nástich rokov a zadefinova-
lo úlohy, ktoré má OSN zo-
hrať v súvislosti s globalizá-
ciou, upevňovaním mieru a 
bezpečnosti, odstraňovaním 
chudoby, ochranou životné-
ho prostredia, bojom s ná-
kazlivými chorobami, posil-
nením postavenia žien v spo-
ločnosti, so znížením úmrt-
nosti detí a tvorbou globálne-
ho partnerstva. Zadefinovali 

sa aj nástroje a postupy, ako 
túto pozitívnu zmenu pre bu-
dúcnosť zabezpečiť. 

V septembri 2015 by mala 
medzinárodná komunita 
zhodnotiť naplnenie uvede-
ných zámerov. Dnes vieme, že 
v niektorých Miléniových cie-
ľoch sme zaznamenali solídny 
pokrok (chudoba), iné nespl-
níme. Je preto dôležité integ-
rovať nenaplnené ciele do no-
vých Cieľov trvalo udržateľné-
ho rozvoja (Sustainable Deve-
lopment Goals, SDGs). 

príčiNa NeNaplNeNýCh 
CieľOv? aJ My saMi
Problém nenaplnenia oča-
kávaní je aj v spôsobe nášho 
myslenia, nazerania na svet, 
nastavenia hodnôt. Nevieme, 
či nechceme si predstaviť, že 
pre niekoho je diamant sym-
bolom luxusu, kým  
pre iného je luxusom čistá 
voda. Zabúdame, že bez  
drahokamu prežijeme,  
ale bez vody sotva. 

Napríklad debata, či zapríčinil 
klimatické zmeny človek,  
alebo ide o cyklický jav, je 
podľa mňa nastavená ne-
správne. Dnes žije na Zemi 
sedem miliárd ľudí, ktorí po-
trebujú na život zdroje.  
Tie nie sú neobmedzené. Ďal-
ším problémom je ich nerov-
nomerná distribúcia, rovnako 
ako v prípade spo- 
treby a zisku. Nerovnosti me-
dzi štátmi, regiónmi  
aj kontinentmi narastajú,  
čo vedie k sociálnym tlakom, 
beznádeji, migrácii, k obavám 
z budúcnosti či pocitom  
vylúčenia. Dôsledkom je  

aj posilňovanie radikalizmu  
a extrémizmu. To všetko  
sa týka aj nás.

akO Na ÚspešNÚ zMeNu? 

Život je určovaný sústavnými 
zmenami. Ak ich chceme pre-
žiť, musíme na ne vedieť rea-
govať. A to na úrovni jednot-
livca, ako aj celého medziná-
rodného spoločenstva. Pokiaľ 
chceme hodnotiť dosiahnuté 
výsledky a na nich  
budovať nové pozitívne vízie,  
tu je niekoľko princípov úspeš- 
ného manažmentu zmeny. 

Budúcnosť, ktorú chceme
s výZvou Zlepšiť podmienky života obyvate-
Ľov našej planéty vystúpil v roku 2000 kofi 
annan, generálny tajomník osn, počas mi-
léniového samitu. na medZinárodné spolo-
čenstvo apeloval, aby sa pokúsilo o Zmenu 
v tom najjednoduchšom a Zároveň globál-
nom ponímaní – eliminovať extrémnu chu-
dobu a posilniť mier i beZpečnosť vo svete. 
mnohí si možno povedia, že sú to len práZd-
ne slová. čo robiť, aby neboli? 

FraNtišek ruŽička  
(Stály predstaviteľ SR pri OSN)

 Foto: Archív Františka Ružičku 

sociálnych a environmentálnych politík. Kon-
ferencia v Addis Abebe poskytuje vládam 
priestor zaviazať sa k tomu, že nebudú pre- 
tláčať obchodné či investičné dohody a me-
dzinárodné daňové štandardy, ktoré škodia 
ekonomickým a rozvojovým záujmom rozvo-
jových krajín alebo ich snahám o regionálnu 
integráciu. V prípade uzavretia aktuálne vy-
jednávaného partnerstva o obchode  
a investíciách medzi EÚ a USA môžu jeho ne-
gatívne dopady pocítiť aj rozvojové krajiny.

zahraničný dlh
Konferencia v Addis Abebe je príležitosťou 
dosiahnuť medzinárodný konsenzus potreb-
ný na riešenie zadĺženosti krajín. Európske 
mimovládne organizácie v otázke dlhu pri-
chádzajú s viacerými odporúčaniami. Vlá-
dy, medzinárodné finančné inštitúcie a súk-
romný sektor by mali schváliť a implemento-
vať princípy UNCTAD o zodpovednom poži-
čiavaní a požičiavaní si. Dlhové krízy sa dnes 
nedotýkajú iba rozvojových krajín. Členská 
krajina EÚ, Grécko, si s takouto krízou už 

dlho nevie poradiť. Konferencia v Addis Abe-
be ponúka príležitosť hľadať rýchle, férové a 
efektívne riešenia dlhových kríz. 

systémové otázky 
Konferencia o financovaní rozvoja má na sto-
le ambicióznu agendu, ktorá môže zabezpe-
čiť to, aby medzinárodný finančný, obchod-
ný a rozvojový systém bol v súlade a sledoval 
cieľ udržateľného rozvoja. Kľúčovým krokom  
je reforma Bretton-Woodských inštitúcií  
(Medzinárodný menový fond a Svetová ban-
ka). Rozvojové krajiny majú slabý hlas a účasť 
na vytváraní medzinárodných štandardov a 
orgánov. Prvým krokom na zmenu tejto situ-
ácie by bolo zavedenie hlasovania  
na základe dvojitej väčšiny – jednej založenej 
na princípe jedna krajina = jeden hlas, dru-
hej na základe ekonomickej sily krajiny. 

Súčasné nastavenie svetového finančného 
systému umožňuje špekulácie s cenami po-
travín a palív. Výsledkom konferencie v Addis 
Abebe by mal byť aj záväzok podniknúť kroky 

na to, aby sa zabránilo kolísaniu cien potra-
vín a pohonných hmôt na svetových trhoch. 

významná úloha eÚ
Agenda samitu je teda komplexná. Európska 
únia hrá významnú úlohu pri zabezpečovaní 
pozitívneho výstupu júlovej konferencie  
o financovaní rozvoja. Je najväčším posky-
tovateľom prostriedkov oficiálnej rozvojovej 
pomoci (v roku 2014 to bolo 58 miliárd  
eur). Zároveň je významným exportérom  
aj importérom zo štátov globálneho Juhu  
a domovom mnohých nadnárodných spo- 
ločností, ktoré ochudobňujú tieto krajiny  
o príjmy do štátneho rozpočtu. 

Kvôli daňovým únikom prichádzajú naj-
chudobnejšie štáty každý rok o 115 miliárd 
eur.  Na to, aby výstupom konferencie v Ad-
dis Abebe nebola len ďalšia politická deklará-
cia, je nevyhnutné, aby sa dohodnuté záväz-
ky implementovali v praxi. To môže zabezpe-
čiť medzivládny orgán, ktorý bude ďalej sle-
dovať financovanie rozvoja. 
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  Cieľ a nástroje. 
V roku 2012 urobilo medziná-
rodné spoločenstvo druhý vý-
razný pokus potvrdiť cestu  
k zmene na Samite Rio+20,  
kde bol prijatý dokument  
s názvom Budúcnosť, ktorú 
chceme. Na jeho základe sa 
začala transformácia Milé- 
niových rozvojových cieľov  
na Ciele udržateľného rozvo-
ja, so zámerom zabezpečiť ich 
univerzálnosť a preniesť zod-
povednosť za ich plnenie na 
všetky krajiny – rozvojové aj 
rozvinuté. Pred globálnymi 
hrozbami neutečie ani „bohatý 
Sever“, ani „rozvíjajúci sa Juh“.  

Na pôde OSN vznikli v roku 
2014 dve pracovné skupiny – 
Otvorená pracovná skupina 
pre Ciele udržateľného rozvo-
ja a Medzivládna skupina ex-
pertov na financovanie trvalo 
udržateľného rozvoja, ktorej 
členom bola  
aj Slovenská republika.  
Záverečné dokumenty  
oboch skupín sa stali zákla-
dom súhrnnej správy generál-
neho tajomníka OSN Pan  
Ki-muna. Budú východiskový-
mi dokumentmi septembro-
vého Samitu Post-2015  
v New Yorku a tiež Samitu 
pre financovanie rozvoja v júli 
2015 v etiópskej Addis Abebe. 

  Každá zmena, ktorá 
chce byť úspešná, musí mať 
jasnú víziu. Ciele majú byť 
akčné, stručné a zrozumiteľ-
né, obmedzené v počte, majú 
mať globálny a univerzál-
ny charakter. Zároveň musia 
zohľadňovať rozdielne  
národné možnosti, kapacity  
a úroveň rozvoja, rešpektovať 
národné špecifiká. Každá kra-
jina, národ, občan by mali vi-
dieť, kam smerujeme a ako 
realizované kroky či opatre-
nia ovplyvnia náš život a bu-
dúcnosť.

  inkluzivita je ďalším 
z kľúčov úspechu. Ak dokáže-
me zapojiť každú spoločnosť 
aj jednotlivca do realizácie 
cieľov, zvládneme komuniká-
ciu, budeme efektívnejší  
a kreatívnejší v nových nápa-
doch či prístupoch, môžeme 
podstatným spôsobom pro-
ces urýchliť a zlepšiť. Zodpo-
vedné správanie sa jednot-
livca (štátu) predurčuje mie-
ru globálneho úspechu. Ale-
bo neúspechu. Inkluzivita zna-
mená aj rodovú rovnosť. Po-
silnenie a zrovnoprávnenie 
žien, zvýšenie ich spoluzod-
povednosti, umožnenie ich pl-
nohodnotného zapojenia do 
všetkých oblastí riadenia spo-

ločnosti a ekonomiky zvyšuje 
efektivitu, rôznorodosť aj kre-
ativitu a dáva lepšie vyhliadky 
na úspech.

  univerzálnosť. Výzvy, 
ktorým dnes čelíme, nepozna-
jú hranice. Klimatická zme-
na, chudoba, migrácia, choro-
by a ich mutácie (ebola), bez-
pečnostné riziká (terorizmus, 
organizovaný zločin) majú 
globálny dopad. Komunita, 
štát, ba ani skupina štátov, 
si s nimi izolovane nepora-
dia. Cestou je medzinárodná 
spolupráca a zdieľanie zod-
povednosti. OSN ako univer-
zálna, globálna platforma by 
mala zohrávať kľúčovú úlohu 
pri definovaní hrozieb, návr-
hu krokov na ich elimináciu a 
kontrolu implementácie opat-
rení. Medzinárodné spoločen-
stvo musí prevziať zodpoved-
nosť a byť lídrom zmien. Inak 
zostaneme iba pri deklaráci-
ách a zbytočných rezolúciách, 
ktoré budú len ďalším smut-
ným príspevkom k degradá-
cii planéty.

  

 Finančné zdroje a pros-
triedky implementácie. 
 Je ich dostatok, len treba ve-
dieť nájsť a dobre nastaviť do-
stupné nástroje i systémy. 

  globálny cieľ a indivi-
duálny prístup = dve strany 
jednej mince. Je nevyhnut-
né, aby krajiny implementova-
li vlastnú stratégiu trvalo  
udržateľného rozvoja „šitú  
na mieru“, zohľadňujúc pri-
tom národné a medzinárod-
né politické prostredie. Ta-
káto stratégia musí byť pod-
ložená 
individuálnym mixom vhod-
ných zdrojov – verejných, súk-
romných, domácich  
a medzinárodných, pričom 
každý typ financovania  
zohráva v procese  
jedinečnú úlohu. 

  priaznivé prostredie, 
vláda práva a efektívne ria-
denie (tzv. enabling 
environment). Iba v spoločen-
sky a ekonomicky stabilnom 
prostredí je možné mobi- 
lizovať domáce zdroje,  
ktoré patria k základným  
vo financovaní národných tr-
valo udržateľných stratégií. 
Rovnako je mobilizácia súk-
romných zdrojov, bez ktorých 
nebude možné naplnenie  
cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja, závislá na predvída-
teľnosti vývoja politického, so-
ciálneho, právneho a ekono-
mického prostredia. 

NeCh Je ZAJTrAJšok Prí-
leŽitOsťOu
Na záver by som rád para-
frázoval odborníka v oblas-
ti riadenia a podnikania Petra 
Druckera, ktorý tvrdí, že všet-
ky inštitúcie žijú a fungujú  
v dvoch časových obdobiach: 
v dnešku a v budúcnosti. Bu-
dúcnosť sa tvorí dnes,  
vo väčšine prípadov neodvo-
lateľne. Ako usmerníme vý-
voj dnes, taký zajtrajšok nám 
prinesie. V turbulentnej dobe 
21. storočia by sa medziná-
rodné spoločenstvo nema-
lo zmieriť s tým, že zajtraj-
šok bude predĺžením dneška. 
Práve naopak. Musíme pra-
covať na zmene tak, aby sa 
zajtrajšok zmenil z hrozby  
na príležitosť.

Pätnásť rokov snahy o takú-
to zmenu nám ukázalo úska-
lia tejto cesty. A nebude ľah-
šia ani tá od Addis Abeby cez 
New York až po „budúcnosť, 
ktorú chceme“. Verím, že spo-
ločným úsilím a pochopením 
súvislostí, najmä vzájomnej 
prepojenosti prírodných  
a civilizačných javov, túto vý-
zvu zvládneme. 

   musíme pracovať
na zmene tak, aby  
sa zajtrajšok zmenil 
z hrozby na príležitosť.  

 nevidiviteľné hlav(s)y žien. Foto: 
Lukáš Zorád, Keňa, 2014
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mesačne? 
z 30 eur  
vyžili by ste  

Jozef ťažko manuálne pracuje. Mesačne 
zarobí približne 30 eur. V hrubom.  
Z toho si musí platiť jedlo, ubytovanie, 
oblečenie, ale aj vzdelanie pre svoje 
deti. Postarať sa musí aj o rodičov  
a z času na čas si potrebuje zaplatiť 
návštevu lekára. Štátom garantované 
sociálne a zdravotné zabezpečenie ne-
existuje. Od štátu teda nemôže čakať 
žiadny dôchodok, lekári ani školy nie sú 
zadarmo. Jozef je extrémne chudobný.

Ide o fiktívny príbeh, ktorý ilustruje, ako 
by vyzeral život Slováka, ktorý sa ocitol 
na hranici toho, čo Organizácia spoje-
ných národov nazýva extrémnou chu-
dobou. Na hranici 1,25 medzinárodné-
ho dolára na deň. Aká je dnešná realita?  
Na svete žije viac než 1,2 miliardy ľudí 
tak, ako by žil Jozef z 30 eur na mesiac.

OSN meria chudobu v tzv. medzinárod-
ných dolároch. Ide o fiktívnu menu, kto-
rá ukazuje, čo si za jeden dolár môže 
v určitom čase kúpiť Američan v Spo-
jených štátoch. Ak by si zaň kúpil na-
príklad kilo ryže, tak v Kambodži by to 
bola suma zodpovedajúca kilu ryže v 
ich miestnej mene. Jeden medzinárod-
ný dolár má tak v Kambodži v skutoč-
nosti hodnotu len zhruba štvrť americ-
kého dolára. 

Extrémne chudobný Slovák by si tak 
dnes musel vystačiť zhruba s eurom 
na deň, vyplýva z prepočtov na zákla-
de údajov Medzinárodného menové-
ho fondu a Svetovej zdravotníckej orga-
nizácie. 

zvláštne počty
Spojené národy v roku 2000 odsúhlasi-
li Miléniové rozvojové ciele, v ktorých sa 
zaviazali, že sa za najbližších 15 rokov 
pokúsia znížiť extrémnu chudobu o po-
lovicu. Rozvojový program OSN aj náš 
rezort zahraničia tvrdia, že sme v boji  
s chudobou výrazne pokročili. „Cieľ sme 
splnili už v roku 2010, pretože podiel 
ľudí žijúcich z menej ako 1,25 dolára na 
deň v rozvojových regiónoch klesol o 
viac ako polovicu,” vysvetľuje tlačové od-
delenie ministerstva zahraničných vecí.

Viacerí odborníci sa však na úspech po-
zerajú skepticky. OSN definíciu extrém-
nej chudoby viackrát menila. Začali pri 
jednom dolári z roku 1985 a skončili pri 
1,25 dolára z roku 2005. Za 1,25 dolá-
ra v roku 2005 si však toho Američania 
mohli nakúpiť oveľa menej než za jeden 
dolár v roku 1985. Počet extrémne  
chudobných tak klesal len na papieri. 

„Hranica 1,25 dolára je určená úplne 
svojvoľne. Aj tí, ktorí žijú z dvoch či pia-
tich dolárov na deň, sú stále veľmi chu-
dobní,” hovorí Alex Scrivener z britskej 
mimovládnej organizácie Global Justi-
ce Now.

Ak by Jozef z úvodu článku žil z piatich 
medzinárodných dolárov, na účte by 
mu pribudlo zhruba 120 eur mesačne  
v hrubom. K takýmto číslam sa v niekto-
rých regiónoch blížime aj na Slovensku, 
napríklad v prípade chudobných rodín 
vo vidieckych oblastiach.

Bieda – choroba – 
nevzdelanosť
Samostatnou kapitolou v boji proti chu-
dobe je nerovnosť. Miléniové rozvojové 
ciele sa totiž nárastom nerovnosti neza-
oberali. Najchudobnejší profitovali z roz-
voja menej než tí bohatší, čím sa roztvá-

rali príjmové nožnice. „Nerovnosť však 
hrá v rozvoji významnú rolu. Štúdie uka-
zujú, že v rovnostárskejších spoloč- 
nostiach sú ľudia zdravší, vzdelanie je 
dostupnejšie a je tam nižšia úroveň kri-
minality,” hovorí Scrivener. 

Chudoba je do istej miery relatívny po-
jem. Chudobnými sme totiž vtedy, keď 
prijmeme za vlastné určité chápanie chu-
doby. Ak napríklad nový smartfón nepo-
važujeme za znak dostatku, nebudeme 
si bez neho pripadať chudobne. Tomáš 
Profant z pražského Ústavu medzi- 
národných vzťahov spomína výskum  
v indickom Ladakhu, kde švédska vedkyňa 
Helena Norgberg-Hodge zachytila, ako 
sa ľudia postupne začali považovať za 
chudobných. A to až potom, ako do ob-
lasti prišiel turizmus a televízia. Ich život-
ná úroveň sa pritom zásadne nezmenila.

Chudoba zároveň nemusí znamenať ne-
spokojný život. Ukazujú to napríklad in-
dexy šťastia, v ktorých sa na popredných 
priečkach neraz umiestňujú aj  
z nášho pohľadu chudobné krajiny. 

Ako jeden z nástrojov v boji proti chudo-
be v menej rozvinutých krajinách sa po-
núka rozvojová spolupráca. Tú však tre-
ba robiť koordinovane. „Pokiaľ budú bo-
haté krajiny krajinám globálneho Juhu 
škodiť neférovými obchodnými zmluva-
mi, pokiaľ tam budú naše spoločnosti ni-
čiť tamojšie životné prostredie a nebudú 
tam platiť dane, situácia sa zásadne ne-
zmení. Preto by sme mali politiky zosú-
ladiť v prospech rozvoja,” hovorí Andrea 
Girmanová z Platformy mimovládnych 
rozvojových organizácií.

cHudOBA jE dO iStEj miEry rE-
latívny pojem. nič to nemení 
na fakte, že extrémnu biedu 
trie viac ako miliarda Ľudí vo 
svete. 

peter ivaNič 
(Spolupracovník Platformy MVRO)

  život v garáži poskytuje prístrešok aj miesto 
pre obchod. Foto:  Silvia Szabóová, India 2010

  Článok vznikol na základe seriálu 
o Cieľoch udržateľného rozvoja v Hos- 
podárskych novinách, na ktorom 
spolupracuje aj Platforma MVRO.
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ghanské pivo 
Marta Luttgrodt má stánok s občer-
stvením v Accre, hlavnom meste Gha-
ny. Okrem iných vecí ponúka aj miestne 
pivo Club. Marta a jej traja zamestnanci 
tiež varia a jedlo predávajú od pol sied-
mej ráno do ôsmej večer. Malý podnik 
je ziskový, zarobí Marte asi 500 ghan-
ských cedi mesačne (v prepočte asi 260 
eur). 

Ghančanka je platkyňou daní a musí ve-
dieť preukázať, že ich uhradila.  
Na to slúžia daňové známky. Ročná,  
v hodnote 25 cedi (cca 13 eur), je da-
ňou mestu. Daň z príjmu sa platí štvrť-
ročne a je v hodnote 20 cedi (10 eur). 
Marta nevyzerá ako veľký daňový sub-
jekt, v absolútnych číslach neplatí vyso-
ké dane, ale medzi rokmi 2007 až 2010  
platila väčšinou viac ako miestny pi-
vovar, ktorého pivo predáva – Accra 
Brewery. 

Pivovar bol vôbec prvým v západnej Af-
rike, otvorili ho v roku 1933. 

V súčasnosti ho vlastní SABMiller,  
jeden z najväčších producentov piva  
vo svete. Patria mu pivovary v mnohých 
krajinách, vrátane Slovenska, a má mi-
liardové zisky. 

Rozvojová federácia ActionAid,  
v ktorej vediem medzinárodnú kampaň  
za daňovú spravodlivosť, zverejnila  
v roku 2010 jednu z prvých prípadových 
štúdií o tom, ako nadnárodné firmy po-
mocou komplexných techník pripravujú 
rozvojové krajiny o daňové príjmy. Pou-
žila práve príklad spomínaného pivova-
ru a jeho pôsobenia v Ghane, aby upo-
zornila na to, že právne a účtovnícke 
kľučky poskytujú mnoho priestoru  
na vyhýbanie sa daniam.

ActionAid sa podarilo odhaliť viacero 
ciest, ako peniaze odchádzajú z Ghany 
bez zdanenia. Všetky sú legálne,  
s posvätením audítorov. SABMiller  
vďaka nim pripravil Ghanu o cca 28 mili-
ónov eur za sledované obdobie. Dovoľ-
te mi vám niektoré z nich ukázať.

holandská linka
Mnohé ghanské pôvodné značky piva 
sú vlastnené SABMiller International BV 
v Holandsku. Pivovary platili tejto fir-
me poplatky za používanie ochrannej 
známky. V roku 2009 získala korporácia  
z afrických pivovarov SABMiller  
na licenčných poplatkoch skoro 35  
miliónov eur. Vďaka súčasnému nasta-
veniu holandskej legislatívy z nich ne-
platí skoro žiadne dane. Ročne tak pri-
pravuje rozvojové krajiny o nemalé 
prostriedky a narúša tak koherentnosť 
politík pre rozvoj. 

švajčiarsky manažment 
Firma SABMiller v Ghane platila mana-
žérske poplatky do švajčiarskej poboč-
ky. Tvorili 4,6 % obratu spoločnosti. „My 
tú manažérsku prácu nerobíme, sme  
len centrála,“ povedal ActionAid jeden 
zo švajčiarskych zamestnancov. 

Podobné poplatky často smerujú  
do firiem v daňových rajoch, ktoré ne-
majú prakticky žiadnych zamestnancov. 
Pre daňový úrad v Ghane je ťažké ur-
čiť, či sú takéto platby oprávnené, keďže 
nemá prístup k informáciám  
zo Švajčiarska.

výlet na Maurícius
Išli by ste cez Maurícius, ak by ste potre-
bovali dodať tovar z Juhoafrickej repub-
liky do Ghany? Mnoho účtovníkov a da-
ňových poradcov by vám zrejme pove-
dalo, že áno.  

ActionAid zdokumentovala obstaráva-
nie pre Accra Brewery práve cez tento 
ostrov v Indickom oceáne. Mubex je fir- 
ma, ktorú vlastní SABMiller. Zabezpeču-
je pre nich obstarávanie. Na Mauríciu 
– známom daňovom raji – platí len 3 % 
dane z príjmu, na rozdiel od 25 %  
v Ghane. Je preto výhodné robiť účtovné 
obchody vo vnútri firmy práve cez také-
to krajiny a oficiálne nechávať zisk tam.  

Financovanie
Keď sme už na tom Mauríciu, tak prečo 
si odtiaľ nepožičať? Tá istá firma Mubex 
požičala Accra Brewery čiastku, ktorú by 

zmiznuté 

konferencia osn o obchode a roZvoji (united nations confer-
ence on trade and development, unctad) Začiatkom tohto 
roka odhadla, že smerovanie investícií do roZvojových krajín 
ceZ daňové raje ich pripravuje o vyše 80 miliárd eur ročne. ide 
pritom len o konZervatívny odhad a iba o jednu Z ciest vyhýba-
nia sa daniam v roZvojových krajinách. sumy, ktorými oberajú 
nadnárodné korporácie tých najchudobnejších o šancu na ro-
Zvoj, sú v skutočnosti vyššie.

mArTiN hoJsík  
(Vedúci medzinárodnej kampane za daňovú 
spravodlivosť v ActionAid International)

dane   Protest actionaid v nigérii. Foto: Archív 
ActionAid, Nigéria, 2014 
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od normálnej banky nikdy nezískala – 
sedemkrát vyššiu, ako je jej základný ka-
pitál. Javu sa odborne hovorí nízka kapi-
talizácia. Cez platenie úrokov a ich zahr-
nutím do nákladov umožňuje odčerpá-
vať prostriedky z firmy bez zdanenia  
do daňového raja. Je to podobný trik 
ako vyberanie peňazí z niektorých  
súkromných zdravotných poisťovní  
do schránkových firiem na Cypre.

európa bráni rozvoju
Príklad pivovaru v Ghane nie je jediný, 
ktorý sa podarilo ActionAid zdokumen-
tovať. Podobne poukázali na správanie 
Associated British Foods v Zambii.  
U nás poznáme ich značku Twinings,  
no v Zambii sú známi najmä ako  
najväčší výrobca cukru. 

Podľa odhadu ActionAid spoločnosť 
Zambia Sugar pripravila krajinu vďaka 
vyhýbaniu sa daniam medzi rokmi 2007 
až 2012 o 15,9 milióna eur. Ďalších 
8,9 milióna dostala firma vďaka tomu, 
že na danenie svojich príjmov použila 
súdom odobrenú, zníženú sadzbu 
dane z príjmu. Táto platí iba pre malých 
farmárov, no v tomto prípade ju použila 
nadnárodná spoločnosť s argumentom, 
že aj oni pestujú cukrovú trstinu.  

Pre porovnanie – táto suma je 14-krát 
väčšia ako rozvojová pomoc Británie 
Zambii na riešenie problému podvýživy. 
Tá spôsobuje viac ako tretinu úmrtí 
detí v krajine. Rovnaký obnos by tiež 
postačoval na financovanie škôl pre 
48-tisíc detí. V súčasnosti sa v často 
poddimenzovaných triedach v Zambii 
tlačí až sto školákov.

Redistribúcia prostredníctvom daní je 
jedným zo základných princípov fungo-
vania štátu. Od škôl, cez súdnictvo, bez-
pečnosť, až po infraštruktúru a zdravot-
níctvo – všetky sektory sú financované  
z daňových príjmov.  

V rozvojových krajinách sú vlády mimo-
riadne závislé od daní z príjmu práv-
nických osôb. Pritom práve potenciálni 
najväčší platcovia – nadnárodné korpo-
rácie – majú aj najväčšiu schopnosť sa 
daniam vyhýbať. Tieto firmy sídlia  
v bohatých krajinách a využívajú nielen 
daňové raje na exotických ostrovoch 
patriacich často k britskej korune,  
ale aj krajiny ako Holandsko či Írsko. 
Členské štáty Európskej únie a od nich 
závislé územia tak pomáhajú pripra-
viť rozvojové krajiny o miliardy dolárov, 
ktoré potrebujú na svoj rozvoj.  

potrebujeme  
špeciálny orgán
Rozvojové krajiny nie sú jediné, ktoré 
takto prichádzajú o daňové príjmy. Týka 
sa to aj tých rozvinutých. Preto sa G20 
rozhodlo problém riešiť pod vedením 
Organizácie pre ekonomickú spoluprá-
cu a rozvoj. Takzvaný BEPS (Base Ero-
sion and Profit Shifting) proces sa však 
deje bez plnej a rovnocennej participá-
cie všetkých rozvojových krajín a rieši 
predovšetkým problémy tých bohatých. 
Navyše, BEPS končí po troch rokoch 
fungovania v tomto roku.

Preto je potrebné, aby v rámci pro- 
cesu financovania rozvoja (Financing  
for Development) prevzalo štafetu  
OSN a vznikol medzivládny orgán  
pre dane s cieľom napomôcť financo-
vaniu rozvoja. Táto organizácia by mala 
mať silný mandát a navrhovať riešenia 
proti vyhýbaniu sa daniam nadnárodný-
mi korporáciami, ktoré sú jednoduché  
a efektívne pre rozvojové krajiny  
s malými administratívnymi kapacitami. 
Mala by riešiť neférové daňové normy  

a dohody o zabránení dvojitému zdane-
niu, zvýhodňujúce zdanenie firiem  
v krajinách pôvodu na úkor tých, kde  
investujú, čo sú často rozvojové štáty. 
Orgán by tiež mal odrádzať krajiny  
od toho, aby pod sebou pílili konár  
znižovaním daňových sadzieb a posky-
tovaním stimulov. Medzinárodný meno-
vý fond odhaduje, že tieto  „preteky  
ku dnu“ v znižovaní daňových sadzieb  
a zvyšovaní stimulov majú tri až šty-
rikrát väčší dopad na rozvojové krajiny  
v porovnaní s tými rozvinutými. 

Ďalšou jeho úlohou by mala byť koordi-
nácia opatrenia proti daňovým únikom 
a výmeny informácií medzi krajinami 
bez požiadavky reciprocity. Je tiež nevy-
hnutné vytvoriť transparentnosť v oblas-
ti daní, vrátane povinného zverejňovania 
výkazníctva podľa jednotlivých krajín  
pre nadnárodné spoločnosti a zabezpe-
čiť prístup verejnosti k daňovým doho-
dám krajín s firmami.

členské štáty európskej 
únie a od nich závislé úze-

mia pomáhajú pripraviť 
rozvojové krajiny o miliardy 

dolárov, ktoré potrebujú  
na svoj rozvoj.

  marta luttgrodt vo svojom obchode. 
Foto: Jane Hahn (ActionAid), Ghana, 2010

  základná škola v loveness. dievčatá by mohli 
mať lepšie vzdelanie, keby zo zambie neunikali 
dane. Foto: Jason Larkin, Zambia, 2012
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horúcejšia  
a nebezpečnejšia  

turkana?
dnes veje žltá vlajka. Znamená to, že problém so suchom si  
v regióne turkana Zaslúži Zvýšenú poZornosť. 

ANdreJ mATišák 
(Redaktor denníka Pravda) 

  Autor sa zúčastnil novinárskej cesty 
do Kene v rámci projektu Európa hľadá sú-
lad medzi svojimi politikami pre férovejší 
svet podporeného Európskou komisiou  
a SlovakAid.

Štvorfázový systém vlajok zaviedol Národný 
úrad pre manažment sucha (National  
Drought Management Authority) v roku 2013. 
Úrad koordinuje kroky všetkých, ktorí sú za-
pojení do riešenia problémov so suchom.  
Od miestnych komunít a vlády, až po zastúpe-
nie organizácií OSN.

Zelená vlajka je normálny stav, žltá znamená 
zvýšenú ostražitosť, oranžová výstrahu  
a červená stav núdze. Farebné odlíšenie je 
jednoduchou pomôckou pre miestnych ľudí.

Bez dažďa
Pri prvom pohľade na kenskú Turkanu si 
len ťažko dokážete predstaviť, že tu nieke-
dy môže viať zelená vlajka. Naposledy to vraj 
bolo v decembri minulého roka.

Región je jedným z najsuchších, najteplejších 
a najmenej rozvinutých v krajine. Priemer-
ná denná teplota je v hlavnom meste oblasti 
Lodware viac ako 29,2 stupňa Celzia.

Priemerná teplota v oblasti sa počas posled-
ných päťdesiatich rokov  dokonca zvyšuje. Po-
tvrdzuje to aj štúdia Americkej univerzity  
vo Washingtone pod názvom Klimatická zme-
na a konflikt medzi kmeňmi Turkana a Merille.  

Napríklad prvé dva mesiace tohto roku  
v Lodware vôbec nepršalo. V rokoch 2007  
až 2014 pritom spadlo za rovnaké obdobie 
priemerne okolo 20 milimetrov zrážok denne.

„V Turkane máme dve obdobia dažďov.  
To dlhšie začína v strede marca a trvá do júla. 
Kratšie sa vyskytuje v októbri až decembri. 
Potom vyhodnocujeme, aké malo obdobie 
dažďov dopady,“ vysvetľuje Julius Taigong  
z turkanskej pobočky Národného úradu  
pre manažment sucha.

„V marci 2015 väčšina regiónu zaznamena-
la malý úhrn zrážok v treťom týždni mesiaca,“ 
uvádza zatiaľ posledná súhrnná správa  
na webovej stránke úradu. „Priemerná  
vzdialenosť, ktorú museli ľudia prejsť  
po vodu,  bola v marci tohto roku 6,5 kilomet-
ra. Vo februári to bolo 5,58 kilometra,“ píše  
sa v dokumente.

Pomocou je v tomto prípade aj Turkanský 
vodný projekt podporovaný slovenskou  
organizáciou eRko. Diecéza v Lodware má  
k dispozícii dva tímy údržbárov, ktoré sa sta-
rajú o opravu studní v celom regióne. Na ten-
to projekt prispelo eRko v roku 2015 sumou 
70-tisíc eur.

podporuje  
sucho konflikty?
Podľa Taigonga je Turkana, ale aj celá Keňa, 
zasiahnutá klimatickými zmenami. „Obdobia 
dažďov sa už nedajú predpovedať tak, ako 
to bolo v minulosti. Sme svedkami toho, ako 
zrážky prídu vo veľkom množstve počas  
jedného dňa, a potom je dlho sucho. Dažďa 
je menej a teploty sú vyššie. Mení sa to pri-
bližne počas posledných desiatich rokov. Aj 
meteorologické dáta svedčia o tom, že Turka-
na je suchšia než v minulosti,“ potvrdzuje  
odborník.

„Snažíme sa, aby bola komunita dobre pripra-
vená, keď prídu horšie časy. Zbierame infor-
mácie od samotných obyvateľov o tom, ako 
vyzerá potravinová bezpečnosť, aký je stav ich 
stád, či fungujú studne, aká je bezpečnostná 
situácia,“ uvádza Taigong.

Turkana je tradične oblasťou konfliktov medzi 
miestnymi obyvateľmi a ďalšími kmeňmi. Hoci 
situáciu je veľmi ťažké presne vyhodnotiť, 
nedá sa vylúčiť, že k problémom prispievajú  
aj klimatické zmeny.

Začiatkom mája pri bojoch medzi Turkancami 
a kmeňom Pokotov zahynulo viac ako päťde-
siat ľudí. Kradnutie dobytka medzi týmito dvo-
ma skupinami nie je ničím novým. „Konflikty v 
Turkane sú dlhodobého charakteru,“ pripomí-
na odborník na Keňu Gus Selassie  
z globálnej analytickej organizácie IHS.  
„Tradične sa bojuje o pôdu a vodu,“ hovorí.

Pastieri sa pre sucho a nedostatok vody pre-
súvajú do oblastí, kde nájdu potravu  
pre dobytok. Môže teda dochádzať  
k častejším problémom.

„V severnej Keni sa počas suchých rokov 
presúva skupina turkanských pastierov Ngi-
sonyokov do hornatejších oblastí na juhu re-
giónu. Zároveň sa ich tradiční nepriatelia Po-
koti posúvajú viac na sever. Skupiny sa tak 
dostávajú bližšie k sebe,“ uvádza nedávno vy- 
daná štúdia Coloradskej univerzity v Boulderi 
s názvom Premenlivosť dažďových zrážok  
a násilie vo vidieckych oblastiach Kene.

Odborníci žiadajú  
komplexný prístup
Je možné, že Turkana je príkladom toho, 
čo planétu čaká? Aj štúdia Pentagónu  
z minulého roka potvrdzuje, že klimatické 
zmeny prispejú ku konfliktom.

Odpoveď však nie je jednoznačná.

„Časť odborníkov tvrdí, že environmentálne 
problémy zväčšujúce sa s postupujúcou kli-
matickou zmenou, zvyšujú šancu na konflikt. 
Ďalší hovoria, že dôležitejšie sú iné faktory. 
Podstatnejšie než klimatické zmeny sú  
v prípade Kene politika, chudoba či etnické 
rozdiely,“ myslí si Andrew Newshman  
z Centra pre rozvoj, životné prostredie  
a politiku na Londýnskej univerzite.

Experti teda nevidia klimatické zmeny ako 
exkluzívny faktor vytvárajúci konflikty. Skôr  
ich vnímajú ako niečo, čo násobí už existujú-
ce problémy. Aj preto žiadajú komplexný prí-
stup. Tak, ako ho obsahujú aj Miléniové roz-
vojové ciele, ktoré zahŕňajú témy ako boj s 
chudobou, prístup k vzdelaniu, rovnosť po-
hlaví, boj s chorobami či environmentálnu 
udržateľnosť. 

Komplexný prístup by mal byť aj cieľom Kon-
ferencie OSN o klimatických zmenách, ktorá 
sa bude konať v Paríži v decembri 2015. 

Jedna vec je totiž zníženie emisií skleníkových 
plynov, na ktorej záväznosti by sa mali kraji-
ny dohodnúť. Na strane druhej, ako sa uka-
zuje aj v Turkane, už teraz majú klimatické 
zmeny ekonomické, sociálne a podľa všetké-
ho aj bezpečnostné dopady. Bez ich riešenia 
bude prípadná dohoda a znížení emisií skle-
níkových plynov síce veľmi vítaným, ale nie 
dostatočným riešením.

  turkanský vodný projekt, ktorý zabezpečuje 
opravu studní v regióne, podporuje slovenská 
organizácia eRko. Foto: Andrej Matišák, Keňa, 
2015
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peter ivaNič  
(Spolupracovník Platformy MVRO)

trpká pachuť
Stredozemné more vždy bolo križovatkou 
ľudských osudov a ani migrácia nie je  
novodobým fenoménom. Ľudia odjakživa 
opúšťali svoje domovy a hľadali šťastie  
v iných častiach sveta. Zväčša preto, že 
im v ich dovtedajšom bydlisku čosi chýbalo.  
V posledných mesiacoch však dostáva mi- 
grácia cez Stredomorie trpkejšiu príchuť.

Účinnejšie ploty na vonkajších hraniciach 
Únie migrantom znemožnili cestovať relatív-
ne bezpečne po zemi, čo už pred časom po-
silnilo omnoho riskantnejšie putovanie po 
mori. K ich vyššiemu  počtu prispela aj ne-
stabilita na Blízkom Východe a v rôznych čas-
tiach Afriky. Okrem toho Taliansko v októb-
ri 2014 ukončilo program Mare Nostrum za-
meraný na vyhľadávanie a záchranu utečen-
cov na mori. Program financovalo hlavne Ta-
liansko a viedlo ho jeho námorníctvo. Za rok 
sa mu podľa CONCORD-u, konfederácie eu-
rópskych rozvojových a humanitárnych or-
ganizácií, podarilo zachrániť až 150-tisíc ľudí. 
Vystriedal ho program Triton európskej agen-
túry pre vonkajšie hranice Frontex, s výrazne 
nižším rozpočtom a omnoho slabšou bilan-
ciou – sedem tisíc zachránených od novem-
bra 2014. Hoci býva v zime migrantov  
cez more menej, vyznievajú štatistiky  
aj tak výrazne v neprospech nového  
programu. Počet tých, čo na hraniciach  
Únie prichádzajú o život, sa zvyšuje. 

eÚ v akcii?
Práve úmrtia primäli EÚ k akcii. Oprášila  
ideu o pevnosti Európa s vysokými plotmi,  
cez ktoré sa nikto nedostane, a v máji 
prišla so stratégiou, ktorá však má skôr 

chrániť hranice a ničiť lode pašerákov, 
než zachraňovať utečencov. Počíta pritom 
aj s pomerne inovatívnym prvkom – 
prerozdeľovaním migrantov do jednotlivých 
krajín EÚ, aby tak odľahčila svojim južným 
členom. Na rozdiel od ochrany hraníc sa pri 
návrhu o kvótach dá o európskom konsenze 
hovoriť len ťažko. Aj slovenská vláda je proti. 
Rozhodnutia by sme podľa nej mali v EÚ 
prijímať jednomyseľne a dobrovoľne. Zároveň 
tvrdí, že náš azylový systém je určený pre 
utečencov, nie pre ekonomických migrantov, 
ktorých medzi utečencami vláda nachádza.

Únia sa prezentuje ako mäkká veľmoc, ktorá 
má porozumenie pre problémy krajín globál-
neho Juhu. Okrem iného do nich v rámci roz-
vojovej spolupráce posiela najviac peňazí na 
svete. Len v roku 2014 to bolo vyše 58 mi-
liárd eur. Omnoho viac než dávame, si však 
od chudobnejších krajín v rôznych formách 
berieme späť. A to vplýva aj na mig- 
ráciu, za ktorú tak do istej miery nesieme 
zodpovednosť. Ilustrujú to aj osobné príbehy 
troch utečencov z úvodu textu.

súčasť problému
Umeala, ktorá sa dnes trasie o život kdesi pri 
ostrove Lampedusa na polceste medzi Lí-
byou a Sicíliou, ešte nedávno žila v severnej 
Nigérii. Ide o oblasť ťažko skúšanú konflik-
tom medzi armádnymi jednotkami a islamis-
tickým hnutím Boko Haram. Dlho to znášala, 
no posledná vládna ofenzíva ju primäla  
k úteku. Na druhej strane je Slovensko,  
ktorého minister vnútra Robert Kaliňák 
sa pre denník Pravda vyjadril, že pre nás mig-
ranti predstavujú bezpečnostné  
a ekonomické riziko. Ako ale dokazuje  

Migranti 

všetci sú na jednej lodi. umeala Z nigérie, salim Z tanZánie,  
dulane Z etiópie. a mnohí ďalší. s pár fĽašami vody, beZ kor-
midelníka, iba s kompasom a nádejou na lepšiu budúcnosť.  
či aspoň na nejakú. všetci klopú na európske brány a v príbehu 
každého Z nich má prsty aj európa, ktorá by pred nimi tie dvere 
najradšej Zavrela.

výročná správa slovenského ministerstva hos-
podárstva o obchode s vojenským materi-
álom, nigérijskej armáde sme dodali ťažké 
zbrane, aké sa podľa tamojšieho výboru  
pre ľudské práva zneužívajú aj proti civilistom. 
Ak je pre nás Umeala bezpečnostným rizi-
kom, čím sú pre ňu zbrane, z ktorých profitu-
jú aj slovenské firmy?

Salimovi z Tanzánie miestna vláda zabra-
la pôdu. Dala ju európskej firme, aby na nej 
mohla pestovať jatropu, plodinu obzvlášť 
vhodnú k výrobe biopaliva, po ktorom bol 
v EÚ dopyt. Ten podporila aj enviropoliti-
ka Únie, ktorá si dala za cieľ, aby sa do nášho 
energetického mixu dostala do roku 2020  
až desatina alternatívnej energie. Biopalivá sa 
tak stali prvou voľbou. Dopadom tejto politiky 
je okrem zvýšenia svetových cien potravín aj 
strata pôdy (a teda obživy) miestnych komu-
nít, neraz bez sľúbených kompenzácií. Keď si 
to európski politici uvedomili, prestali biopali-
vá tak aktívne podporovať. Firma plantáže za-
vrela a odišla. A s ňou aj aká-taká vidina prá-
ce. Salim, ktorého nedomyslená európska po-
litika obrala najprv o pôdu a neskôr o prácu, 
sa rozhodol odísť a hľadať šťastie inde.

Dulane, ktorý je na lodi s rodinou, pochádza z 
Etiópie. Vyhnala ho klimatická zmena. Keď via-
cero rokov po sebe poriadne nezapršalo, po-
chopil, že z jeho rodiny sa stali klimatickí ute-
čenci. Fenomén síce nemá právny základ, no 
zmena podnebia a vodného režimu v krajine 
má na rozhodnutia migrovať svoj vplyv. Klima-
tológ Milan Lapin hovorí, že rozvinuté krajiny, 
medzi ktoré patrí aj Slovensko, sú prinajmen-
šom 10-krát zodpovednejšie za zmenu klímy 
než menej rozvinuté krajiny. Náš konzumný 
prístup k životu, ktorý k zmene klímy prispie-
va na celoplanetárnej úrovni, sa najviac dotý-
ka tých najchudobnejších. Sami sa tak stáva-
me jednou z príčin migrácie.

Nezatvárajme dvere
Za migráciou sa skrývajú konkrétne ľud-
ské osudy. Fenomén má však aj širší politic-
ký rozmer, ktorý si európske vlády nie sú vždy 
ochotné priznať. Sme a boli sme súčasťou 
problému. A preto Európa musí prestať  
prehliadať tragédie na svojich brehoch.  
Riešením nie je vzduchotesne uzavrieť hrani-
ce, no otvoriť dvere tým, ktorí sa k nám vybe-
rú, a prijať ich dôstojným, ľudským spôsobom. 
A zároveň hľadať a riešiť príčiny, prečo muse-
li opúšťať svoje domovy. Za ich neľahkým roz-
hodnutím neraz stojíme aj my sami.

  naše politiky mávajú ďalekosiahle dôsledky. 
jedna z nich obrala o živobytie napríklad 
senegalských rybárov. jedným z východísk  
je aj migrácia. Foto: Pixabay, Senegal, 2014  
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Natasha má 15 rokov. S tromi mladšími 
súrodencami žije na vidieku asi 80 kilo-
metrov juhozápadne od Ndoly, najdô-
ležitejšieho mesta tzv. Medeného pásu 
(Copperbelt). Matka býva doma, no otec 
pracuje v bani pri meste Kitwe, a tak sa 
vídajú len zriedka. Natashina škola je  
od domova vzdialená asi štyri kilometre. 
Deti do nej dochádzajú peši. 

Pred pol rokom ju po ceste znásilnil ka-
mionista, ktorý jej ponúkol odvoz. Trau-
mu sa snažila utajiť, až kým nezistila, že 
je tehotná. „Je jednou z mnohých mla-
dých žien a dievčat, ktoré sa stali obeťa-
mi sexuálneho násilia,“ hovorí Halumba 
Munachonga, riaditeľ organizácie Hosa-
na Mapalo, ktorá sa venuje reprodukč-
nému zdraviu žiakov a žiačok v severnej 
časti Zambie. 

„Tehotné či znásilnené mladé ženy bý-
vajú stigmatizované okolím, a tak vyhľa-
dávajú pomoc vzdialenejších vidieckych 
kliník, kde ich nik nepozná,“ pokračuje 
Halumba. Prejdú zdravotnou prehliad-
kou, dostanú očkovania a môžu tam aj 
porodiť dieťa. 

Vidiecke kliniky nahrádzajú absentujúce 
zdravotnícke služby. V celom dištrikte 
Ndola pracujú mimo miest len traja  
lekári. Starostlivosť zabezpečujú zdra-
votné sestry i dobrovoľníčky, ktoré 
pomáhajú a šíria osvetu priamo v de- 
dinách. Mnohé ženy takto zohrávajú vý-
znamnú zdravotnícku, aj politickú  
rolu vo svojich komunitách.  

kolóniou dodnes
Región v okolí mesta Ndola patril k bo-
hatým a rýchlo sa hospodársky vzmáha-
júcim oblastiam Afriky. V šesťdesiatych 
rokoch 20. storočia bol kozmopolitný  
a kultúrne pestrý. Ťažil z toho, že Zam-
bia má jedny z najväčších zásob medi 
na svete. Medzi producentmi tohto 
kovu je veľmocou, no podobne ako  
v prípade iných krajín globálneho Juhu, 
nerastné bohatstvo je požehnaním aj 
prekliatím zároveň. Krátko po tom, ako 
britskí kolonizátori objavili veľké mede-
né ložiská, prevzali nad oblasťou kon-
trolu a ovládli ťažbu aj export zambij-
skej medi. Od konca 19. storočia táto 
kontrola trvá prakticky až dodnes. 
Prvé tri desaťročia produkcia postup-
ne rástla, priemyslu sa darilo a Copper-
belt sa stal jedným z najvýznamnejších 
baníckych regiónov sveta. Napriek otra-
som svetovej hospodárskej krízy v tri-
dsiatych rokoch 20. storočia ťažba medi 
stimulovala ekonomiku krajiny  
a koncom šesťdesiatych rokov mala 
Zambia vyššie HDP ako Južná Kórea, Tu-
recko či Brazília. Postupujúcu ekonomic-
kú globalizáciu však bolo v krajine čoraz 
väčšmi cítiť. Zambijská ekonomika stála 
a padala na produkcii jedinej suroviny, 
ktorej cenu určovala londýnska burza. 
Vláda sa preto rozhodla k prvému  
z rady nešťastne načasovaných krokov 
na stabilizovanie banského priemyslu. 
Do začiatku sedemdesiatych rokov od-
kúpila väčšinové podiely v baniach  

kOHErENciA pOlitík prE rOzvOj / Rozvojová SPoluPRáca

 Meď: požehnanie 

Zambijský región ndola je bohatý na náleZiská medi. aj preto 
je dodnes pod vplyvom Zahraničných inštitúcií a ťažobných 
spoločností. tí, ktorí oblasť ovládajú, však nenesú žiadnu 
Zodpovednosť Za vedĽajšie efekty ťažby. 

miChAl CeNker  
(Projektový manažér Nadácie Pontis)

  mladí zambijčania z university of zambia 
sa aktívne podieľajú na príprave legislatívnych 
zmien. Fofo: Archív Nadácie Pontis, Zambia, 2015 

i prekliatie zambie

a získala výhradné právo na ťažbu  
medi. O pár rokov však prišla prvá  
a v 1979. druhá ropná kríza. Ceny medi 
prudko klesli, úverové sadzby stúpli  
a zambijská vláda si nemala kde požičať 
na vykrytie strát. Vnútorný politický boj 
zavŕšila dohoda so Svetovou bankou 
a Medzinárodným menovým fondom  
o pôžičkách viazaných na štrukturálne 
reformy, vrátane rozsiahlej privatizácie. 
Pri odpredaji baní zbohatla malá sku- 
pina ľudí a niekoľko desiatok tisíc ro-
botníkov prišlo o prácu. O krachujúce 
bane však strácali záujem aj samotní in-
vestori, kým v roku 2004 svetové ceny 
medi výrazne neklesli. Došlo teda k ďal- 
šej vlne privatizácie, počas ktorej zahra-
ničné spoločnosti uzavreli s vládou viace- 
ré „prechodné dohody“. Podľa nich ne- 
museli platiť takmer nijaké dane, neniesli 
zodpovednosť za znečisťovanie krajiny  
v okolí ťažby. Tento stav trvá dodnes.

Bohatstvo  
a angažovaní študenti
Natashina rodina sa ocitla uprostred 
zmien, na ktoré nemajú nijaký dosah. 
V zambijských mestách žije takmer  
polovica obyvateľov krajiny. Na nich 
sa tiež najväčšmi podpísali vzostupy 
a pády ekonomiky. Zavreté kancelárie 
subdodávateľov svedčia o úpadku  
baníckeho priemyslu, no komplexy  
nákupných centier hovoria o naras- 
tajúcej kúpnej sile strednej vrstvy  
a zvyšujúcom sa počte bohatých.
Mnohí Zambijčania sú hrdí na fakt, že 
boli medzi prvými, čo získali v 20. sto-
ročí nezávislosť. Tieto spomienky však 
majú trpkú príchuť. Z úpadku krajiny vi-
nia najmä zahraničné inštitúcie a súk- 
romné spoločnosti, ktoré privatizovali 
kľúčové odvetvie. 
Naše stretnutia so študentmi z Univer-
sity of Zambia však boli plné odhodlania 
a záujmu. V rámci vzdelávacieho projek-
tu UNIDEV, ktorý prináša metódy rozvo-
jového vzdelávania aj na slovenské uni-
verzity, s nami zdieľali úspechy študent-
ských odborov či  verejných podujatí, 
ktoré zorganizovali. Plánujú rozbehnúť 
komunitné projekty, a dokonca pripra-
vujú návrhy legislatívnych zmien. 
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Skôr než sa Jos, hlavné 
mesto nigérijského štátu 
Plateau, stalo synonymom 
pre násilné etnicko-sek-
társke konflikty, bolo zná-
me svojím horúcim podne-
bím a ťažbou cínu. Tá sa v 
„Cínovom meste“ začala v 
roku 1902. Do polovice šty-
ridsiatych rokov 20. storo-
čia z neho britská vláda uro-
bila exportnú surovinou čís-
lo jeden. Po objavení ropy v 
polovici päťdesiatych rokov 
miestna ťažba cínu upada-
la. Mesto Jos sa však muse-
lo vyrovnávať s devastáciou 
pôdy a životného prostre-
dia. Po ťažbe cínu tu zosta-
lo viac ako 4000 osirelých 
ťažobných jám, ktoré zača-
li byť vážnou hrozbou pre 
jeho obyvateľov.

hrozby  
pre rodiny 
baníkov
Ničenie krajiny sa rozširuje. 
Takmer polovica územia je 
pokrytá haldami odpadu zo 
zastavených ťažobných akti-

vít. Zanedbávané opus-
tené bane predstavu-

jú hrozbu nielen pre ilegál-
nych baníkov, ale aj rodiny 
tých, čo prišli o prácu a do-
dnes žijú v stiesnených ro-
botníckych štvrtiach. Tie vy-
budovali ťažobné spoloč-
nosti v tridsiatych rokoch 
20. storočia. 
Opustené bane sú smrteľ-
nými pascami, občas sa v 
nich utopia deti i dospelí. 
Neustále rastúci počet oby-
vateľov v ich okolí znamená, 
že čoraz viac ľudí je vystave-
ných nebezpečným rádioak-
tívnym prvkom. 

Choroby  
a chudoba 
Farmárom, ktorí objavili 
ložiská cínu na svojom 
pozemku alebo v jeho 
blízkosti, rudu bez ade-
kvátnej kompenzácie 
zabavili. Sú voči tomu veľmi 
často bezmocní. Nemajú 
ani predstavu o hodnote 
bohatstva, ktoré im vzali  
z vlastného kúsku zeme. 

Ničenie životného prostre-
dia v meste Jos a jeho okolí 

sa začalo už v päťdesiatych  
rokoch 20. storočia, keď ba-
níci vyrubovali stromy 
za ťažobnými a palivovými 
účelmi. Výkopmi spôsobili 
rôzne stupne erózie.  

 „Keď vyhlbovali zem, ryli 
dosť hlboko. Len Boh vie, 
aké hlboké sú niektoré 
jamy,“ povedal. „Spod zem-
ského povrchu sa tým uvoľ-
nili chemické látky. Niekto-
ré z nich sú dosť nebezpeč-
né a v nich obsiahnuté rádi-
oaktívne prvky môžu spôso-
bovať rakovinu,“ upozornil 
Sylvanus Dangtoe, komisár 
pre životné prostredie štá-
tu Plateau. 
Výskumy vedené v rôz-
nych obdobiach v priebe-
hu rokov dokazujú, že cí-
nová ruda – jeden z neras-
tov objavených v okolí úze-
mia miestnej správy Barkin 
Ladi – obsahuje kryštalic-
ký oxid kremičitý. Je toxický, 
môže spôsobovať rakovinu 
pľúc a iné respiračné cho-
roby. Celé desaťročia baníci 
neboli vôbec alebo len veľmi 
málo chránení pri práci s to-
uto látkou. 

V roku 2012 vtedajší minis-
ter zdravotníctva profesor 
Onyebuchi Chukwu vyhlá-
sil na 55. výročnom stret-
nutí Národnej zdravotníc-
kej rady, že roky ťažby cínu 
v štáte Plateau vystavili jeho 
obyvateľov nebezpečenstvu 
a zvýšenie výskytu rakoviny 
súvisí s rádioaktívnym odpa-
dom na tomto území. 
Doktor Musa Atang z kliniky 
Sacred Heart Community  
v Gidan Adudu, čo je jedno  
z mála zdravotníckych  
zariadení pre tisíce ľudí  
v celej oblasti, vyhlásenie 
ministra o náraste výsky-
tu rakoviny potvrdil. „Nao-
zaj stúpa úmrtnosť na rôz-
ne druhy pľúcnych chorôb, 
na základe čoho sa domnie-
vame, že existuje vzťah me-
dzi dlhodobým vdychova-
ním kremičitého prachu ob-
javeného v cíne a rakovinou 
pľúc,“ uviedol. „Stretávame 
sa tu aj s ďalšími dýchacími 

nigérijská novinár-
ka janet faden píše O 
environmentálnych 
a Zdravotných hroZ-
bách, ktoré v jej kra- 
jine Zanechala ťažba 
cínu.

zanedbania
a environmentálneho 

Jos: storočie prieskumu cínu  

JANeT fAdeN 
(Nigérijská novinárka na voľnej nohe)

  ťažobné spoločnosti odišli 
a zanechali tu environmentálnu 
katastrofu. Foto: Janet Faden, 
Nigéria, 2015
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chorobami ako napríklad zá-
pal pľúc.“ Podľa neho je ťaž-
ké určiť presný počet pra-
covníkov postihnutých v jeho 
obvode. Pacientov s vážny-
mi chorobami vždy posielajú 
do špecializovaných nemoc-
níc v Jose. Ani ťažobné spo-
ločnosti neviedli pred svojím 
zatvorením žiadne zdravotné 
záznamy o zamestnancoch.  
Atang tiež povedal, že výskyt 
pľúcnych chorôb je určite 
vyšší na severe Plateau ako 
na juhu, kde je ťažba menej 
rozšírená. 

Bez  
možnosti  
voľby
Bývalý baník Mallam Abdulla-
hi z mesta Bauchi pracoval  
v baníckej dedine Ganan Daji 
na území miestnej správy 
Barkin Ladi. Tvrdí, že baníci 
si uvedomujú nebezpečen-
stvo. Nemajú však na výber, 
pretože je to jediný zdroj  
obživy, ktorý poznajú. „Bieli 
sa k toxickým látkam nepri- 
bližujú, ale nás nechajú, aby 
sme ich miešali holými ruka-
mi. Vedeli sme, že je to ne-
bezpečné, ale potrebovali 
sme peniaze,“ hovorí. 
Komisár Dangtoe si všimol,  
že bývalí pracovníci baní, ži-
júci v okolí ťažobných jám, 
nemajú prístup k základnej 
vybavenosti. Navyše z nich 
pijú vodu, čo očividne škodí 
ich zdraviu. „Ľudí v blízkos-
ti tejto oblasti sme varova-
li. Pritiahli sme pozornosť fe-
derálnej vlády s tým, že tieto 
územia potrebujú dohľad. Ak 
obyvatelia Delty Nigeru pla-
čú, že ich lokalita bola zniče-
ná prieskumom ropy, človek 
z Plateau má také isté právo 
žiadať spravodlivosť,“ zdôraz-
ňuje Dangtoe. 
 „Cín síce tvoril kostru eko-
nomiky krajiny, ale jeho do-
bývanie spôsobilo veľa škôd. 
Zapríčinilo devastáciu a de-
generáciu. Federálna vlá-
da by sa mala začať zaobe-
rať tým, ako môžeme vyriešiť 
problémy spôsobené  
ťažbou,“ dodáva. 

kampaň  
namiesto  
pomoci  
Federálna vláda preukázala 
snahu tento problém vyrie-
šiť cez Ekologický fond, ktorý 
poskytla jednotlivým štátom. 
Hoci sa občianska spoloč-
nosť začala dožadovať  
rekultivácie pozemkov  
a vytvorenia Rady pre ekolo-
gický rozvoj v štáte Plateau, 
jej kroky v riešení devastácie 
spôsobenej ťažbou priniesli 
len veľmi málo. 
Celkom 1,6 miliardy nigérij-
ských nair (7 miliónov eur)  
z Ekologického fondu urče-
ných pre Plateau sa strati-
lo za vlády guvernéra Joshuu 
Dariye. Vyšetrovateľom  
Komisie pre ekonomické  
a finančné zločiny povedal, 
že sa peniaze utratili  
na prezidentskú kampaň 
Oluseguna Obasanja  
v roku 2003. 
Pracovník rozpočtovej komi-
sie ministerstva financií štá-
tu Plateau potvrdil, že  
od škandálu guvernéra  
Dariye federálna vláda  
zastavila financovanie  
Ekologického fondu. 
Dodal tiež, že federálna vlá-
da prevzala kontrolu  
nad ekologicky poškodený-
mi miestami štátu Plateau. 
Ako príklad uvádza projekt 
rekultivácie opustenej jamy 
Domkat Bali Road, ktorý  

je podľa neho financovaný 
priamo federálnou vládou. 

prekliatie  
Cínového  
mesta 
Veľa obyvateľov Plateau si 
myslí, že ložiská cínu na ich 
pozemku sú viac prekliatím 
ako požehnaním. Jos sa pre-
slávil ako „Cínové mesto“, 
pretože samotné mesto  
i jeho okolie leží na obrov-
ských ložiskách cínovej rudy. 
Ľudia sa však sťažujú, že sa 
to nepremietlo do blahoby-
tu, rozvoja alebo príležitostí. 
Aj komisár pre pevné mi-
nerály štátu Plateau, Sani 
Agwom Zandi, si myslí, že 
ľudia nemajú veľa úžitku z 
prieskumných cínových vr-
tov. „Nedosiahli sme maxi-
málny úžitok z ťažby, pre-
tože povolenia sa vydáva-
li len medzinárodným spo-
ločnostiam. Ťažia pod dohľa-
dom federálnej vlády aj trž-
by smerujú jej. My  
z ťažby nemáme priamy 
zisk,“ sťažuje sa. „Ak sa po-
zriete na naše environmen-
tálne problémy, zistíte, že 
tieto firmy spôsobili zemi 
veľa škody a odišli bez rekul-
tivačného plánu.“ 
Ľudsko-právne organizácie, 
ako napríklad Liga pre ľud-
ské práva, sa v rokoch 2000  
až 2006 tiež začali zaujímať  
o postihnuté územie a žia- 
dať pomoc. Boli však prinú-

tené prerušiť činnosť kvô-
li nedostatku financovania. 
Navyše sa zdá, že vláda pre-
javuje len vlažný záujem  
o problémy v ťažobnom  
odvetví. To tiež oslabilo roz-
hodnutie a schopnosť baní-
kov bojovať za svoje práva.  

Ťažobné spoločnosti odišli 
a zanechali tu štyri tisícky 
opustených, nebezpečných 
jám. Baníci stále žijú v ich 
blízkosti a sú vystavení rá-
dioaktívnym prvkom. Nee-
xistujú žiadne záznamy, kto-
ré by sledovali a regulova-
li počet ľudí, ktorých zdra-
vie ovplyvnila ťažba v Plate-
au. Obvinenia zo sprenevery 
ekologických fondov sú zná-
me. No nádej, že sa vláda 
postará o to, aby medziná-
rodné spoločnosti odškod-
nili baníkov, sa stáva nereál-
nou. Aspoň zatiaľ. 

  oblasť, v ktorej sa v nigérii ťažil 
cín, je nebezpečná pre zdravie 
miestnych obyvateľov. Foto: Janet 
Faden, Nigéria, 2015

  Článok vyšiel v pôvod-
nom znení na webe Inter-
national Centre for Investi-
gative Reporting.

  Do slovenčiny preložila 
Denisa Vasilko.
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Rozvojová SPoluPRáca  /  Ľudské práva

Boko haram.  
tí, ktorí zakazujú 

v pOlOvici AprílA 2014  
sa vo dverách dievčenskej školy 
v nigérijskom chiboko objavila stráž. „ponáhĽajte sa, Zachrá-
nime vás pred nimi,“ kričali uniformy po žiačkach. tie vybehli  
Z tried netušiac, že na korby áut ich nakladajú muži, pred kto-
rými ich mali Zachrániť. Ľstivý únos dostal do médií nový pojem: 
boko haram – tí, čo ZakaZujú vZdelanie.

Islamistická skupina, operujúca v severo-
východnej Nigérii na území väčšom než 
je Belgicko, cieli na ženy a školy od roku 
2009. „Západné vzdelanie sa zakazuje,“ 
vyhlásil vtedy zakladateľ skupiny Moha-
med Yusuf: „Akékoľvek znalosti, ktoré sú 
v protiklade s islamom, Alah získať ne-
dovolí.“ Od tohto výroku sa v krajine roz-
točilo koleso bleskových útokov, bom-
bových atentátov a únosov, ktoré podľa 
Úradu vysokého komisára OSN pre ute-
čencov do konca minulého roka vyústi-
li do úteku jedného milióna ľudí. Väčši-
na z nich opustila domovy a presídlila sa 
v rámci krajiny, stotisíc ľudí utieklo do Ni-
geru, tisíce utečencov eviduje Čad a Ka-
merun. 

zrodil sa z biedy
Zárodok Boko Haram sa formoval  
v sedemdesiatych rokoch 20. storočia.  
V regiónoch pustého severu sa vtedy ob-
javilo hnutie, na čele ktorého stál radikál-
ny kazateľ Maitatsine. Korán vysvetľoval 
pomerne neortodoxným spôsobom  
a obracal ho proti západnej civilizá-
cii. Jeho nasledovníci odmietli sekulár-
nu vládu, čo v roku 1980 vyústilo do kr-
vavých nepokojov. Od tých čias sa regió-
nov zmocňoval radikalizmus. Dôvod? Tr-
vajúca bieda, a to i napriek bohatstvu z 
ropy, ktorá z krajiny odteká ropovodmi 
britských a amerických spoločností, skla-
manie ľudí, ktorí od investorov a príjmov 
z ropy očakávali rozvoj, no ten  
nenastal, nevzdelanosť.

vzdelanosť žien – 
najväčšia prekážka
Severné, dominantne moslimské oblasti, 
trápi dlhé roky vysoká nezamestnanosť. 
Chudoba zároveň spôsobuje, že sa len 
málo zapájajú do politického života.  
V štáte Borno, bašte rebelov, sa miera 
gramotnosti podľa UNESCO pohybuje pri 
14,5 percentách. Pre porovnanie, eko-
nomicky najsilnejší Lagos na juhu krajiny 
dosahuje gramotnosť na úrovni 92 per-

cent. „To, čo Boko Haram správne identi-
fikovali ako najväčšiu prekážku  
pre ovládnutie spoločnosti, je vzdelanosť  
a špeciálne vzdelanosť žien. Vedia, že ak 
sa podarí zastrašiť kritické množstvo ľudí, 
majú vyhrané,“ tvrdí Dušan Ondrušek, 
konzultant mimovládky PDCS. 

Vlani navštívil región Plateau Kuru,  
nárazníkovú zónu moslimského seve- 
ru a kresťanského juhu. Hoci sa podľa  
Ondrušeka vláda tvárila, že s Boko Ha-
ram bojuje, niektoré udalosti akoby na-
svedčovali opaku. „Uskutočnia sériu úto-
kov v hlavnom meste a nepozorovane 
sa skryjú v lese. Desiatky nákladiakov nie 
sú pištoľka, ako sa môžu nepozorovane 
schovať?“ upozorňuje.

Situácia sa však po-
stupne mení. Nigéria 
zvolila nového prezi-
denta, začala spájať 
sily so susedmi  
a zatláčať militantov 
do lesov Sambisa  
na severovýchode.

zamlčaná 
masakra
Boko Haram ukázali
svoju silu aj pred šiestimi rokmi 
v povstaní, po ktorom ostalo v prachu le-
žať 800 mŕtvych. Džihádistov si však svet 
všimol až vlani – po únose takmer troch 
stoviek kresťanských študentiek. Mla-
dé ženy nútili konvertovať na islam, plniť 
úlohu slúžok a sexuálnych otrokýň. Väč-
šina z nich naďalej ostáva v zajatí  
a z veľkej kampane Vráťte nám naše 
dievčatá (Bring Back Our Girls), ktorá 
volá po ich návrate, ostali len fotografie  
v archívoch sociálnych sietí. 

Svet takmer nereagoval, keď militanti  
v januári vtrhli do dedín Baga a Doron 
Baga a proti ich obyvateľom otočili rake-
tomety. Masakra stála život 2000 ľudí. To, 
čo sa v oblasti stalo, preverovala aj orga-
nizácia Amnesty International. Pomáha-
la si satelitnými snímkami, ktoré ukáza-

sTANislAVA hArkoToVá  (Redaktorka Aktuálne.sk)

vzdelanie
li priestor v okolí Čadského jazera pred a 
po útoku. Prečo si svet masakru 
nevšimol? 

Udiala sa v čase, kedy médiá sledovali 
prípad Charlie Hebdo, parížskej redakcie, 
ktorej pracovníci sa takisto stali obeťou 
radikálov. „Máme masakry a masakry,“ 
komentoval vtedy juhoafrický korešpon-
dent Simon Allison so slovami, že „živo-
ty Afričanov sú stále menej spravodajsky 
hodnotné.“ Priznal však, že spravodaj-
stvu z Baga bránili i objektívne prekážky. 
Najbližší novinári boli od miesta útoku 
vzdialení stovky kilometrov. Navyše,  
pôsobiť v oblasti, kde Boko Haram  
operuje, je pre médiá zložité. Sú totiž 
jedným z cieľov. 

Nový prezident –  
nová nádej?
Aktuálne sa tiaž boja proti extrémistom a 
záchrana dievčat zo zajatia presúva  
na plecia nového lídra. Úradu prezidenta 

sa ujíma Muhamadu Buhari, generál  
na dôchodku, ktorého spájajú s pučom  
v roku 1983. Krajinu sa vtedy pokúsil  
reformovať prehnanou disciplínou.  
Nevyhol sa pritom excesom, akými bol 
o trestanie študentov väzením za opiso-
vanie na skúškach či tresty za nedochvíľ-
nosť úradníkov. 

Dnes o sebe Buhari vyhlasuje, že pat-
rí medzi angažovaných demokratov. Prá-
ve jeho armádna minulosť dáva niekto-
rým nádej, že sa mu podarí dostať Boko 
Haram pod kontrolu. Nový prezident to-
tiž môže staviť i na popularitu. Buhari je 
moslim a na severe sa teší veľkej obľú-
benosti.

 

  ženy sú hlavným terčom Boko haram. Foto: 
Dušan Ondrušek, Nigéria, 2015

pôsobiť v oblasti,  
kde Boko Haram 

operuje, je  
pre médiá zložité.  

sú totiž jedným
z cieľov.
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riadni členovia:
   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 

   človek v ohrození 
web: www.clovekvohrozeni.sk 

   erko – hnutie kresťanských 
spoločenstiev 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 spo-
lupráce  
web: www.silarozvoja.sk 

   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 červený kríž 
web:www.redcross.sk 

   výskumné centrum slovenskej 
spoločnosti pre zahraničnú politiku
web: www.sfpa.sk 

   vysoká škola zdravotníctva a sociálnej prá-
ce sv. alžbety
web: www.vssvalzbety.sk 

   združenie albert pre podporu Fakulty 
zdravotníctva a sociálnej práce trnavskej uni-
verzity v trnave
web: http://albert.truni.sk

pozorovatelia:
   academia istropolitana Nova 

web: www.ainova.sk 
   člověk v tísni – slovensko

web: www.peopleinneed.sk 
   Dvojfarebný svet 

web: www.dvojfarebnysvet.sk 
   inštitút pre rozvoj spoločnosti 

web: www.sdisk.eu 
   Nadácia Milana šimečku 

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 členov a 7 pozorovateľov), 
ktoré pôsobia najmä v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania na Slovensku. Za-
stupuje ich pri rokovaniach so štátnymi inštitúciami a podporuje šírenie informácií o rozvojovej spolupráci a globálnych súvislos-
tiach na verejnosti. 

Osoby alebo organizácie, ktoré majú záujem o témy zahraničnej rozvojovej spolupráce a humani-
tárnej pomoci, zároveň však nespĺňajú kritéria členstva v Platforme MVRO, sa môžu stať členmi Klu-
bu priateľov Platformy MVRO. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára, ktorý je uverejnený 
v sekcii Klub priateľov: 
www.mvro.sk/sk/zapojte-sa/klub-priatelov

ŽI FÉR je celoročná spoločná kampaň Platformy MVRO a jej členských organizácií. Svet je  
v dnešnej dobe príliš prepojený na to, aby sme si nevšímali to, čo sa deje za hranicami Slovenska.
Ďakujeme 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.
www.mvro.sk/zifer

vydala: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Miletičova 7, 821 08 Bratislava, +421 2 20 44 52 55, info@mvro.sk, www.mvro.sk, err2015.zifer.sk

Bulletin bol vydaný v rámci projektu „Európsky rok rozvoja 2015: Médiá pre rozvoj“,  
ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej komisie. 

Za obsah nesie zodpovednosť Platforma MVRO, vyjadrené názory nemožno interpretovať ako stanovisko donora.
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