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Budeme sa už zaujímať?
Som pod indickými zasneženými himalájskymi vrchmi 
a zvoní mi telefón. „Neviem, či sleduješ, čo sa u nás 
deje, ale prichádzajú sem lode plné moslimov!“ vraví 
vystrašený hlas. „Prečo sa ich bojíš? Stretla si niekedy 
moslima?“ pýtam sa mamy. „Samozrejme, bola som v In- 
donézii,“ odpovedá hrdo, lebo nie každý z jej generácie 
navštívil nejakú menej rozvinutú krajinu. „A mala si s nimi 
zlú skúsenosť?“ pýtam sa ďalej. „Nemala,“ odpovie. V jej 
hlase cítim zahanbenie. „Ale oni sem prichádzajú hlavne 
muži. A napríklad vo Švédsku sa s počtom imigrantov 
zvýšil počet znásilnení,“ zahlási štatistiky, o ktorých vraj 
písali v novinách. 

Nikdy ma neprestane fascinovať sila médií. Ani osobná 
skúsenosť s moslimami nie je viac ako to, čo povedia 
novinári. 

A tak sedím na kameni pod Himalájami a vysvetľujem 
do telefónu, že aj my sami sme zodpovední za príchod 
imigrantov a utečencov do Európy. Mnohé európske 
politiky sa síce tvária filantropicky, avšak kým jednou 
rukou dávame, druhou z krajín, odkiaľ k nám dnes ľudia 
utekajú, berieme. 

Nazrieť do vlastných radov a v nich hľadať vinníka by bolo 
príliš. Predsa nemôžeme za to, že niekde v Etiópii ľudia 
nemajú čo piť, a preto nasadnú na loď. Už vôbec sa nás 
netýka vyčíňanie hnutia Boko Haram v Nigérii, ani sýrski 
utečenci. 

Ale čo ak je to všetko inak? Čo ak aj Slovensko podporuje 
dovozom zbraní hnutie, ktoré zakazuje vzdelanie Nigé- 
rijčankám? Čo ak v Keni a Etiópii nemajú ľudia vodu  
na pestovanie potravín, lebo sa tam pestujú ruže, ktoré 
ste práve niekomu darovali? Čo ak za vojnou v Sýrii je aj 
klimatická zmena? Odveziete sa ráno do práce autom či 
zvolíte mestskú hromadnú?

Je načase prestať si zakrývať oči pred realitou, ktorej sme 
všetci súčasťou. Slováci, občania Európskej únie, ktorí 
chcú pomáhať, ale iba vtedy, ak nebudú musieť upustiť 
zo svojho komfortu. A súčasťou sú aj utečenci, ktorí 
utekajú, lebo im ide o život. Ide im o život! 

Všetci žijeme na jednej Zemi. Evidentne skúšame, koľko 
vydrží. Mnohé nám však ukazuje, že prekračujeme jej 
limity. Nielen o utečencoch, ale aj o klimatickej zmene už 
médiá píšu. Prinášajú podobne šokujúce informácie, ako 
sú tie o plných lodiach moslimov. Budeme sa už konečne 
viac zaujímať aj o príčiny príchodu toľkých cudzincov  
a o naše pričinenie k súčasnej zúfalej situácii?

Úvodník
Obsah

Magdaléna VaculčiakoVá 
(Editorka časopisu Rozvojová spolupráca)
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Organizácie bojujúce za ľudské práva  
či férový obchod, zaoberajúce sa migrá-
ciou, prácou s mládežou alebo konzu-
mentskými návykmi – všetky upozorňujú 
tento rok na potrebu spolupatričnosti aj 
počas konania významných konferencií.

Prvou z nich bola júlová konferencia  
o financovaní rozvoja v Addis Abebe.  
Za účasti diplomatov, odborníkov a zás- 
tupcov občianskej spoločnosti sa na kon- 
ferencii diskutovali spôsoby financo- 
vania  globálneho rozvoja v najbližších 
dekádach, ako aj Cieľov udržateľného 
rozvoja. Viac o diskusiách, otvorených  
na tejto konferencii, píše na strane 10 
Braňo Tichý,  ktorý sa na konferencii 
zúčastnil za Platformu MVRO.

Medzi 25. a 27. septembrom sa v New 
Yorku konala konferencia o samotnej 
budúcnosti udržateľného rozvoja. Prá- 
ve na nej boli medzinárodnou komuni- 
tou prijaté Ciele udržateľného rozvoja,  
na ktorých naplnenie si 193 signatár-
skych štátov uložilo ambicióznu uzávier-
ku – koniec roka 2030. 

Na prelome novembra a decembra sa 
bude konať parížska konferencia ku kli-
matickej zmene. Úlohou členských štátov 
OSN na nej bude dohodnúť sa na efektív-
nom odstraňovaní ľudstvom zapríčinené-
ho trendu globálneho otepľovania. 

diskusia na Pohode

Riešenia problémov, o ktorých tento 
rok diskutujú svetoví lídri, sme si dovolili 
hľadať aj my v Platforme MVRO. Zvolili 
sme si k tomu lokálnejší prístup. Na fes-
tivale Pohoda sme zorganizovali diskusiu 
s predstaviteľmi ukážkových lokálnych 
iniciatív na Slovensku.

Na najväčšom slovenskom festivale 
sme počas festivalovej soboty spoločne 
diskutovali s tromi zaujímavými hosťami: 
Boglárkou Ivanegovou (o. z. Jedlé mesto), 
Jurajom Hipšom (CEEV Živica) a Tigranom 
Aleksanyanom (Slovenská sporiteľňa, 
GLEN Slovakia). Debatu moderoval  

ambasádor Európskeho roka rozvoja  
spisovateľ Michal Hvorecký.  Východis-
kovým bodom diskusie Lokálne riešenia 
globálnych problémov bol svet v prob-
lémoch globálnych rozmerov. Hostia 
diskusie svojimi príkladmi inšpirovali  
k ich riešeniam. 

Boglárka Ivanegová, spoluzakladateľka 
bratislavskej komunitnej záhrady POD 
PYRAMÍDOU (budova Slovenského  
rozhlasu), nám ukázala, že záhradkár- 
čenie môže spájať mestské obyvateľstvo 
zdieľaným pestovaním ovocia a zeleniny 
v centre Bratislavy. Mešťania si tak po vy- 
pestovaní prvej paradajky môžu uvedo-
miť, že je to pracná robota. Vážiť si dosta-
tok potravín a pristupovať k ich konzumu 
zodpovedne je jednou z hlavných potrieb 
súčasných rozvinutých spoločností. Veď 
aj z dôvodu ich nadmernej spotreby su-
žuje približne miliardu ľudí na svete hlad.

Juraj Hipš je riaditeľom Centra environ-
mentálnej a etickej výchovy Živica, ktoré 
priamo prepája náš život na Slovensku 
so širším dianím a životom v globálnom 
meradle. Snažia sa ľuďom ukázať alterna-
tívy ku konzumnému životu, napríklad  
v rámci vzdelávacieho programu Sokra-
tov inštitút, možnosťou pobytu v medi-
tačných ústraniach či nakupovať v eko- 
obchode alebo navštíviť vzdelávacie  
centrum v Zaježovej, kde je mnoho  
z aktivít Živice situovaných. 

Tigran Aleksanyan informoval o aktivi-
tách v rámci projektu sociálnej banky, 
predovšetkým o finančno-vzdelávacom 
programe Slovenskej sporiteľne na pod- 
poru začínajúcich podnikateľov. Pri posu- 
dzovaní žiadosti o úver pritom zohľadňu-
je nielen podnikateľský zámer, osobnosť 
a skúsenosti uchádzača, ale aj sociálno- 
spoločenský dopad, ktorý bude mať 
navrhovaná podnikateľská aktivita  
na komunitu. Banka podporila pod- 
nikateľov s rôznorodým zameraním.  
Od autoservisu, cez IT služby až  
po predaj potravín. Viac o programe  
na www.zacinamepodnikat.sk. 

čo nás do konca euróPskeho 
roka rozVoja ešte čaká

Európsky rok rozvoja na Slovensku 
vyvrcholí v jesennom období. Už 11. 
ročník Rozvojového dňa sa koná v stredu 
14. októbra. Celodenné multižánrové 
podujatie prinesie workshopy, diskusie, 
koncerty aj prezentačné stánky a interak-
tívnu hru. Môžete sa tešiť aj na osobnosti 
ako Michal Havran, Michal Hvorecký, 
Adela Banášová či Maroš Čaučík.

V pondelok 19. októbra sa koná Medzi-
národná konferencia Rozvoj a demok-
racia. Jedinú konferenciu tohto druhu 
organizuje Nadácia Pontis v priestoroch 
Hotela Mercure v Bratislave. Poskytne 
odbornej verejnosti unikátnu platformu 
na diskusiu o súčasnom stave a smero-
vaní globálneho rozvoja.

Európsky rok rozvoja zavŕšia Týždeň  
globálneho vzdelávania a festival Jeden 
svet. Mottom tohtoročného Týždňa  
je „Urobme rovnosť realitou“. Disku- 
sie, prednášky a workshopy zavítajú  
od 14. do 22. novembra do škôl  
po celom Slovensku. 

Festival dokumentárnych filmov Jeden 
svet sa v Bratislave koná od 26. novem-
bra do 1. decembra. Hlavná filmová sek- 
cia 16. ročníka je zameraná na férový ži-
vot. Filmy o prepojení globálneho Severu 
a Juhu, o utečencoch, slobode vo svete či 
rozmanitosti uvidia po Bratislave aj diváci 
v regiónoch. 

európsky rok rozvoja prináša diskusie 
o konkrétnych riešeniach

KamPaň euróPsKeho roKa roZvoja (err) odKaZuje vo všetKých 
člensKých štátoch euróPsKej únie na Potrebu dbať nielen o se- 
ba, ale aj o druhých oKolo nás. naPrieč euróPou sa disKutuje  
o KonKrétnych KroKoch, Ktoré môžeme PodniKnúť my všetci.

jakuB Žaludko   
(Projektový manažér Platformy  
MVRO pre Európsky rok rozvoja)
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 Platforma mvRo a členské organizácie sa už 
tradične prezentovali na festivale Pohoda. Foto: 
Archív Platformy MVRO, Trenčín, 2015
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utečenci

o novom režime sa iskal dozvedel z hlásenia  
z minaretov. kresťanov vyzývali, aby buď za- 
platili vysokú daň „jizya”, alebo opustili kraji- 
nu. Starý obchodník sa rozhodol daň pre iSiS 
zaplatiť vo viere, že nové zákony ochránia 
jeho i príbuzných. on aj celá jeho rodina boli 
kresťania. od svojich moslimských susedov sa 
dozvedel, čo sa stalo niektorým obyvateľom 
mósulu. Počul o verejných popravách a o ľu- 
ďoch, ktorí utekali pred zákonmi kalifátu. 
Rozhodol sa teda mesto ihneď opustiť. zbalil 
si zopár cenností a len v tom, čo mali na sebe, 
on, jeho manželka a deti odišli smerom na se- 
ver. Bolo však neskoro, militantné jednotky 
ich zadržali a pod hrozbou odseknutia hlavy 
ich prinútili odovzdať všetok majetok. napo- 
kon im dovolili prejsť len v jednoduchom 
oblečení peši za hranice kalifátu.

dnes sú iskal a jeho rodina vojnovými utečen-
cami. Stratili všetko a ich vízia do budúcnosti  
je pochmúrna. nemajú žiadnu možnosť uplat- 
niť sa, respektíve zaistiť si základné potreby 
pre život. už rok žijú v utečeneckom tábore  
v severnom iraku. medzi hlavným mestom 
Erbil v kurdistane a hranicou s tureckom sú 
takýchto táborov stovky. Podľa odhadov v nich  
žije pol milióna ľudí. tí sú pod neustálou hroz- 
bou vojny a prenasledovania teroristami 
islamského štátu.

ján husár 
(Fotožurnalista)

ešte minulé leto bol isKal iba obyčajným malým obchod-
níKom a žil v mósule. jeho život nebol jednoduchý, lebo 
iraK sa Zmietal v Problémoch už celé desaťročia.  doKá-
Zal všaK  vždy Prežiť a ochrániť svoju rodinu. až Kým 
nePrišiel Zvrat v Podobe Kalifátu naZývaného islamsKý 
štát (isis). jedným Z mála Kolies Poslednej Záchrany sú 
malé milície oPerujúce Pri mósule. budú ale stačiť?

medzi vojakmi kresťanských 
jednotiek sú rozšírené symboly 
ich náboženstva. Pod obrazom 
Panny márie, svätého jozefa  
a malého ježiša leží nový samopal 
ak47. Foto: Ján Husár, Irak, 2015
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vojak ukazuje, kde presne 
visí zástava islamského štátu, 
ktorému už patrí všetko územie 
na horizonte. jednotky kresťanskej 
milície v dedine Bakufa sú denne 
ostreľované mínometmi. Foto: Ján 
Husár, Irak, 2015
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  výhľad z ostreľovacej veže  
v dedine alqosh na vojnovej línii 
s islamským štátom. Používajú 
ju jednotky ochrany regiónu 
nineveh – milícia nPu. Foto: Ján 
Husár, Irak, 2015

  malá milícia dwekh nawsha 
stráži oblasť dedín, ktoré sú 
obývané prevažne kresťanskými 
komunitami na vojnovej línii pod 
dennou paľbou džihádistov iSiS.  
Foto: Ján Husár, Irak, 2015

  väčšina dobrovoľných vojakov 
v oblasti nineveh sú starší 
muži, ktorí už bojovali aj v iných 
konfliktoch v iraku. Foto: Ján 
Husár, Irak, 2015

  opustený detský lunapark  
na hranici s islamským štátom.  
Foto: Ján Husár, Irak, 2015
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o cudzincoch 
a vlastnej 

Keď sa už toľKo hovorí o migrantoch a integrácii, taK by som 
sa rád s niečím PriZnal. mne sa ani Po 38 roKoch do slovensKej 
sPoločnosti integrovať nePodarilo. doKonca musím Povedať, 
že môj Pocit odcudZenia od väčšiny sa v uPlynulých týždňoch 
a mesiacoch ešte stuPňuje.

Nechápem problémy, ktoré tu ľudia 
riešia – väčšinu z nich za skutočné prob-
lémy vôbec nepovažujem – a dokonca 
sa mi stáva, že už ani nerozumiem 
jazyku, akým hovoria osoby okolo mňa, 
alebo akým píšu či rozprávajú v niekto-
rých populárnych médiách. Pripadám si 
ako nevedomý divoch medzi ľuďmi, ktorí 
o sebe tvrdia, že sú slušní, civilizovaní 
a všetko vedia rýchlo a ľahko vyriešiť. 
Chcel by som mať tiež také schopnosti, 
ale nemám ich a obávam sa, že ich už 
ani mať nebudem.

Odmietam žiť v nenávisti. Hnusí sa mi 
násilie. Nikdy som sa nenaučil poriadne 
piť alkohol a priam sa mi bridí opíjať sa. 
Nepoužívam nadávky. A vonkoncom sa 
mi nechce tieto svoje zvyklosti meniť.  
Za vzdelanie nepovažujem diplom.  
Som presvedčený, že aj v najtemnejšej 
minulosti sa treba vŕtať a vyrovnávať sa 
s ňou, pretože inak sa zavŕta ona  
do nás a vyvedie nás z rovnováhy.

Nevyznávam kamarádšafty. Myslím si, 
že aj priateľov treba kritizovať, tak ako  
ja potrebujem, aby oni kritizovali mňa. 
Je mi srdečne jedno, kto čo vyznáva  
a čomu verí, ak mi to nevnucuje a ak 

svoj pohľad na svet nenadraďuje nad 
iné názory.

Svojej národnosti neprikladám prakticky 
nijaký význam. Nemám jednu trvalú 
identitu. Som niekto značne iný ako 
pred desiatimi alebo dvadsiatimi rokmi. 
Hodnoty kritického myslenia a pozna-
nia, ktoré mi vštepila rodina, sa stávajú 
absolútne menšinovými. Sprisahania 
ma bavia iba v literatúre, v realite ma 
smrteľne nudia a otravujú.

Vždy po istom čase doma potrebujem 
vyraziť aspoň na pár dní preč, aby som 
znova nabral silu vrátiť sa tam, kam zjav-
ne nepatrím, ale kde to mám napriek 
tomu rád, kde vychovávam rodinu a kde 
žijú moji priatelia. Mám veľmi rád mno-
hé miesta na Slovensku, ale nie oveľa 
radšej ako oblasti trebárs na Morave,  
v Maďarsku, na Ukrajine či v Nemecku.

Vždy sa na cestách držím jedného 
pevného sna: vrátiť sa, ideálne s hŕbou 
kníh, ktoré mi nesmierne pomáhajú 
prežívať to zvyšné obdobie. Radšej si 
čítam, ako pochodujem. Necítim nijakú 
zvláštnu spolupatričnosť k nijakej mase 
a ani netuším, prečo by som mal.

Michal hVorecký 
(Spisovateľ a ambasádor  
Európskeho roka rozvoja)

Som večne nespokojný, hlavne sám 
so sebou, a pritom žijem v krajine, kde 
vládne obrovská spokojnosť a kde si 
ľudia neželajú ani len o jedného človeka 
viac, aby náhodou nepokazil vládnuci 
pokoj.

Nežijem len v tejto kultúre, som doma  
v mnohých. Vonkoncom si nemyslím,  
že mi patrí táto zem. V živote som veľa- 
krát utekal, najmä sám pred sebou. 
Kto som, aby som súdil, prečo sa toľkí 
ľudia vydávajú na smrteľne nebezpečné 
putovania?

Keďže mi viacerí blízki emigrovali, takýto 
odchod vnímam ako niečo extrémne 
náročné a traumatické. Zažil som tichý 
aj hlučnejší fašizmus doma, aj v oveľa 
chudobnejších i oveľa vyspelejších kraji-
nách, a všade mi bol rovnako odporný.

Nechutnosti, ktoré čítam o prisťahoval-
coch (krátko predtým o gejoch a one-
dlho iste zasa o niekom inom), aj oveľa 
horšie, som si už mnohokrát prečítal 
aj o sebe a o mnohých ľuďoch, ktorých 
si vážim a ktorých prácu so záujmom 
a obdivom sledujem. Naučilo ma to 
nerobiť si ilúzie o tom, ako by dopadli 
jednotlivci so zmýšľaním podobným 
môjmu, keby sa raz niečo zvrtlo.

Mysliaci človek podľa mňa v tomto kúte 
sveta nemôže nadávať na utečencov už 
len z jedného prostého dôvodu – nikdy 
nevie, či sa ním onedlho nestane...

integrácii

  michal hvorecký. Foto: Simona Weisslechner, 
Bratislava, 2015
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Jozef o migrantoch počúva 
len nerád. Nevie, čo má  
od nich čakať. Od politikov, 
ale aj od tých skutočných 
mienkotvorných lídrov, sa 
dozvedá, že sú to všetko 
kriminálnici a násilníci, ktorí  
k nám nejdú pre iné, ako 
kradnúť štedré sociálne 
dávky.

A niektorí sú aj teroristi.  
Či dokonca ekonomickí mig-
ranti. Minule sa mu síce ten 
mladý hippie kolega snažil 
nahovoriť, že aj jeho syn 
(momentálne v Anglicku) je 
ekonomickým migrantom,  
ale to je iné. Jeho by si  
predsa domov zobral.

Parkuje auto a nie práve 
úspešne sa snaží vypnúť 
rádio. Mal by ho celé vymeniť, 
ale výmena tých polámaných 
tlačidiel by vyšla drahšie než 
nové. Vystupuje z auta, v jed-
nej ruke kytica ruží, v druhej 
čokoládová bonboniéra.  
Žena má narodeniny. Myš-
lienky na migrantov zatvára  
v aute v dozvukoch pokaze-
ného rádia.

Aj tak s nimi nič nemá. A ani 
nechce mať. Prečo by ho 
vlastne mali zaujímať.

svet je prepojený
O tom, či za dnešnú migrá-
ciu na bohatý sever nesie 
nejakú zodpovednosť, Jozef 
ani neuvažuje. Samozrejme, 
že nenesie. Ani on, ani jeho 
rodina, ani Slováci určite nie. 
Možno ešte bývalé koloniálne 
mocnosti, ako povedal posla-
nec Blaha. To možno. No isto 
nie my. Diskutovať o tom je 
rúhaním, predstava je tabu.

No skutočnosť je taká, že 
čiastočnú zodpovednosť 
naozaj máme. Nejde pritom 
o žiadne sebabičovanie. Ide 
o širší kontext, v ktorom je 
svet prepojený a vzťahy nie 
sú vždy založené na rovnosti. 
Kontext, v ktorom má Jozefo-
vo pokazené rádio, kytica ru- 
ží a čokoládová bonboniéra  
pre jeho ženu, prípadne nafta 
do jeho bezodného auta 
a exhaláty, ktoré za sebou 
necháva, súvis so životmi ľudí 
inde na planéte. Možno aj  
so životmi tých, ktorí sa  
k nám snažia dostať.

Plyšová veľmoc  
s tvrdým jadrom
Európska únia a my ako jej 
členská krajina sa na prvý  
pohľad prezentujeme ako 
mäkká veľmoc. Plyšový mac- 
ko. Problémy riešime diplo-
maticky, na pohľad máme 
porozumenie pre problémy 
krajín globálneho Juhu. Veď 
tam len v rámci rozvojovej 
spolupráce posielame najviac 
peňazí na svete. Teda nie 
Slovensko, ale EÚ ako celok 
– Slovensko sa pri tom skôr 
vezie.

Menej známym faktom je,  
že si z chudobnejších častí 
sveta v rôznych formách be-
rieme späť omnoho viac, než 
rozvojovým krajinám dávame. 
Či už formou obídených daní, 
ignorovaných ľudských práv, 
či devastovaním životného 
prostredia mimo hľadáčikov 
silnej občianskej spoločnosti, 
médií a verejnej správy, ktoré 
by na to upriamovali pozor-
nosť. Pritom sú za tým často 
európske firmy, ktorým to 
priamo či nepriamo umož-
ňuje legislatíva, ktorú neraz 
oportunisticky v náš pro-
spech vyrokovali európske, 
prípadne „severné” organizá-
cie ako OECD.

nenútené  
partnerstvo
Ilustrujme si to na čerstvom 

príklade. Kdesi v úzadí  
za dohodou o zóne voľného 
obchodu medzi EÚ a USA 
(TTIP) zostáva verejnosti skry-
tá iná, čerstvo vyrokovaná do-
hoda. Únia po dlhých rokoch 
vyjednala – niekto by možno 
povedal vynútila si – dohodu 
o ekonomickom partnerstve 
s regiónom západnej Afriky. 
Tvorí ho spolu16 krajín, 
napríklad Nigéria, Benin či 
Gambia.

Medzi západoafrickými 
partnermi je aj dvanásť tzv. 
najmenej rozvinutých krajín, 
tých najchudobnejších z pla-
netárnej chudoby. Je pritom 
historická skutočnosť, že 
málo rozvinuté krajiny sa ne-
dokážu vymaniť z extrémnej 
chudoby unáhleným otvore-
ním sa voľnej konkurencii  
na globálnom trhu. Prečo 
teda EÚ nepoužila rovnaký 
postup, ako pred niekoľkými 
rokmi k strednopríjmovému 
Moldavsku? V jeho prípade 
totiž v súlade s názorom 
WTO uznala, že nám – teda 
EÚ – Moldavci ešte nedokážu 
otvorene konkurovať a otvá-
rať sa môžu iným tempom.

Limity liberalizácie obchodu 
cielene využívali napríklad  
aj také tigre ako Južná Kórea 
či Taiwan. A zabúdať netreba 
ani na Čínu, ktorá to robí 
doteraz. Dáta ukazujú, že  
ich stratégie môžu byť úspeš-
né. Pritom to robili napriek 
nesúhlasu Európy, Spojených 

štátov či inštitúcií ako je Sve-
tová banka. EÚ dnes chce,  
a má na to páky presadiť si, 
aby západoafrické krajiny 
spravili úplný opak.

Aký to asi môže mať vplyv  
na tieto krajiny? Z dejepisu 
sa môžeme domnievať, že 
nie pozitívny. Zjednodušene 
povedané, nerozvinuté hos-
podárstva nedokážu konku-
rovať sofistikovanému biznisu 
z Európy, naše lacné výrobky 
vytlačia z trhu tie ich, zároveň 
krajiny prídu o príjmy z ciel. 
A dane im smerom na sever 
odchádzajú už dnes. Krajiny 
tak budú mať menej mož-
ností rozvíjať určité hospo-
dárske odvetvia či zlepšovať 
životné podmienky vlastných 
občanov. Dosahy tak možno 
niekoho primäjú aj emigrovať. 
Napríklad na Slovensko. No 
podstatné sú širšie vzorce  
v pozadí. A to, že si EÚ, kto- 
rej sme priamou súčasťou, 
presadila pre nás ako jej 
občanov výhodné podmienky 
na úkor niekoho iného.

Miešame karty
Tento princíp je pre pocho-
penie vzťahu juh – sever kľú-
čový. Aj vďaka tomu si môže 
Jozef kúpiť relatívne lacnú 

európska únia je ako plyšový 
macko s ostrými pazúrmi

Z chudobnejších 
častí sveta si be-
rieme sPäť omno-
ho viac, než roZ-
vOjOvým krAjinám 
dávame.

Peter iVanič 
(Spolupracovník Platformy MVRO)

  írske námorníctvo zachraňuje 
utečencov z preplnenej lode  
v rámci operácie triton. Foto: 
Irish Defence Forces, 2015

7



 2015
4 SvEt v pOHyBE / Rozvojová SPoluPRáca

  Článok vznikol v rámci 
projektu k Európskemu roku 
rozvoja 2015 s finančnou 
podporou Európskej komi-
sie a SlovakAid. Vyjadrené 
názory nemožno interpreto-
vať ako stanovisko donorov.

  Článok bol uverejnený 
v tlačenom vydaní denníka 
SME. 

čokoládu vyrobenú z lac- 
ného kakaa z Guinejského 
zálivu, v ktorej cene sa však 
môže ukrývať detská práca. 
Manželke môže darovať veľké 
ruže z Kene vypestované  
za cenu pre nás ťažko pred-
staviteľných envirodosahov,  
nevedomky nasmerovať 
rozbité rádio na cestu  
na skládku kdesi v Ghane  
či jazdiť na bionafte z územia 
v Tanzánii zabraného ľuďom 
bez akejkoľvek náhrady.

Jozef a my s ním žijeme 
na globálnom Severe a vedo-
me či nevedome využívame 
všetky výhody, ktoré k tomu 

patria a do ktorých sme mali 
to šťastie sa narodiť. Jozef 
síce na naše pomery nie je 
bohatý, sám by povedal, že 
skôr naopak, napriek tomu 
však patrí medzi globálnu 
strednú triedu. A či si to 
uvedomuje, alebo nie, je 
súčasťou ekonomického 
a politického bloku, ktorý 
mieša karty. A neraz pritom 
nehrá fér. Reakcia napríklad 
aj vo forme migrácie, je preto 
v globalizujúcom sa svete 
prirodzená.

Žijeme sčasti na niečí úkor. 
Účtenka je síce za naše útra-
ty, my si pochutnávame  

na globálnom foie gras, no 
časť z účtu nám hradí niekto 
iný. A neraz sú to tí najchu-
dobnejší s najmenšou mocou 
sa pred nami brániť. Pozície, 
moc a vplyv ľudí vo svete si 
nie sú rovné, čomu zodpove-
dá aj jeho fungovanie.  
Neznamená to, že sa máme 
cítiť vinní za to, kde sme sa 
narodili. Treba si tú pozíciu 
len uvedomiť a brať na to 
ohľad. Napríklad tým, že sa 
budeme k štátom v Afrike 
správať férovo. Napríklad tak, 
že ich nebudeme valcovať ne-
výhodnými obchodnými do-
hodami, ktoré sú vždy predo-
všetkým v náš prospech, ale 

budeme robiť ústupky hoci 
aj na úkor cenovo dostupnej 
čokolády. Mimochodom, tú 
mnohí imigranti z krajín, kto-
ré produkujú kakao, prvýkrát 
ochutnajú až v Európe...

  ako dlho ste v španielsku?
Dokopy asi desať rokov. Tu v La Portere, 
kde dnes bývam aj pracujem, žijem osem 
rokov.

  čím sa živíte?
Pracujem ako čašníčka v reštaurácii. 
V dedine je jediná, ale chodí sem veľa 
turistov z Valencie.

  Vráťme sa späť k vášmu odchodu 
z vlasti. Prečo ste sa rozhodli opustiť 
domov a odišli ste do španielska?
Tých dôvodov bolo asi viac. Nevidela 
som vtedy žiadnu konkrétnu perspek-
tívu, čo s ďalším životom. Prácu by som 
si síce zrejme našla, ale za koľko a akú? 
Ťažko povedať. Občas si telefonujeme 
napríklad s kamarátkami zo školských 
čias. Hovoria mi, ako pracujú. Za málo 
peňazí majú viac práce, ťažko z toho 
vychádzajú. A tiež som odišla spoznať 
iný svet. Neplánovala som, že zostanem 
tak dlho.

  odcestovali ste s vtedajším priate-
ľom. ako ste začínali?
Do krajiny sme sa dostali ako turisti. 
Žiadne pracovné povolenia sme nemali. 
Šli sme priamo do Valencie, už vlastne 
ani neviem prečo. Možno sme počuli  
o našincoch, ktorí tam žili. Tam sme  
sa potulovali, prespávali na pláži, kde 
sa dalo, brali sme príležitostné práce. 
Potom sme cestovali po Španielsku  
a popri tom sme si hľadali robotu. Len 
nárazovo, tu hrozno, tam melóny, inde 
paradajky – čo sa dalo. Roboty nebolo 
veľa, tak sme brali, čo nám ponúkli. Vždy 

to bolo len nakrátko, niekto potreboval 
pomôcť, tak sme pomohli. Človek potre-
buje peniaze, tak sme brali aj zlé práce. 
Dokonca aj ilegálne. 

  keby ste zostali doma, mali by ste 
prácu?

Hádam by som si čosi našla. Ľudia sa 
tam však majú horšie ako my tu. Rozdiel 
je napríklad vo voľnejšom pracovnom 
čase. Celkovo je život v Španielsku voľ- 
nejší, môžeš si viac dovoliť, máš viac 
zdrojov. Ale netuším, či a aké by som 
mala možnosti doma. Už je to dávno, 
ťažko sa mi takto odpovedá, už to vôbec 
nepoznám.

  čo bolo po príchode najťažšie? 
Najdôležitejší je jazyk. Ak prídete bez 
reči, tak to máte ťažké, treba sa ju rýchlo 
naučiť. Prvý polrok som sa len učila, 
predtým som nevedela nič. Nedalo sa 
dohovoriť, ani len o prácu požiadať. Ak 
viete jazyk, tak sa vždy nejaká práca náj-
de. Možno na deň či dva, ale nájde sa.

  Pociťovali ste oproti miestnym 
nejakú nevýhodu pri hľadaní práce či 
začleňovaní sa do komunity?
Spočiatku áno a vlastne trochu aj dnes. 
Ako cudzinka som chodila po baroch  
a reštauráciách a hľadala som si prácu. 
Jazyk som ešte veľmi nevedela, ale občas 
sa čosi našlo. No ak by ste sa spýtali  
na papiere, tak tie mi vtedy nikto nedal. 
Ako cudzinka som nemala šancu a mno- 
hí to aj zneužívali. Aj teraz sa snažia, ale 
ak viete jazyk, tak je jednoduchšie sa 
tomu postaviť. 

  ako napríklad to skúšajú?
Napríklad tým, že vám zapíšu menej ho-

život lepší 
za menej, ale 
Práca Peter iVanič 

(Spolupracovník Platformy MVRO)

  je práve desať hodín večer, sedím  
v domácej kancelárii na slovensku - 
kde som zastihol vás?
V dedine La Portera v horách neďaleko 
španielskej Valencie. Je to naozaj malá 
dedina uprostred viníc s približne dvesto 
obyvateľmi. Ak sa pýtate, kde konkrétne 
som práve teraz, tak sedím v reštaurácii 
a chystáme sa večerať. 

  takto neskoro?
Áno, u nás doma to nie je bežné, no 
v Španielsku večerajú takto neskoro. 
Zvykla som si.

s našou resPondentKou  
sa roZPrávame o jej živote  
v šPanielsKu, Kam Pred mno- 
hými roKmi odišla Za iným 
životom a PersPeKtívou.  
v rOzHOvOrE OpiSujE, Aké jE 
to byť migrantKou v cudZej 
krAjinE, v jEdnEj z krAjín Eu-
róPsKej únie. hovorí o tom, 
aKo Začínala a Kde sa ocitla 
dnes – Po desiatich roKoch 
od odchodu Z domova.
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dín, ako ste sa dohodli, nezaplatia nadča-
sy či nechcú dávať papiere. Alebo vám 
dookola obnovujú krátkodobý kontrakt. 
Napríklad mne dávajú vždy len zmluvu 
na tri mesiace. A potom ju nanovo ob-
novia, dlhšiu zmluvu mi dať nechcú, lebo 
takto je to pre nich výhodnejšie. Ale inak 
to závisí od človeka. Je veľa dobrých ľudí, 
a je aj veľa zlých. Nájdu sa aj takí, ktorí 
vás chcú „obtiahnuť“, podceňujú vás, 
vašu prácu si vážia akosi menej. Lebo  
ste cudzí.

  spravili by to aj španielom?
Niektorí určite áno, ale menej.

  ako vás prijali miestni ľudia? a ako 
vás prijímajú dnes?
Je to rôzne. Niektorí si stále myslia,  
že ste taký chudáčik, že nemáte nič, tak 
vám nosia paštiky či oblečenie. Nemyslia 
to zle. Len vás berú ako chudobného. 
A nikdy nebudete jedným z nich. No to 
môže súvisieť aj s tým, že žijem na de- 
dine. To by tak bolo asi aj u nás. Dedina 
je dedina. Ľudia sa tu poznajú od malič-
ka, chodili spolu do školy. V meste je  
to iné. Tam je veľa cudzincov, už len  
v takom Buňole je to o inom. Je tam viac 
cudzincov, mesto môžete poznať vďaka 
La Tomatine, sviatku paradajok.

  nebáli sa, že miestnych oberáte  
o prácu?
Veľmi nie, natrafíte síce na všetko, ale 
často sa skôr potešia. Španielsky mladý 
človek nechce pracovať za také peniaze, 
aké stačia nám. 

  a neberú vás tak ako konkurenciu, 
ktorá im znižuje platy?
Mladí Španieli nechcú takú prácu, akú 
máme my, tak mnohí radšej nerobia. 
Často ani nemusia pracovať, mnohých 
živia ich rodičia a štát. My robíme prácu, 
ktorú oni nechcú.

nechcú ma brať vážne
  akú máte skúsenosť s miestnymi 

úradmi?
Ach, „burocracia”. Úradníci robia problé-
my. Dedina je malá, menej ľudí, tak tam 
sú procesy rýchlejšie, inak je to hrôza. 
Všetko trvá dlho, neustále z vás ťahajú 
peniaze. Ale vo všeobecnosti sa ku mne 
nesprávajú horšie, rovnako by sa správali 
aj k Španielom. Len treba ovládať reč. 
Úradníkovi inak nevysvetlíte, čo chcete.

  Mohli ste od začiatku normálne 
pracovať? 
Najprv hlavne načierno, neskôr polícia 
pritlačila, začali viac kontrolovať zamest-
návateľov, takže sme nejaké papiere 
podpisovali aj na zber hrozna. No 
španielski zamestnávatelia stále veľmi 
nechcú dávať trvalé zmluvy. Ani mne. 
Nechcú ma brať vážne. Som cudzia,  
aj po mnohých rokoch. Pravda ale je,  
že po kríze majú problém aj Španieli.

  Viete si spomenúť na nejakú nega-
tívnu skúsenosť ako cudzinka? 
Na doktorov (smiech). Nechcú vás ošet-
riť, hoci platíte veľa. Napriek tomu, že 
sme v Európskej únii. Človek si tak naprí-

klad nemôže dať normálne ošetriť zuby, 
lebo na to nemá. A to napriek tomu, že 
pracuje a platí si zdravotné poistenie.

A potom si spomínam na jednu šéfku, 
ktorá sa ma spýtala, či viem, čo je to  
majonéza. Niektorí si myslia, že ste len 
teraz zišli zo stromov. Myslia si, že sú 
nadradení, sú trošku fašisti (smiech).  
Na nejakú otvorenú šikanu si nespomí-
nam, skôr ma mali za človeka, s ktorým 
môžu ľahko „vypiecť”, snažili sa zneužívať, 
že neovládam jazyk. No nikdy som sa 
necítila úplne zle. Mne sa tu páči. Peňazí 
síce nie je najviac, ale mám zmluvu a je 
mi tu dobre. Keby to tak nebolo, tak by 
som odtiaľto odišla a vrátila sa domov. 
Nič mi nebráni ísť späť.

  kam by ste sa vrátili?
Asi domov, do Banskej Bystrice.

sloVenský Vs. kaMerunský 
ekonoMický Migrant
Nájsť paralely medzi slovenským a po- 
vedzme kamerunským ekonomickým 
migrantom nie je zložité. Predstavme si 
teda ku Kataríne jej alter ego z Kamerunu 
– Joaddan.

Katarína neodchádzala od chudoby. Prácu 
by si bola našla aj na Slovensku, v najhor-
šom by odišla do Bratislavy. Alebo inde  
do Únie, má tú možnosť. Na Slovensku by 
zrejme nezarábala veľa, no pravdepodobne 
by nebola chudobná (na Slovensku relatív-
nou chudobou trpí 12,6 percenta ľudí).  
A v najhoršom by bývala s rodičmi, podob-
ne ako mladí Španieli. 

Pri Joaddan je výrazne vyššia pravdepo-
dobnosť, že z Kamerunu odišla do Európy 
kvôli chudobe. Za veľa hovoria čísla. Podľa 
Svetovej banky je dnes hrubý domáci pro-
dukt Kamerunu na hlavu v medzinárodných 
dolároch menej než 3-tisíc, na Slovensku je 

to vyše 27-tisíc. Zatiaľ čo na Slovensku sú 
rozdiely medzi lepšie a horšie zarábajúcimi 
relatívne malé – patríme k najrovnostárskej-
ším krajinám sveta – v Kamerune je výrazne 
vyššia nerovnosť. V globálnom rebríčku sa 
nachádza v ôsmej desiatke krajín. Podľa in-
dexu ľudského rozvoja Slovensko dosahuje 
dvojnásobnú hodnotu oproti Kamerunu, 
máme lepšie školstvo aj zdravotníctvo. 
Oproti tomu sa od Španielska vlastne ani 
veľmi nelíšime. Ich HDP na hlavu je len  
o čosi vyšší než na Slovensku, v miere 
rozvoja sme na tom rovnako a príjmové 
nožnice majú otvorenejšie ako u nás.

Keď obe ženy dorazili do Španielska, chceli 
si nájsť prácu. Jazyk nevedela ani jedna. 
Joaddan síce vie po francúzsky, no vďaka 
Dublinským dohovorom, ktoré nastavujú 
európske azylové procedúry, musela zostať 
v Španielsku. Takže sa obe museli učiť. Slo-
venka bola v miernej výhode – prinajmen-
šom teoreticky mohla pracovať legálne  
bez špeciálnych povolení. Aj keď realita  
nebola taká ružová a miestni zamestnáva-

telia na to nie vždy brali ohľad. No Joaddan  
nemala ani to a musela sa spoľahnúť  
na komunitu krajanov. A miestni napriek 
tomu, že sú miestami povýšeneckí k Slová-
kom, nás podľa Kataríniných slov predsa 
len berú otvorenejšie než obyvateľov 
subsaharskej Afriky a Magrebu.

Najväčší rozdiel je však v možnosti návratu. 
Návrat do Kamerunu je oveľa menej pred-
staviteľný než návrat na Slovensko. Aj cena 
návratu je priveľká. Slovensko a Španielsko 
sú si vo väčšine ukazovateľov podobné  
a HDP iberskej krajiny je len o 20 – 30  
percent na hlavu vyššie. Oproti Kameru- 
nu je náš príjem vyšší o tisíc percent –   
a to hovoríme o príjmoch vyjadrených  
v parite kúpnej sily – nehovoriac o ďalších 
ukazovateľoch. Kamerunčania sú síce pod- 
ľa medzinárodného práva ekonomickí 
migranti, vojna u nich neprebieha, no oni 
takisto utekajú. Utekajú pred extrémnou 
chudobou za potenciálne výrazne lepším 
životom. (pi)

naši eMigranti

Respondentkou rozhovoru bola 
ekonomická migrantka katarína 
ivaničová. zo Slovenska odišla  
v roku 2005, hneď ako Slovensko 
pristúpilo k Európskej únii. špa- 
nielsko bolo v tej dobe jednou  
z mála krajín starej pätnástky, 
ktoré nevyužili dočasné obme-
dzenie mobility pracovných síl  
v rámci starých členských krajín  
a dovolili pracovníkom zo stred-
nej a východnej Európy oficiálne 
u nich pracovať. 
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aK si nieKto Prečítal náhodne vybrané sPrávy, Ktoré Z júlovej 
medZinárodnej Konferencie o financovaní Pre roZvoj Priniesli 
svetové médiá, Zostal PravdePodobne Zmätený. bola Konferen-
cia v etióPsKej addis abebe úsPechom alebo Zlyhaním medZiná-
rodného sPoločenstva? 

Braňo tichý   
(Riaditeľ občianskeho združenia 
Človek v ohrození)

Generálny tajomník konferencie Wu 
Hongbo o jej záverečnom dokumente 
pod názvom Akčná agenda z Addis Abe-
by hrdo vyhlásil: „Táto historická dohoda 
znamená bod zlomu v medzinárodnej 
spolupráci. Povedie k nevyhnutným in- 
vestíciám do novej a transformatívnej 
udržateľnej rozvojovej agendy, ktorá za- 
bezpečí zlepšenie života ľudí kdekoľvek 
vo svete“. 

O pár hodín neskôr vydali tlačovú sprá- 
vu zástupcovia stoviek mimovládnych  
organizácií podieľajúcich sa na disku- 
siách o financovaní rozvojovej spolu- 
práce pre nadchádzajúce obdobie. 
Stálo v nej: „Hlavný výstup konferencie 
je stratenou príležitosťou, ako riešiť 
štrukturálnu nespravodlivosť súčasného 
ekonomického systému a zabezpečiť, 
aby rozvojové financie smerovali k ľuďom 
a na ochranu životného prostredia“.  

Podobne rozdielne pohľady zdieľali aj 
predstavitelia jednotlivých krajín, ktoré  
sa konferencie zúčastnili. O čo vlastne 
išlo a prečo sú výstupy konferencie vní-
mané rozporuplne?

dane naďalej  
v správe bohatých
Hlavnou témou konferencie sa stala 
otázka daní a efektívneho spôsobu 
ich výberu v rozvojových krajinách. 
Dane, ktoré majú štáty k dispozícii, 
totiž môžu byť dôležitejším nástrojom 
pre zvyšovanie kvality života ich oby-
vateľov ako financie zo zahraničnej 
rozvojovej spolupráce. Ich nedostatok 
je v rozvojových krajinách obyčajne spô-
sobený kombináciou dvoch faktorov: 
slabej schopnosti dane vyberať a 
úniku daní nadnárodných korporácií 
prostredníctvom systému daňových 
optimalizácií. Konferencia mala priniesť 
aj riešenie týchto dvoch problémov. 

V oblasti podpory výberu daní nastal 
pokrok, v ktorý mnohé krajiny dúfali. 
Organizácia pre ekonomickú spoluprácu 
a rozvoj (OECD) ohlásila iniciatívu Daňoví 
inšpektori bez hraníc. Pomôže tak vzde-
lávať finančné správy rozvojových krajín, 
čím podporí efektívnejší výber daní. 

V téme daňových únikov, ktorú mnohé 
rozvojové krajiny považovali za kľúčovú, 
však k dohode nedošlo. Požiadavka 
takzvanej G-77 (združenia rozvojových 
krajín v rámci OSN) zriadiť na pôde OSN 
medzivládny výbor, ktorý by pomáhal 
zabrániť daňovým únikom, zostala nevy-
počutá. Napriek intenzívnym nočným ro-
kovaniam neboli bohaté krajiny – vrátane 
Slovenska – ochotné ustúpiť. Otázkam 
daní sa bude aj naďalej venovať OECD, 
kde rozvojové krajiny nemajú svoj hlas. 

záväzok ostáva  
len sľubom
Ani v otázke finančných záväzkov v ob- 
lasti zahraničnej rozvojovej spolupráce 
nedošlo k zhode medzi účastníkmi. 
Organizácia spojených národov a etióp- 
ska vláda ako organizátori konferencie 
vyzdvihovali opakovaný prísľub bohatých 
krajín prispievať na rozvojovú spoluprácu 

0,7 percenta svojho hrubého národné-
ho dôchodku.  Mimovládne organizácie 
pripomínali, že tento záväzok nie je  
v žiadnom prípade novým. Krajiny sa  
k nemu zaviazali už na konferencii  
v Monterrey v roku 2002. Stále neexis-
tuje žiadny relevantný plán, ako ho kra- 
jiny (tentokrát do roku 2030) môžu 
dosiahnuť. Zostáva tak politickým 
sľubom, a nie skutočným plánom. 

súkromný sektor  
vs. verejný záujem
Rozvinuté krajiny zasiahnuté ekono-
mickou krízou vidia v posledných rokoch 
súkromný sektor a jeho finančné zdroje 
ako spasiteľa najchudobnejších krajín  
na svete. Výzva na zvyšovanie zapájania 
sa súkromného sektora do rozvoja  
prostredníctvom nástrojov ako verejno- 
súkromné partnerstvá (tzv. PPP projekty  
známe aj na Slovensku) alebo tzv. zmie-
šané (blended) finančné inštrumenty naj- 
mä v oblasti budovania infraštruktúry je 
dôležitou súčasťou výstupného doku-
mentu konferencie. 

Mimovládne organizácie a viacero roz-
vojových krajín však prílišné spoliehanie 
sa na rolu súkromného sektora v rozvoji 
ostro kritizujú a pripomínajú, že dote-
rajšie výsledky spolupráce rozvojových 
krajín a biznisu spochybňujú skutočný 
prínos súkromného sektora k rozvoju. 
Záverečný dokument z Addis Abeby pod-
ľa nich opomína zodpovednosť súkrom-
ných spoločností za ochranu ľudských 
práv a ich sociálnu a environmentálnu 
zodpovednosť pri implementácií projek-
tov. Nevenuje sa ani právam jednotlivých 
štátov regulovať súkromné aktivity  
vo verejnom záujme. 

dovidenia v new Yorku
Prvá z trojice tohtoročných veľkých 
konferencií o rozvoji sa nestala bodom 
zlomu, v ktorý rozvojové krajiny dúfali. 
Nebola však ani úplne premárnenou 
príležitosťou. Štart nových iniciatív či  
(staro)nové záväzky zahraničnej roz-
vojovej spolupráce dávajú nádej, že sa 
pravidlá na najbližšie dekády nakoniec 
podarí nastaviť tak, aby z nich profitovali 
najmä ľudia ohrození chudobou.  

Predstavitelia mimovládnych organizácií 
sa lúčili s delegátmi konferencie s trans- 
parentmi „SEE YOU IN NEW YORK!“.  
V septembri sa v New Yorku bude roz- 
hodovať o rozvojovej agende na najbliž-
ších 15 rokov.

  výsledky konferencie o financovaní rozvoja 
v addis abebe sú rozporuplné. Foto: Christian 
Freymeyer, Etiópia, 2015
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stratená príležitosť?
Bod zlomu alebo 

konferencia v addis abebe:  
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svetoví lídri tvrdia, že je tu oPäť jedinečná šanca, aKo 
sKoncovať s globálnou chudobou. Z Pohľadu histórie 
bolo taKýchto PoKusov veľa. Prečo má aj ten nasledujúci 
šancu na neúsPech?

Rozvojová SPoluPRáca  /  plán A
 2015
4

ciele 
udržateľného rozvoja 

ako ďalší Plán a? jakuB Žaludko   
(Projektový manažér  
Platformy MVRO)

My všetci, ktorí žijeme v bohatších 
častiach planéty, sme si zvykli využívať 
výhody moderného života. Možnosti 
voľne cestovať, vyberať si vysnívané 
povolanie, stravovať sa na rôzne spô-
soby, nakupovať či bývať v neprakticky 
veľkých príbytkoch sú pre nás samozrej-
mosťou. Problémom však je, že pričasto 
využívame výdobytky moderného života 
na dlh. Dlh v podobe úbytku iných 
možností, na úkor našej i budúcich 
generácií.

Dôkazom toho je človekom zapríčinená 
klimatická zmena, ktorej negatívnych 
dopadov sme boli živými svedkami aj 
toto leto. Je napríklad dosť pravdepo-
dobné, že si v nastávajúcich rokoch  
v zime už nebudeme klásť otázku,  
kam na lyžovačku...

Úbytok možností majú okrem klimatic-
kej zmeny na svedomí aj ďalšie globál- 
ne problémy. Medzi ne patria vojnové 
konflikty, ekologické katastrofy, nedo-
držiavanie ľudských práv, nadmerná 

produkcia potravinového odpadu a 
mnoho ďalších. Zdá sa, že medziná-
rodná komunita, vrátane Slovenska, si 
túto problémovú situáciu uvedomuje. 
Veď napokon, tieto výzvy má v najbliž-
ších pätnástich rokoch adresovať aj 
medzinárodná rozvojová agenda Cieľov 
udržateľného rozvoja. Z ich znenia je 
možné vyčítať, že svet, v ktorom takéto 
problémy pretrvávajú bez náznaku  
dlhodobých riešení, prestane byť 
svetom ľudí a začne byť svetom ich 
úpadku a konca. Generálny tajomník 
OSN Pan Ki-mun nás preto minulý rok 
počas klimatického samitu v New Yorku 
upozornil, že plán B pre ľudstvo neexis-
tuje. Nemáme planétu B, preto musíme 
zachraňovať Zem. V obmieňajúcich sa 
rétorických formuláciách svetových 
lídrov však Plán B neexistuje už viac  
ako sedemdesiat rokov. 

11



 2015
4 plán A / Rozvojová SPoluPRáca

(Prvo)plány
Keď Harry Truman počas svojho inau-
guračného príhovoru v roku 1949 oslo-
vil občanov USA, pravdepodobne nemal 
tušenie, nakoľko jeho slová ovplyvnia 
rozmýšľanie ľudí nad svetom v ďalších 
desaťročiach. Práve on historicky 
prvýkrát, z pozície vysoko postaveného 
politika z globálneho Severu, komuni-
koval prelomový odkaz: „...musíme sa 
pustiť do trúfalého nového programu, 
ktorým vieme benefity nášho vedecké-
ho pokroku a industriálneho progresu 
sprístupniť nerozvinutým krajinám.  
Viac ako polovica ľudí na Zemi žije  
v podmienkach približujúcich sa biede. 
Ich strava je neprimeraná. Sú obeťami 
chorôb. Ich ekonomické zmýšľanie je 
primitívne a zaostáva. Ich chudoba je 
hendikepom a hrozbou tak pre nich, 
ako aj pre viac prosperujúce oblasti.“

Rozvojové intervencie mali byť na zá- 
klade tohto výroku súčasťou agendy 
štátnych orgánov USA. Vychádzali  
z Marshallovho plánu, ktorý mal  
po druhej svetovej vojne pomôcť  
zdevastovanej Európe. 

Z Trumanovho prejavu je známy aj 
výrok, ktorý bol následne periodicky 
opakovaný takmer pri každej ďalšej 
trúfalej rozvojovej agende 20. a 21. 
storočia: „Prvýkrát v histórii disponuje 
ľudstvo vedomosťami a schopnosťami 
odbremeniť týchto ľudí od ich utrpenia.“

Z tohto odkazu vychádzali v nasle- 
dujúcej dekáde modernizačné plány  
pre intervencie v rozvojových krajinách. 
V Trumanových slovách možno čítať 
nadradenosť, keďže kladú Západ  
do kolonizačnej pozície všemocného 
božstva, ktoré má vďaka ekonomickej  
a technologickej moci právo ovplyvňo-
vať víziu budúcnosti iným ľuďom. 

Boli však modernizačné plány a inter- 
vencie Západu v krajinách globálneho 
Juhu aspoň úspešné, ak už teda neboli 
partnerské? Podľa veľkého počtu od-
borníkov, vrátane Artura Escobara,  
Gustava Estevu, Majida Rahnemu  
či Wolfganga Sachsa – neboli. Práve 
naopak, v mnohých prípadoch mali 
negatívne dôsledky. Po päťdesiatych  
a šesťdesiatych rokoch minulého storo-
čia preto nadobudli krajiny globálneho 
Severu potrebu nového Plánu A, keďže 
ten modernizačný ním nebol.

Viac (prvo)plánov?
Po období, kedy rozvojové diskusie  
a projektové intervencie v tzv. rozvojo-
vých krajinách čerpali inšpiráciu z ideálu 

západnej modernity, prišli nové plány. 
Každý z nich mal svojím spôsobom 
rovnakú značku – bol prvým, ktorému 
sa podarí poraziť globálnu chudobu  
a vyriešiť nerovnosti medzi Severom  
a Juhom. 

V sedemdesiatych rokoch sa plánovalo 
s dôrazom na ľudské potreby (Plán B). 
Ak by boli naplnené, delenie na roz-
vinuté a rozvojové krajiny by prestalo 
dávať zmysel. Osemdesiate roky sa 
niesli v duchu neoliberalizmu (Plán 
C). Všemohúci trh sa stal stelesnením 
prvej možnosti ľudstva vyriešiť svoje 
problémy. V rokoch deväťdesiatych sa 
začalo plánovať s dôrazom kladeným 
na udržateľnú budúcnosť planéty (Plán 
D). Koncepcia udržateľného rozvoja sa 
napokon v roku milénia stala súčasťou 
mixu s názvom Miléniové rozvojové 
ciele (Plán E), ktorého zloženie bolo od-
varom všetkých predošlých „plánov A“. 

Po pätnástich rokoch od vyhlásenia 
Miléniových rozvojových cieľov vie-
me povedať, že napriek čiastkovým 
úspechom naplnené z veľkej časti nie 
sú. Potrebujeme nový plán A. Je dosť 
možné, že jeho pracovné označenie 
bude už „F“. 

Napriek tomu sa mnohí politickí lídri 
tvária, že v rámci novej agendy Cieľov 
udržateľného rozvoja budeme mať zase 
raz „jedinečnú príležitosť“. „Správnymi 
investíciami a politikami sa môžeme 
stať prvou generáciou, ktorá skoncuje  
s chudobou,“ povedal Pan Ki-mun v lete 
tohto roku pred konferenciou o finan-
covaní rozvoja v Addis Abebe. Rovnako 
aj Andris Piebalgs, bývalý komisár EÚ 
pre rozvoj, sa v júni 2014 vyjadril, že  
„v súčasnosti je jasné, že po prvýkrát  
v našich životoch má svet technológiu  
a zdroje na odstránenie extrémnej chu-
doby“. Tieto a mnohé ďalšie tvrdenia 
predstaviteľov medzinárodnej komu- 
nity akoby naznačovali, že sme stále  
na začiatku hľadania riešenia problému. 
Nečudo, že globálne výzvy pretrvávajú. 

staronová abeceda 
rozvoja
Z legálneho štatútu Cieľov udržateľného 
rozvoja vyplýva, že ich záväznosť nie je 
pre jednotlivé signatárske štáty právne 
vymožiteľná. Ich napĺňanie je iba  
na dobrej vôli lídrov a občanov. 

Do diskusie o globálnych cieľoch sa 
mohol zapojiť ktokoľvek – existovali 
regionálne a v niektorých prípadoch 
aj národné konzultácie. Avšak, nie 
všetci jednotlivci či komunity túto 
možnosť zapojiť sa reálne využili alebo 
reálne mohli využiť. Ako bola pri ich 
zostavovaní braná do úvahy napríklad 
komunita z himalájskej oblasti Ladakh, 
kočovníci v Somálsku alebo pôvod- 
ní obyvatelia Austrálie? Napokon  
na mnohých teda budú zoslané zhora 
– zo strechy newyorských mrakodrapov,  
v ktorých OSN sídli. Možno aj bez ohľa- 
du na to, či o ich naplnenie títo ľudia 
majú záujem. Také sú však reálne 
možnosti tvorby politiky v podaní OSN.

Rôznorodosť politických systémov  
a svetonázorov v štátoch, regiónoch 
či komunitách po celom svete bude  
pre realizáciu nových globálnych cieľov, 
aj pre aplikáciu rozvojových plánov 
naďalej výzvou. Je možné Ciele udrža-
teľného rozvoja považovať za Plán A? 
Odpoveď je na každom z nás. Akýkoľvek 
náznak tvrdení, že sme prvou generá-
ciou schopnou riešiť globálnu chudobu, 
hlad a ďalšie problémy, je však obohra-
ná pieseň. Schopní sme už dlho.  
Pravdepodobne nám ale chýba vôľa 
priznať si chyby minulosti a zmeniť  
správanie do budúcnosti. Každá  
seriózna rozvojová agenda, organizá- 
cia či firma, ktorá chce zmeniť systém  
do hĺbky, počíta s tým, že na ňu nebude 
nadväzovať nejaká ďalšia, pretože svoje 
ciele naplní a ďalej nebude potrebná. 
Stačí už len nájsť ľudí, ktorí dajú systé-
movej zmene prednosť pred komfor-
tom súčasného statusu quo rozvojovej 
pomoci.  Aj na Slovensku ich je dosť,  
čo je bezpochyby pozitívum.

Ciele udržateľného rozvoja z pohľadu 
histórie vyzerajú ako „déjà vu“. Verme, 
že ich život v budúcich 15 rokoch už 
déjà vu nebude a že sme v súčasnosti 
svedkami začiatku prvej globálnej 
agendy, volajúcej po systémovej 
zmene. V opačnom prípade budeme 
bez zmeny myslenia nad rozvojovými 
plánmi potrebovať rozšíriť abecedu  
o nové písmená.

  výzvy, ktorým ľudstvo čelí, sú čím ďalej tým 
zreteľnejšie. Magdaléna Vaculčiaková, India, 2015
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Prechádzam sa utečenec-
kým táborom vo vyprahnutej 
oblasti kdesi blízko turecko-
sýrskych hraníc. Vidím, ako 
niektoré decká idú do školy, 
iné to vraj nechávajú na nes- 
kôr. Na normálne časy. 
Vidím, ako utečenci trávia 
čas, ako chalani hrajú futbal 
v prachu, vidím rodinu pri 
spoločnom obede. Obzerám 
si obydlia, v ktorých žijú, 
spoločné priestory, kde 
trávia voľný čas. Napríklad 
videohrami. Vidím ľudí, ktorí 
sa sťažujú na zlé podmien-
ky, na nemožnosť pracovať  
a vôbec zaradiť sa do života, 
hoci aj mimo domoviny.  
Sťažujú sa na nedostatočné 
možnosti zdravotnej starost- 
livosti, na pitnú vodu dos- 
tupnú len v takej miere,  
že musia počítať každý liter 
a chodiť po ňu s kanistra- 
mi pomedzi rady stanov  
k spoločnému vodovodu. 

Pri tom neradostnom pohľa-

de myslím na to, že tu,  
v utečeneckom tábore, sa  
na malej ploche stretávajú 
snáď všetky možné rozvo-
jové problémy nášho sveta. 
Aké príznačné! 

O moment neskôr si skla-
dám z očí okuliare s virtu-
álnou realitou a ocitám sa 
späť v New Yorku, v areáli 
centrály OSN, na samite, 
ktorého cieľom je prijať novú 
agendu 2030 pre udržateľný 
rozvoj planéty. Tvorí ju 17 
Cieľov udržateľného rozvoja 
s množstvom indikátorov. 
Majú ambíciu potlačiť celú 
paletu rozvojových problé-
mov. Chcú znížiť chudobu  
a nerovnosti, zabrániť ďalšej 
zmene klímy, zaistiť rodovú 
rovnosť či budovanie udr-
žateľných miest a odolnej 
infraštruktúry, ale aj zaviesť 
právny štát a dobre spravo-
vanú spoločnosť. A zabrániť 
tak, aby nám svet padol  
na hlavu.

sVet sa chce zMeniť.  
PrinajMenšoM  
na PaPieri

“Pápež v meste, koncert Bey-
oncé na počesť novej agen-
dy, celý ten humbuk s OSN, 
ulice plné, cesta sem mi 
trvala dvakrát dlhšie, než je 
bežné,” hovorí mi kamarátka 
Jenn, keď sa konečne stre-
távame v newyorskej štvrti 
Soho. Niečo na tom bude. 
Kade chodím, tade vidím 
policajtov, hlavné tepny New 
Yorku sú zatvorené, metro 
odkláňané, hovorca newyor-
skej hromadnej dopravy mi 
už ani nedvíha telefón – má 
vraj príliš veľa práce s náv-
števou pápeža a „celým tým 
samitom”. Stretnutie radšej 
odsúva na pondelok.

Samit otvoril svojou neorto-
doxnou rečou neortodoxný 
pápež František, známy 
hlasitým presadzovaním 
klimatickej agendy a vôbec 
práva na nepoškodené 

do skutočnosti
reality  

z virtuálnej  Peter iVanič  
(Spolupracovník Platformy MVRO)

  na samite v new yorku  
jednomyseľne schválili novú 
rozvojovú agendu. dôležitá však 
bude implementácia. Foto: Peter 
Ivanič, New York, 2015

na samite osn v new yorKu Prijalo 193 Predstaviteľov člensKých štátov 
novú roZvojovú agendu. teraZ je treba Zaistiť, aby neZostalo len Pri 
Zvučných sloganoch a PeKných logách, ale aby sa agenda Pretavila do 
reality. je to aj úloha občiansKej sPoločnosti aKo Partnera a Zároveň 
watchdoga štátu, Ktorý Za imPlementáciu agendy nesie morálnu  
a eticKú ZodPovednosť.

životné prostredie. Bojuje  
aj proti nerovnostiam –  
za práva tých najchudob-
nejších z najchudobnejších. 
Tých, ktorí sú aj podľa 
mnohých delegátov a náv-
števníkov samitu obeťami 
dnešného socioekonomické-
ho usporiadania planéty.

Agendu 2030, ktorú zástup-
covia 193 krajín sveta jedno-
myseľne schválili čoskoro  
po jeho prejave, označil 
pontifik za „znak nádeje“.  
No zároveň nezabudol po-
dotknúť, že jej úspech závisí 
od výsledku ďalšieho globál-
neho podujatia – klimatickej 
konferencie, ktorá sa usku-
toční v decembri v Paríži. 
Predznamenal tým étos 
celého samitu. Klimatická 
zmena sa totiž stala jedným 
z kľúčových slov podujatia. 
Človek nadobudol pocit, 
akoby vlastne o meniacej  
sa klíme nikto nepochyboval 
a krajiny sa hneď zajtra ved-
no pustia do práce na rieše-
ní klimatických problémov. 
Tomu sa hovorí diplomacia.

noVá, skutočne  
gloBálna agenda
Práve schválená agenda  
sa vôbec po prvýkrát v deji-
nách ľudstva týka všetkých 
krajín sveta, nielen tradične 
rozvojových krajín, ako sme 
si pri diskusii o rozvoji zvykli. 
Slovami Michala Mlynára  
z ministerstva zahraničia,  
s ktorým sa stretávame  
pri káve v kantíne v útrobách  
budovy OSN, je aj pred nami  
„domáca úloha“, ktorú musí-
me splniť. Pre Slovensko  
z nej vyplýva viacero povin-
ností.

Úplne prvou je vytvorenie 
plánu implementácie Cieľov 
udržateľného rozvoja. Také-
ho, ktorý nám povie, kto a 
ako u nás tieto ciele privedie 
k životu. „Verím, že do konca 
októbra sa nám podarí zvo-
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  Článok vznikol na zá- 
klade seriálu o Cieľoch 
udržateľného rozvoja  
v Hospodárskych novi-
nách, na ktorom spolupra-
cuje aj Platforma MVRO.
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lať koordinačný výbor,  
kde sa budeme touto  
úlohou zaoberať,“ hovorí  
na margo ďalšieho postupu. 
Plán implementácie naprieč 
rezortmi, ale aj volebnými 
obdobiami, by mala vláda 
vypracovať do konca roka.

Ako podotýkal aj Michal  
Mlynár, kľúčové bude zapo- 
jenie všetkých rezortov.  
„A nielen ich. Na napĺňaní 
cieľov by sa mal zúčastniť 
aj podnikateľský sektor, 
samosprávy, akademická 
či občianska spoločnosť,” 
vysvetľuje. Udržateľný rozvoj, 
ako ho definuje nová agen-
da, totiž pozostáva z troch  
oblastí: sociálnej, ekonomic-
kej a environmentálnej. Vyža-
duje si to zapojenie mnohých 
aktérov, vláda ich nedokáže 
a ani nemôže pokryť sama.

Nejde pritom o tri samostat-
ne stojace, od seba nezávislé 
oblasti. Naopak. Jedna bez 
druhej by nedávali zmysel, 
tvoria neoddeliteľný, prepo-
jený celok. No práve v prístu-
pe k nim cítiť v diskusiách na 
samite určitý rozpor. Prírodu 
napohľad rešpektujú všetci, 
nik otvorene nepovie, že 
mu na nej nezáleží. Uistenia 
o potrebe chrániť planétu 
zopakuje snáď každý z vystu-
pujúcich, či už je to politik, 
podnikateľ alebo predstaviteľ 
občianskej spoločnosti. No 
keď príde na ekonomiku, 
názory sa začínajú rôzniť.

Viceprezident Európskej 
komisie Frans Timmermans 
vo svoje reči v sále Valného 
zhromaždenia OSN síce – 
okrem výzvy na zmenu u nás 
doma – vyzýva k spolupráci 
všetkých sektorov. Predsa 
len však implicitne zdôrazňu-
je rolu korporátneho sektora 
a jeho schopnosti inovovať. 
Postupy tohto sektora nazval 
The Guardian „short-termiz- 
mom“. Podľa bristkého  
denníka stoja na myslení  
a konaní v krátkodobom, 
čiastkovom horizonte  
a na konkurencii, nie spolu-
práci. Neodbytne sa natíska 
otázka: Ak biznis sektor 
dokáže inováciami potlačiť 

negatíva spojené s rastom, 
prečo to už nerobí? Ak to 
teda skutočne dokáže, kedy 
s tým začne a nebude už 
neskoro? Klimatická zmena 
na nás čakať nebude.

Primárny – a v zásade priro-
dzený – cieľ podnikateľského 
sektora otvorene priznávali 
delegáti zastupujúci túto sfé-
ru spoločnosti. Biznis skrátka 
nepôjde do aktivít, ktoré sú  
z jeho pohľadu rizikové a kto-
ré neprinášajú zisky. Otázka 
potom stojí, či je práve biznis 
tým správnym spoluhráčom 
pri snahe o dosiahnutie 
udržateľného rozvoja. A tu sa 
dostávame ku kameňu úra-
zu. Ako mnohí (no nie všetci) 
uznávajú, Ciele udržateľného 
rozvoja sú ambiciózne.  
No niekto za ne musí zaplatiť 
účet. A ten niekto sa napriek 
snahe dosiaľ nenašiel. To je  
dôvod, prečo politici v po-
sledných rokoch tak často 
hovoria o zapojení korporát-
neho sektora. Táto tendencia 
nie je nová, po kríze sa stala 
priam evergreenom rozvo-
jových samitov, od Busanu, 
cez nedávnu Addis Abebu, 
po aktuálny New York. Nie 
každý je presvedčený, že 
je to správna cesta. Kritike 
neoliberalizmu a kapitalizmu 
v pléne samitu nezostali nič 
dlžní mnohí iní politici, nielen 
tradične z radu vytŕčajúci 
prezident Bolívie Evo Mora-
les či grécky premiér Alexis 
Tsipras.

Na druhej strane však treba 
uznať, že Timmermans na-
hlas povedal to, čo unisono 
tvrdia rozvojové neziskovky. 
Neexistuje jediný dôvod, aby 
sme na rozvojovú spoluprá-
cu nevynaložili toľko, koľko by 
sme podľa našich záväzkov 
mali. Najbohatšie krajiny 0,7 
percenta svojho hrubého 
národného dôchodku, my 
podľa niekdajšej výnimky 
menej ako polovicu. No ani  
k tomu sa zďaleka neblížime, 
v minulom roku sme dokon-
ca podľa hodnotiacej správy 
rozvojovej spolupráce za rok  
2014 šli nadol a ocitli sme sa 
na 0,084 percenta. Pri prijatí 
nového rozpočtu sa ukáže, či 

pôjde toto číslo zase nahor. 
Rozvojová spolupráca tvorí 
významnú časť financovania 
rozvoja a bude pomáhať 
financovať aj novú agendu.

PriVeľa oPtiMizMu 
ŠKOdí

Prezidenti tichomorských 
krajín, ako je Tuvalu či Kiri- 
bati, síce bili na poplach aj  
na samite – doslova im tečie 
do topánok, tak sa nie je 
čomu čudovať – no keby  
sa človek nedostal zo sál 
okupovaných politikmi  
a diplomatmi, nadobudol  
by pocit, že je všetko na 
najlepšej ceste a ružová 
budúcnosť nás neminie.  
Tak trochu virtuálna realita. 
Na pretriezvenie však celkom 
stačí zájsť na niektoré z po- 
dujatí občianskej spoločnosti, 
ktorá sa stala dôležitou 
súčasťou vysokej rozvojovej 
politiky. Tam sa objavujú aj 
iné perspektívy.

Optimizmus síce celkom 
nemizne, teda nie pri všet- 
kých, ale každopádne sa od-
haľuje viac realizmu. „Tak, a 
prišiel čas naplniť to, čo sme 
si predsavzali,“ uzatvára po-
sledné hodiny samitu Tanya 
Cox z mimovládnej organizá-
cie Plan EU Office. Dopĺňajúc, 
že práve občianska spoloč-
nosť musí dôsledne sledovať, 
ako a či vôbec sa prijaté ciele 
napĺňajú na úrovni vlád  
a štátov, či v našom prípa-
de aj na úrovni európskej. 
„Práve implemetácia bude 
kľúčová,“ hovorí mi cez pres- 
távku Jasmine z čínskej mi- 
movládky nezapamäta- 
teľného mena. Dávam jej  
za pravdu. Na otázku, ako  
k agende pristupujú v Číne,  
s dávkou opatrnosti – predsa 
len čínska mimovládka nie 
je celkom „mimo vládna“ – 
hovorí, že jej krajina má stále 
čo dobiehať najmä v otázke 
chudoby. Iné témy radšej 
diplomaticky obchádza.

Nie všetci sú však takí zho- 
vievaví ako Tanya Cox či 
Jasmine. Alejandro Barrios 
z bolívijskej mimovládnej 
organizácie Partnership for 

Development Effectiveness 
bez servítky povedal to, čo 
si mnohí myslia a nepovedia 
nahlas – nové ciele v skutoč-
nosti nie sú také ambicióz-
ne či transformatívne, ako 
nám hovoria politici, a ani 
sa nesnažia dať moc do rúk 
tým, ktorých majú zachrániť. 
Opraty moci podľa neho 
zostávajú v rukách rovnakých 
ľudí, ktorí daný stav spôsobili 
a ktorým ten stav aj vyhovu-
je. Myslí si, že motto novej 
agendy „Aby sa na nikoho 
nezabudlo“ je len hra so slo- 
víčkami a nové ciele môžu 
poľahky miliardy ľudí zatlačiť 
ešte ďalej dozadu, nielen ne-
chať ich zabudnutých kdesi 
za bohatými.

Virtuálna realita  
Vs. skutočnosť

Samit sa skončil, delegáti 
sa porozlietali po svete. 
Najbližšie mesiace ukážu, 
ako sa novej agendy zhostia 
jednotlivé krajiny, vrátane 
Slovenska. Budeme ich  
musieť pozorne sledovať  
u nás doma, ale aj v zahrani-
čí. Podstatné je najmä to, aby 
nezostalo len pri vzletných 
rečiach. Aby sa nová rozvojo-
vá agenda stala transforma-
tívnou, s reálnymi dopadmi, 
nielen číslami v štatistike.  
Aby skutočne priniesla zme-
nu do života tých najchudob-
nejších a zároveň zachránila 
život na planéte v podobe,  
v akej ho poznáme dnes.  
V opačnom prípade bude  
len virtuálnou realitou  
na papieri a v powerpo- 
intových prezentáciách.  
A svet možno stratí posled- 
nú možnosť, ako zachrániť 
sám seba.
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  Z angličtiny preložila Hana Jursová, 
upravila Magdaléna Vaculčiaková

Potrebujeme  
zodpovedných 

„Pre etióPčanov  
je chudoba nevy- 
Hnutným zlOm,“  
vraví getahun Kebede. je riaditeľom  
etióPsKej neZisKovej organiZácie hefda,  
Ktorá Pôsobí v oblasti Komunitného roZvoja v oblasti
arssi. organiZácia sa venuje Zvyšovaniu Potravinovej 
beZPečnosti, Posilňovaniu Postavenia žien či Práci s ľuďmi s Po-
stihnutím. v rámci Programu dobrá novina s nimi sPoluPracuje  
aj slovensKá organiZácia erKo.

Na etiópskom vidieku sa nachádzajú  
viac ako štyri pätiny z celkového počtu  
obyvateľstva krajiny. Ľudia tu žijú z poľ- 
nohospodárstva. Väčšina z nich je ne- 
gramotných, aj preto pracujú podľa 
nemoderných postupov. Schopnosť 
prispôsobiť sa poľnohospodárskym  
technológiám, ktoré môžu zlepšiť  
produktivitu poľnohospodárov, je  
obmedzená ich znalosťami. 

Farmári tiež väčšinou vlastnia menej ako 
1,5 ha pôdy. Na takej malej výmere ne-
môžu vyprodukovať dosť pre spotrebu  
v domácnosti. Zhoršovanie životného  
prostredia a zmena klímy majú za nás- 
ledok zníženie produkcie v poľnohospo-
dárskych oblastiach. Zároveň v Etiópii 
rýchlo rastie populácia. 

Farmári patria v Etiópii medzi najchudob-
nejšie skupiny obyvateľstva. Okrem nich 
žijú na hranici chudoby ženy, siroty a deti 
z veľkých rodín, ako aj ľudia s rôznymi 
formami postihnutia či migranti z vidieka 
do miest. 

Napríklad ženy, najmä na vidieku, nemô-
žu vlastniť pôdu, nekontrolujú v rodine 
financie. V krajine sa kladie menší dôraz 
na vzdelanie dievčat, ktoré sú navyše 
často vystavené aj rôznym formám nási-
lia. Podľa Svetovej zdravotníckej organi-
zácie dve tretiny Etiópčaniek, ktoré mali 

či majú partnera, zažilo fyzické alebo 
sexuálne násilie. 

Frustrácia mladých
Nedostatočné vzdelanie bráni mno- 
hým Etiópčanom vymaniť sa z chudoby. 
Komplikovaný je prístup k nemu, keďže 
školy sú ďaleko od domu či za ne rodičia 
nemôžu zaplatiť. Aj kvalita vzdelávania je 
nízka. Od pravidelnej školskej dochádzky 
žiakov odrádza aj nejasná predstava  
o budúcnosti. 

Súčasná generácia absolventov stred-
ných a vysokých škôl nemá pracovné 
príležitosti. Etiópska vláda ich plánuje 
podporiť  tým, že vytvorí  pracovné 
miesta v rámci mikropodnikov. Tie však 
vznikajú aj v odvetviach, ktoré študenti 
neštudujú. Absolvent aplikovanej chémie 
by sa mal podľa programu  zamestnať  
v oblasti zlepšovania chovu hydiny, výkr-
mu zvierat. Mladí ľudia nemajú o takúto 
prácu záujem, keďže vyštudovali iné od-
bory. Nedostatok pracovných príležitostí 
vedie k ich frustrácii. 

zákony sú, ale 
nenapĺňajú sa
V Etiópii chýba dobrá správa vecí verej-
ných a zodpovední vedúci predstavitelia. 
Na úrovni politiky a stratégie je všetko 
pripravené na stole, ale implementácia  
zlyháva. Korupčné správanie je na všet- 
kých úrovniach systému akceptovaným 

GETaHun KEbEdE    
(Riaditeľ neziskovej  
organizácie HEfDA)

politikov
spôsobom, ako veci v krajine robiť.

Ďalšou významnou príčinou chudoby  
je nedostatočné rešpektovanie ľudských 
práv a dôstojnosti. Občania naprieč kra- 
jinou nemajú rovnaký prístup k príleži-
tostiam. 

V Etiópii je v súčasnosti obrovský eko- 
nomický rozdiel medzi chudobnými  
a bohatými. Ak chceme zúžiť túto prie-
pasť, je nevyhnutné priniesť do krajiny 
demokraciu, zlepšiť ľudský rozvoj  
a sociálnu zodpovednosť.

Národy by sa pri tvorbe Cieľov udržateľ-
ného rozvoja nemali sústrediť len na rie- 
šenie pozorovateľných problémov, ako 
sú nedostatok potravín, populačný rast  
a zmena klímy. Pozornosť treba obrátiť  
na základnú príčinu zásadných problé- 
mov. V Etiópii je ňou neautentické a ne-
demokratické uplatňovanie zákonov. Je 
nutné aj na medzinárodnej úrovni hľadať 
spôsoby, ako naučiť krajiny v podobnej 
situácii zodpovednosti a ústretovosti. 
Na to, aby Ciele udržateľného rozvoja 
priniesli Etiópii rozvoj, mali by hovoriť  
o ľudských právach a demokracii. Dô-
ležité je tiež posilniť novými politikami  
a stratégiami úlohu neštátnych aktérov  
v krajine, a to najmä v oblasti riešenia 
otázok ľudských práv, vlády a demo-
kracie.

Ciele by sa mali sústrediť na znevýhod-
nené skupiny na okraji spoločnosti. 
Významné sú aj otázky nezamestnanosti 
mládeže, ich vylúčenie zo sociálnych, 
politických a ekonomických oblastí  
a migrácia do iných kútov sveta. 

  mladý Etiópčan pasie dobytok. oblasť  
pri Qarsse sa zelená vďaka obdobiu dažďov. 
Foto: Andrea Girmanová, Etiópia, 2014
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V krajinách globálneho Juhu definujeme 
chudobu príjmom menej ako 1, resp. 
1,25 dolára denne. Podľa Sergeja Káru  
z občianskeho združenia Vagus sa  
na Slovensku ocitá na hranici chudoby 
každý človek, zarábajúci len minimálnu 
mzdu. „Ak nemá ani tú, len nárok na 
dávku v hmotnej núdzi, čiže necelých  
63 eur mesačne, tak sa jeho denný 
príjem približuje hranici chudoby defi- 
novanej v rozvojových krajinách,“ upo-
zorňuje dlhoročný sociálny pracovník. 
Pre porovnanie, v Českej republike je 
dávka v hmotnej núdzi 110 eur.

neisté bývanie
Občianske združenie Vagus nevyžaduje 
od klientov žiadne potvrdenia o zlej 
sociálnej situácii. Prísť môže hocikto a 
nemusí spĺňať žiadne podmienky na to, 
aby dostal pomoc. Priamo na ulici či  
v dennom centre Domec naopak po- 
môžu aj človeku pod vplyvom alkoholu  
či omamných látok. Iná je situácia v pro- 
jektoch podporovaného zamestnáva-
nia. Napríklad v obľúbenej bratislavskej 
kaviarni Dobre Dobré vás obslúžia ľudia 
bez domova. Najskôr však musia prejsť 
integračným programom.
„Človekom bez domova je aj ten, ktorý 
má neisté bývanie, napríklad podnájom,“ 

vysvetľuje Sergej Kára. „Našimi klientmi 
sú aj ľudia, ktorí platia mesačne 100 až 
140  eur za ubytovňu alebo záhradnú 
chatku. Ich bývanie však nie je stabilné  
a môžu oň kedykoľvek prísť.“
Za sociálnymi pracovníkmi Vagusu 
prichádzajú klienti najčastejšie so žia-
dosťou o pomoc s vybavením osobných 
dokladov a práce, ale aj so zdravotnými 
problémami. Tie pomáhajú riešiť spolu-
pracujúci lekári bezplatne. Ľudia na ulici 
si zväčša neplatia zdravotné poistenie. 
Zároveň sa v Domci môžu osprchovať, 
ostrihať, oholiť, použiť toaletu, vymeniť 
si oblečenie. S naplnením základných 
potrieb pomôžu streetworkeri Vagu- 
su približne tisícke klientov ročne  
a do Domca sa za rok zaregistrovalo 
tisícdvesto ľudí. Podľa odhadov chari- 
tatívnych organizácií je v Bratislave  
bez domova takmer štyritisíc ľudí.

ľudia v medzipriestore
O doklady prídete na ulici veľmi jedno-
ducho. Často sa s nimi obchoduje.  
Na ukradnutý občiansky preukaz si 
potom niekto vybaví pôžičku. „Ľudia 
na ulici na vybavenie dokladov nemajú 
peniaze,“ hovorí Sergej Kára. „Poplatok 
za vydanie občianskeho preukazu na 
Slovensku je jedným z najvyšších v Euró-

 neviditeľná  

nielen v menej roZvinutých Krajinách je chudoba témou.  
na slovensKu sa Zvyšuje Počet ľudí, Ktorí navonoK žijú „nor-
málne“, no Po ZaPlatení bývania im taKmer nič neZostane. 
minimálna mZda, nieto ešte sociálne dávKy, nemôžu PoKryť 
nevyhnutné životné náKlady. tým najchudobnejším, ľuďom  
Z ulice, Pomáha v bratislave občiansKe Združenie vagus. 

jana čaVojská 
(Novinárka a dokumentaristka na voľnej nohe)

  Streetwork. Foto: Benjamin Richards, Bratislava, 
2015

chudoba

pe. Zaplatíte 33 eur plus 5 eur za rodný 
list, ak ho nemáte. Pre človeka na ulici 
to predstavuje astronomickú sumu.“ 
Doklady, ale aj sociálne dávky sa navyše 
stále vybavujú v mieste trvalého pobytu. 
Mnohí bez domova tam už dávno nežijú. 
Komplikovaný systém prehlasovania 
podľa Sergeja Káru dostáva ľudí na celé 
roky do akéhosi medzipriestoru, keď sa 
nemôžu odhlásiť z pôvodného trvalého 
pobytu a prihlásiť na novom mieste. Je 
to ďalšia prekážka, aby ľudia v núdzi do-
stali aspoň akú-takú podporu od štátu. 
Hoci ústava deklaruje, že na základnú 
sociálnu dávku na prežitie má nárok 
každý a nie je možné ju ničím podmie- 
ňovať, podľa zákonov na ňu musíte od- 
pracovať 40 hodín mesačne. U bezdo-
movcov nereálne. Mnohým navyše chý-
bajú sociálne zručnosti na to, aby vôbec 
dokázali prejsť byrokratickým postupom 
na úradoch nevyhnutným na jej získanie. 
Rovnako je to so starobnými a invalidný-
mi dôchodkami. 

ľudia si zvykli
Výskum spred piatich rokov hovorí, že 
na Slovensku žije 700-tisíc ľudí na hra- 
nici chudoby a ich príjmy nestačia ani  
na pokrytie nevyhnutných nákladov. 
Týka sa to dôchodcov aj celých rodín. 
„Veľké množstvo ľudí žije v takzvanej 
dedinskej chudobe. V meste by už skon- 
čili na ulici, na vidieku však prežívajú 
bezdomoveckým spôsobom života v ne-
jakom starom rodinnom príbytku alebo 
na malom hospodárstve, kde si niečo 
pestujú. A nikto o ich situácii nevie,“ 
hovorí Sergej Kára.
„Ľudia si zvykli žiť z mesiaca na mesiac.  
V západných krajinách je rozdiel v me-
sačnej mzde a nákladoch na život oveľa 
vyšší ako u nás.“ 
Podľa Káru počet ľudí v extrémnej 
chudobe a na ulici z roka na rok narastá. 
Ich zloženie sa tiež mení. Kým kedysi išlo 
skôr o starších ľudí, ktorí sa nedokázali 
adaptovať na iný spoločenský režim, 
dnes sa na ulicu dostávajú  neúspešní 
podnikatelia, odchovanci detských do-
movov, mladí, ľudia prepustení z výkonu 
trestu, pre ktorých neexistujú nijaké mo-
dely navracania do spoločnosti. A štát sa 
o zavádzanie mechanizmov na zlepšenie 
situácie nesnaží.
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Žijú pri ceste, ktorá vedie  
do mesta Rait v štáte Hima- 
chal Pradesh. Stany si po- 
stavili z bambusových tyčí 
a plachiet, ktoré sú dotrha-
né. Je obdobie dažďov, keď 
zaprší, tak poriadne. Takýto 
materiál nevydrží. 

Pre šesť ľudí sú v jednom 
stane dve postele. Bez ma- 
tracov. Svojich pár vecí majú  
v škatuliach, kedykoľvek 
pripravených na presun. 
Sťahujú sa vždy, keď ich vláda 
vyženie. Stany totiž stavajú  
na pôde, ktorá im nepatrí. 

Nemajú tu vodu ani elektrinu. 
Mobily nabíjajú u majiteľa 
reštaurácie na druhej strane 
cesty. Ten im z času na čas 
dovolí, aby sa u neho umyli. 
Vodu na varenie čerpajú  
z rieky. 

do školy nechodia 
aj kvôli kaste
Zahalená žena pripravuje  
na otvorenom ohni placky. 
Muži sedia na posteli a ťukajú 
do mobilov. Deti behajú bosé, 
ušmudlané. Nemajú vodu! 
Jeden z chlapcov je mentálne 
postihnutý. 

Za úbohými príbytkami sa 
kopia odpadky, ktoré sú kaž-
dodenným živobytím. Všetci 
členovia sa podieľajú na ich 
zbere. Predajú ich prostred-
níkom a zarobia pár rupií. 
Keby ich vedeli spracovať, 
dostali by viac. Zatiaľ nevedia. 
Extra príjem majú zo štenia-
tok. V oboch stanoch chovajú 
aspoň po tri psy. Migranti 
dvakrát ročne predajú ich 
šteniatka, za ktoré dostanú  
v prepočte sto eur.

„Odišli sme z Punjabu, pre- 
tože tam neboli pracovné 
príležitosti,“ vraví Ray. Tridsať-
dva ročný Ind je otcom jednej 
z rodín. Punjab je pritom 
bohatší štát ako Himachal 
Pradesh, v ktorom žijú teraz. 
Nie každý však z bohatstva 
získa svoj diel. 

Ray je dalit – patrí k najnižšej 
kaste v Indii, medzi nedotknu-
teľných. Hoci mnohí Indovia 
považujú kastový systém  
za nefunkčný, predsa sa ním 
veľká časť populácie stále 
riadi. Možnosti zlepšenia 
životného štandardu vylúče-
ných skupín sú skoro nijaké. 

Rayove deti nechodia do ško- 
ly, hoci je podľa indických zá- 

vnútorní migranti, nedotKnuteľní, že- 
ny – milióny Z nich sa v dnešnej indii 
PretĺKajú na hranici Prežitia. a to i 
naPrieK faKtu, že indicKá eKonomiKa 
rastie taKmer taK rýchlo aKo tá čín-
sKa. tomu, aby sa vymanili Z biedy, brá-
nia aj tradície či Kastový systém.

rozvoja?
– prekážka 

kasty a tradície  

MaGdaléna 
VaculčiakoVá
(Novinárka na voľnej nohe)

  indické placky čiapati sú 
hlavným jedlom, o ktoré sa rodiny 
migrantov delia. Foto: Magdaléna 
Vaculčiaková, India, 2015

konov povinná a pre všetkých 
zadarmo. Pomáhajú živiť 
rodinu. Pracujú však aj preto, 
že ich v škole učitelia ani spo-
lužiaci neakceptujú. 

Ženy na okraji
Podľa Národnej kampane  
za práva dalitov ich v Indii žije 
asi 170 miliónov. Miestne aj 
medzinárodné organizácie 
chcú pre nedotknuteľných 
získať podobné možnosti, ako 
má ostatná časť spoločnosti. 

Stážistky z indickej organizácie 
EDUCARE chodia raz týžden-
ne do komunity migrantov pri 
meste Rait a s deťmi trávia čas 
hrami aj vzdelávaním. Počas 
našej návštevy pozývajú ženy 
na gynekologickú prehliadku 
v neďalekom meste.  Kvôli 
tomu, že ich spoločnosť vylu-
čuje, migrantky najprv váhajú.  
Napokon súhlasia a začnú 
jedna po druhej popisovať 
svoje zdravotné problémy. 

Ženy a dievčatá sú hlavnou 
cieľovou skupinou, s ktorou 
neziskovka pracuje. Aj OSN  
v poslednej správe o naplňo-
vaní Miléniových rozvojových 
cieľov v Indii konštatuje, že  
ak v indickej spoločnosti ne- 
nastane zmena postavenia 
nežnejšieho pohlavia, chudo-
bu sa zmierniť nepodarí.

Ak by sme chceli nájsť v indic- 
kej spoločnosti ľudí s najťaž-
ším osudom, pravdepodob- 
ne by to boli ženy – dalitky 
a navyše migrantky. „Čím si 

chudobnejšia, tým si náchyl-
nejšia mať horší spoločenský 
status. Tieto ženy nemajú 
šancu na vzdelanie ani získať 
zdravotnícku starostlivosť, 
pretože nemajú prostriedky. 
V chudobných rodinách je 
tiež vyššia pravdepodobnosť 
výskytu prípadov domáceho 
násilia,“ vraví Amita Puri z or- 
ganizácie CARE India, ktorá  
už 60 rokov pracuje v krajine 
na zlepšení postavenia žien. 

Medzi migrantmi pri meste 
Rait je navyše jedna trinásť-
ročná nevesta. Hoci to indické 
zákony zakazujú, Indky stále 
sľubujú ich rodičia budúcim 
manželom pred osemnástymi 
narodeninami. Jej situácia je 
len ďalším príkladom toho, že 
postavenie žien v krajine stále 
silno podlieha tradíciám. 

za akej podmienky?
Migranti v okolí Raitu sem 
prišli za lepšími príležitosťami. 
A tak zbierajú odpadky. V kra- 
jine, kde odpad produkuje 
vyše miliarda obyvateľov,  
je to veľmi záslužná činnosť. 

Indická vláda uplatňuje pri re-
alizácii rozvojových projektov 
a programov princíp: Sabka 
Sath, Sabka Vikas – Spolu  
so všetkými, rozvoj pre všet-
kých. Je ale vôbec možné  
pri takom počte obyvateľov, 
aby všetci žili dôstojne? Mož-
no len vtedy, ak by v istých 
prípadoch dokázali zabudnúť 
na kasty a tradície.  
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na zvolenskej univerzite 
vzdelávajú o globálnych 

súvislostiach
„PrichádZa rýchly vlaK. sme lanom PriviaZaní Ku Koľajniciam 
a stále disKutujeme, aKej farby je lano... musíme ale disKutovať 
o vlaKu a robiť veci, Ktoré sú relevantné a aKtuálne,“ hovorí 
prOFESOrkA vAnESSA AndrEOtti z univErzity BritSkEj kOlumBiE 
Ku globálnym Problémom a vZdelávaniu o nich. Poslucháči 
technicKej univerZity vo Zvolene študujú aj Z jej sKríPt.

zuzana gallaYoVá  
(Vyučujúca predmetu 
Globálne vzdelávanie  
na Fakulte ekológie  
a environmentalistiky)

globálne vzdelávanie sa učí na eu- 
rópskych univerzitách, v kanade  
i na novom zélande. v poslednom 
roku s ním majú skúsenosť aj študenti 
a pedagógovia technickej univerzity  
vo zvolene. od založenia fakulty 
ekológie a environmentalistiky sú 
súčasťou výučby predmety globálne 
problémy životného prostredia,  
Environmentálna výchova či Etika  
a výchova k ľudským právam, ktoré  
sa dotýkajú globálnych tém. vytvá- 
rajú priestor pre diskusie a podporu  
budovania postojov študentov. výuč- 
ba ekológie a environmentalistiky 
je o súvislostiach, preto je potrebné 
zohľadniť pri hľadaní riešení environ-
mentálnych problémov aj ekonomické, 
sociálne či historické aspekty. 

s pomocou  
Vanessy andreotti
„nejakí sú divní. ako sú čudne oble-
čení... čo sa nám snažia povedať?“ 
napadalo študentov počas rolovej hry 
o národoch „Ru“ a „fa“, ktorá je zame- 
raná na vnímanie stretu odlišných kul-
túr a medzikultúrnu komunikáciu.  

Rozdelili sa v nej na dve skupiny. kaž-
dá dostala inštrukcie k svojej úlohe  
o  komunikačných spôsoboch, hodno-
tách, spôsobe života oboch národov. 
vyslanci skupín sa snažili zistiť čo 
najviac o kultúre a spôsobe života 
druhého národa. Skupiny na záver 
diskutovali o tom, čo sa dialo, ako si 
rozumeli, v čom sa mýlili.
aj takto interaktívne začali vo zvolene 
učiť nový predmet globálne vzdeláva-
nie. vznikol ako jedna z aktivít projektu 
globálne vzdelávanie na fakulte eko-
lógie a environmentalistiky. študenti 
absolvovali jednu časť predmetu  
na 3-dňovom kurze vo vzdelávacom 
centre v zaježovej. 
diskutovali o prínosoch a rizikách  
pomoci, hľadali stereotypy vo výro-
koch o indii a uSa, hrali sa korálikovú 
hru o spotrebe zdrojov, ich nerovno-
mernom rozdelení i čerpaní. Pracovali  
s fotografiami z rôznych častí sveta,  
učili sa o princípoch svetového obcho- 
du a ich dôsledkoch v rámci početných 
diskusií. „je to prínosnejšie ako kla-
sické cvičenia v škole. formovali sme 
vlastné názory, pokúsili sme sa nedívať 
sa na veci len z jedného uhla pohľadu,“ 
objavilo sa v hodnotení kurzu. 
zvyšok výučby prebiehal na univerzite, 
aktivitami a ďalšími diskusiami k té-
mam učebných textov globálne vzde-
lávanie – kontext a kritika od vanessy 
andreotti a jej kolegov. „Predmet by 
sa mal vyučovať povinne – je praktický, 
otvára nové obzory a rieši učivo kom-
plexne, nielen povrchne,“ myslí si ďalší 
účastník predmetu.  
v rámci projektu globálne vzdelávanie 
hľadali na fakulte cesty, ako o globál-
nych témach vyučovať v súvislostiach. 

Partnerom projektu je centrum envi-
ronmentálnej a etickej výchovy živica. 
Spoločne analyzovali obsah predme-
tov, diskutovali o ich cieľoch a vzájom- 
nej nadväznosti. inšpiráciu hľadali aj  
v osobných rozhovoroch s profesor-
kou andreotti. 
Práve ona vyškolila v rámci workshopu 
dvanásť pedagógov, ktorí následne 
inovovali svoje predmety. „na úrov- 
ni akademických pracovníkov došlo  
ku kvalitatívnemu posunu vo výučbe 
tém globálneho vzdelávania. otvárajú 
sa aj nové možnosti pre smerovanie 
výskumu,” vraví prodekanka pre rozvoj 
a vonkajšie styky magdaléna Pichle-
rová. 

zapojení do medzinárod- 
ného výskumu
Profesorka vanessa andreotti pred- 
nášala vo zvolene aj pre verejnosť. 
univerzitu tiež zapojila do medzi-
národného výskumu Etický interna-
cionalizmus vo vyššom vzdelávaní, 
ktorý je zameraný na zisťovanie vní- 
mania úlohy univerzít pri riešení aktu-
álnych problémov. hodnotí prínos  
a riziká internacionalizácie štúdia  
či relevantnosť tém globálneho vzde- 
lávania podľa štúdia jednotlivých 
odborov. na univerzite aktuálne 
spracúvajú výsledky výskumu. 
technická univerzita vo zvolene 
pokračuje aj v spolupráci so živicou. 
hľadá možnosti inovácie predmetov aj 
na ostatných fakultách, a to v projekte 
globálne vzdelávanie v súvislostiach.  
v rámci projektu vznikol tiež e-learning 
Etika médií v globálnom vzdelávaní, 
ktorý je voľne dostupný na stránke: 
www.sokratovinstitut.sk. ďalších pät- 
násť akademických pracovníkov sa 
zúčastnilo školenia s dušanom ondru-
šekom o riešení konfliktov a medzikul-
túrnom dialógu. v univerzitnej knižnici 
vznikol informačný bod pre globálne 
vzdelávanie, ktorý poskytuje literatúru, 
organizuje verejné prednášky a disku-
sie, pripravuje výstavy a podobne.

  Spolupráca študentov pri riešení problémov 
na 3-dňovom kurze globálneho vzdelávania. 
Foto: Zuzana Gallayová, Zvolen, 2014

   Projekt „Globálne vzdelávanie  
v súvislostiach“ podporil SlovakAid. 
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Festival jeden svet 
vás pozýva symbolicKý Pohár na Plagáte 16. ročníKa festi-

valu jeden svet ZnáZorňuje PrePojenie rôZnych 
častí sveta. láKa vás na nieKtorý Zo šesťdesiatich doKumentár- 
nych filmov o férovosti, slobode, roZmanitosti či tolerancii.  
v bratislave sa Koná od 26. novembra – 1. decembra 2015.

Po stopách  
konžských goríl
Východná časť Demokratickej republiky 
Kongo je známa bojmi, trvajúcimi už celé 
desaťročia. Okrem toho je v tejto oblasti 
nádherná príroda Národného parku  
Virunga. V korunách jeho stromov sa 
skrývajú posledné žijúce horské gorily  
na svete. Niekoľko aktivistov sa ich roz-
hodlo zachrániť pred vyhynutím. Medzi 
nimi napríklad aj bývalý detský vojak. 

Nielen boje medzi rebelmi a konžskou 
armádou ohrozujú životy goríl a prírodu 
národného parku. Britská spoločnosť sa 
v oblasti chystá ťažiť ropu. Riskantný boj 
za spravodlivosť sleduje režisér Orlando 
von Einsiedel v dokumente Virunga. Spája 
sa v ňom kvalitná investigatíva s obrazmi 
prírody, po ktorých budete mať chuť sami 
zachraňovať gorily. Film bol tento rok 
nominovaný na Oskara. 

Na festivale Jeden svet ho na prelome  
novembra a decembra predstaví občian-
ske združenie Človek v ohrození. „Je to 
strhujúci film o chamtivosti a bezohľad-
nosti tvárou v tvár mimoriadnemu odhod-
laniu brániť hodnoty ľudskosti,“ povedala 
riaditeľka Jedného sveta Nora Beňáková. 
Vstupné za projekcie filmu, ktorý otvorí 
tohtoročné premietania v Bratislave, festi-
val venuje na záchranu Národného parku 
Virunga. Zaň bojuje aj herec Leonardo 
DiCaprio, ktorý dokument produkoval.

Filmy o férovom svete
Festival Jeden svet sa tento rok koná  
v rámci aktivít Európskeho roka rozvoja, 

ktoré organizuje Platforma MVRO v spo-
lupráci s členskými organizáciami. „Každý 
rok sa snažíme reagovať na aktuálnu 
spoločenskú tému alebo výročie. Doku-
mentárne filmy hlavnej filmovej sekcie 
Férovejší svet ponúkajú svedectvo o živo-
te v krajinách globálneho Juhu. Prinášajú 
konkrétne príklady toho, ako aj my v Eu-
rópe ovplyvňujeme kvalitu života v iných 
častiach planéty,“ povedala Beňáková.

Diváci uvidia napríklad dokumentárny 
film Love Meat Tender režiséra Manu 
Coemana o tom, ako sa dnes industriálne 
chovajú zvieratá a spracúva mäso. Neplá-
nujte po ňom večerať s priateľmi steak, 
nemusel by vám chutiť.

Festival chce svojich divákov inšpirovať 
tým, že ukáže príbehy ľudí, ktorí premýš-
ľajú o svojom konaní a prepojení ich  
samých s ostatnými časťami sveta. Pri-
spieť k zmene je niekedy jednoduchšie, 
než si myslíme.

„Recyklujem, keďže nemám vodičský pre-
ukaz, používam mestskú verejnú dopravu, 
a keď si umývam zuby, vypnem tečúcu 
vodu,“ menuje riaditeľka festivalu niekoľko 
tipov, ako sa môže jednotlivec v malej 
miere zaslúžiť o zmenu. 

silní jednotlivci
Na tohtoročnom festivale sa bude po 
prvý raz konať medzinárodná súťaž do-
kumentárnych filmov. V nej budú súťažiť 
dokumenty, ktoré zobrazujú silné osob-
nosti, ktoré sa nebáli pokúsiť zmeniť svoje 
okolie a často aj vystúpiť proti väčšine. 
„Hľadali sme paralelu medzi organizáto-
rom o. z. Človek v ohrození a festivalom. 

„na jeden“

Preto sme sa sústredili na jednotlivca  
a jeho príbeh – ako sa dá meniť svet  
k lepšiemu,“ vysvetlila Beňáková. Súťažiť 
bude príbeh bývalej prostitútky Brendy 
Myers-Powell, ktorá v Chicagu pomáha 
dievčatám s osudom podobným tomu 
jej, aby odišli zo sexuálneho priemyslu. 
Dokument Dreamcatcher režírovala Kim 
Longinotto. V ďalšom dokumente reži-
sérky Judy Rymer Nebudem ticho bojuje 
Austrálčanka znásilnená v Keni proti to- 
mu, aby násilníci zostali nepotrestaní. 
Neľahkým bojom inšpiruje ďalšie Keňan- 
ky k akcii. Do tretice uvidia diváci príbeh 
prvej ženy – prokurátorky v Guatemale – 
v krajine, kde vládne korupcia i drogy.  
Autorom filmu Bremeno mieru je Holan-
ďan Joey Boink. Muž, ktorý uzdravuje ženy 
je dokument Thierry Michela o neúnav-
nom lekárovi zachraňujúcom znásilnené 
ženy v Kongu.

realita, ktorá šokuje
Festival Jeden svet prinesie divákom aj 
ďalší oskarový skvost – príbeh Edwarda 
Snowdena, ktorý sa rozhodol odhaliť  
postupy, akými americká NSA získava 
informácie o ľuďoch z celého sveta.  
Dokument Citizenfour Laury Poitras  
vás nepustí postaviť sa zo sedačky v kine 
ešte dlho po tom, ako skončia záverečné 
titulky. Inak tomu nie je ani v prípade 
skutočných príbehov amerických vojakov, 
ktorí zhadzujú z dronov bomby na civi-
listov v Pakistane, akoby šlo o obyčajnú 
počítačovú hru. Viac prezradí dokument 
Drony nórskeho režiséra Tonje Hessena 
Scheia.

Okrem šokujúcich odhalení o správaní 
západných mocností prinesie festival aj 
neľahké osudy ľudí z krajín, ktoré nie sú 
úplne slobodné. Diváci uvidia utečenecké 
príbehy, film o pôsobení diktátora Muga-
beho v Zimbabwe či dokument o živote 
študentov – disidentov z Hong Kongu.

Festival tiež bude klásť otázky o tom, či 
máme na Slovensku obavy z rozmanitosti 
a inakosti. A už tradične prinesie aj doku-
menty o alternatívnych spôsoboch života 
– na samote v prírode alebo bez cukru.

Okrem filmov čakajú návštevníkov festi-
valu zaujímavé debaty, výstavy a najmä – 
atmosféra, ktorú spoločne vytvoria ľudia, 
ktorí chcú žiť vo férovejšom svete. 

Magdaléna VaculčiakoVá   
(PR manažérka festivalu Jeden svet)  
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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 
spolupráce   
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 
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

Pozorovatelia:
   academia istropolitana nova  

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

web: www.peopleinneed.sk 
   dvojfarebný svet  

web: www.dvojfarebnysvet.sk 
   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 31 organizácií (25 riadnych členov a 6 pozorovateľov), 
ktoré pôsobia najmä v oblasti zahraničnej rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania na Slovensku. 
Zastupuje 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 huma- 
nitárnej pomoci, zároveň však nespĺňajú kritéria členstva v Platforme MVRO sa môžu stať členmi 
Klubu 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  našich  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:  
Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť“, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej komisie. 

Za obsah nesie zodpovednosť Platforma MVRO, vyjadrené názory nemožno interpretovať ako stanovisko donora.
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Platforma MVRO podpísala Kódex používania obrazových materiálov a podávania správ (http://www.mvro.sk/sk/kodexy/kodex). Svoje komentáre a výhrady môžete zaslať na: kodex@mvro.sk
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