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Mýtus – podstatné slovo mužského rodu. Každému z nás sa pri 
jeho začutí ako prvé asi vynorí niečo iné. Jeden si spomenie na 
staroveké báje, iný na pohanov a ďalší si len povzdychne – mýtov 
je aj dnes okolo nás viac ako je zdravé. Je to tak, mýty sprevádzajú 
ľudstvo azda od dôb, keď sa človek stal tvorom mysliacim.  
Je ich plná literatúra, dokonca ich delíme do niekoľkých kategórií.  
Mýty v knihách sú čarovné. Mnohí radi čítame o vílach, 
škriatkoch, alebo antických bohoch. A nie je nás málo takých, 
čo si myslíme, že mýty presne tam aj patria – do literatúry.  
V bežnom živote sú totiž často veľmi škodlivé. Spomínate si na 
Atlasa? V gréckej mytológii to bol jeden z obrov, syn boha Titána, 
ktorý stál na čele vzbury proti olympským bohom. Po porážke 
musel za trest niesť na pleciach nebeskú klenbu. Tento obrázok 
sme vybrali ako titulnú fotku časopisu, pretože je podľa nás 
výborným symbolom toho, čo sa deje v súčasnosti. Tí porazení, 
zraniteľní, chudobní totiž stále nesú na pleciach ťarchu sveta. 
Nevedia sa dostatočne brániť a  tak ich silnejší zneužívajú. 
Ako inak opísať napríklad to, čo sa deje ázijským šičkám? Pre 
nadnárodné spoločnosti pracujú v  hrozných podmienkach 
za pár drobných, aby firmy potom mohli nám – obyvateľom 
bohatšej časti zemegule – predávať za veľké peniaze odevy, 
ktoré ušili. Podobných príkladov by sme našli mnoho. 

Ak príliš prepadáme mýtom a zažitým stereotypom, zbytočne 
sa obávame. Nevieme naštartovať zmenu. Brzdíme seba aj 
ostatých. Niekedy stačí málo. Skúsiť sa len na vec pozrieť z iného 
uhla pohľadu. Zahodiť predsudky. Jednoducho, mýty prenechať 
literatúre a v živote radšej používať kritické myslenie. 

O svete okolo nás a o tom, ako funguje či nefunguje, koluje 
množstvo mýtov. Spojené bývajú s najrôznejšími otázkami.

Mal by ležať osud chudobných vo svete aj na našich pleciach? 
Veď máme dosť vlastných! 

Prečo by nás mali zaujímať, veď my za ich situáciu nemôžeme!  
Ak im pomáhame, len z nich robíme lenivcov. Chudobní sú 
preto, lebo majú veľa detí. Keď ich nedokážu uživiť, nech si ne-
zakladajú také obrovské rodiny! Je to predsa také jednoduché. 
Stavím sa, že aj vy ste niečo z tohto už počuli. Všetko sú to ale 
mýty, nesprávne a nespravodlivé trvedenia. Práve preto sme 
sa v Platforme mimovládnych rozvojových organizácií rozhodli 
venovať jedno celé číslo časopisu  Rozvojová spolupráca týmto 
mýtom a najmä snahe o ich vyvrátenie. Dúfame, že sa nám to 
aspoň čiastočne podarilo. Snažili sme sa pracovať s faktami, čís-
lami a argumentmi. Želáme vám príjemné a hlavne inšpiratívne 
čítanie.

Úvodník

Eva SládkOvá 
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nám, v strednej euróPe, sa žije dobre. áno, viem, 
že hneď Po Prečítaní tejto vety sa oZývajú nesú-
hlasné hlasy. Zamyslime sa však. naša generácia 
si Predsa v súčasnosti užíva najlePšie obdobie  
v dejinách, aké kedy v tejto časti Zeme bolo. voj-
nu sme tu nemali už vyše 70 rokov, totalitný re-
žim sme PoraZili Pred 27 rokmi a žijeme v ekono-
mickom dostatku. je Pravdou, že aj na slovenku 
žijú ľudia na hranici chudoby a nie je ich málo. 
no i tým najchudobnejším sa žije Podstatne lePšie 
ako ľuďom v sýrii, v južnom sudáne, či v etióPii.

musíme prispievať aj my
K spravodlivejšiemu svetu  

 Autorka:
Eva SládkOvá

  žena pripravuje rybu vo svojej kuchyni. 
      Foto: m. yousuf tushar, zdroj:  www.flicker.com

  naša kuchyňa. 
      Foto: linda  www.flicker.com

Kedy ste boli naposledy hladný?  
Tak naozaj, že vám škvŕkalo  
v bruchu a tvorili sa pred oča-
mi čierne bodky? Pokiaľ nie ste 
neustále diétu držiaca model-
ka, tak asi nikdy! Na svete sú 
ale milióny ľudí, ktorí hladujú  
a poriadne jedlo nevideli mesia-
ce. Ba možno nikdy. Je obrovský 
rozdiel byť chudobný v Európe 
a povedzme v Sudáne. Áno, na 
Slovensku skutočne žije viac ako 
pol milióna ľudí na hranici chu-
doby. Naši chudobní by však  
v africkej krajine patrili k tým, čo 
majú šťastie. Hranica chudoby 
na Slovensku totiž predstavu-
je približne 11 eur na deň. Vo 
svete ale viac ako 700 miliónov 
ľudí musí vyžiť z necelých 2 eur! 
Navyše, i tak porovnávame ne-
porovnateľné. Slovenských 11 
eur má celkom inú hodnotu, 
ako by mali v chudobnej afric-
kej alebo ázijskej krajine. Naši 
chudobní totiž majú k dispozícii  
bezplatné školstvo, zdravotníc-
tvo a sociálny systém, ktorý im 
nedovolí umrieť od hladu. V ta-
kej Etiópii toto chudobný človek 
nemá. u nás má 11 eur na stra-
vu a ošatenie, tam 2 eurá majú 
stačiť ešte aj na lekára a vzde-
lanie! Štátny systém podpory 
neexistuje. Nik nechce zľahčovať 
náročnú situáciu sociálne odká-
zaných ľudí u nás, no je isté, že 
sa majú stále lepšie ako milióny 
ľudí v skutočne chudobných kra-
jinách. 

 Mýty o rozvojovej spolupráci
Slovensko prešlo za posledné 
štvrťstoročie významnú cestu. 
Nebolo to jednoduché, no dnes 
sme členmi klubu najbohatších 

a najvyspelejších krajín sveta. 
Sme súčasťou Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a roz-
voj (OECD), Európskej únie a od 
roku 2013 aj Výboru OECD pre 
rozvojovú pomoc. Máme sa veľ-
mi dobre a tak by sme mali po-
máhať krajinám, ktoré sú na tom 
horšie. Ako jedna z najbohatších 
krajín sveta Slovensko už 10 ro-
kov aj oficiálne pomáha rozvo-
jovým krajinám. Napriek tomu  
o tejto téme existuje medzi ve-
rejnosťou mnoho mýtov. Jed-
ným z najčastejších je, že najskôr 
musíme pomáhať chudobným 
u nás doma a až potom zachra-
ňovať svet. S týmto argumentom 
sa ako novinárka stretávam roky. 
Je to ale mylné tvrdenie a to 
dokonca z viacerých dôvodov. 
Jednak preto, že – ako sme uká-
zali – aj najchudobnejší Slovák je 
bohatší ako napríklad chudobný 
Sudánec. A jednak preto, že po-
skytovanie pomoci rozvojovým 
krajinám neznamená, že sociál-
ne odkázaným u nás nepomá-
hame. My máme aspoň nejaký 
sociálny systém, zatiaľ čo kraji-
ny v rozvojovom svete, vôbec 
žiaden. Navyše ľuďom v núdzi 
pomáhajú u nás občianske zdru-
ženia, aktivisti, dobrovoľníci. K to-
muto si ešte treba uvedomiť, že v 
dnešnom globalizovanom svete 
sa nemôžeme tváriť, že chudoba 
ďaleko od nás sa nás netýka. Na-
pokon, čoraz častejšie to cítime 
na vlastnej koži. Terorizmus, ob-
chodovanie s narkotikami, klima-
tické zmeny, migrácia – to všetko 
je aj naším problémom. Ak ľudia 
utekajú z domovov kvôli vojne, 
túžbe po lepšom živote  alebo 
kvôli tomu, že klíma im znemož-

ňuje prežívať, poriadne to cíti aj 
Európa.

 Sme v tom nevinne?
NieIen sebecký, ale aj neprav-
divý je argument, že my za 
chudobu vo svete nemôžeme  
a tak ju nemáme ani riešiť. Svet 
je stále prepojenejší a tak na-
príklad aj naše spotrebiteľské 
návyky prispievajú k tomu, že  
v Ázii alebo v Afrike pracujú i 
malé deti v otrockých podmien-
kach. Naozaj potrebujeme kaž-
dý mesiac nový značkový odev? 
Alebo každý rok musíme vyme-
niť mobil za modernejšiu verziu? 
Súčiastky do nich sa vyrábajú  
z nerastov, kvôli ktorým sa vedú 
vojny! Tieto skutočnosti si na 
Slovensku uvedomujú mnohí 
múdri a nesebeckí ľudia. Mi-
movládne organizácie už roky 
realizujú rôzne projekty v Juž-
nom Sudáne, v Keni, v Etiópii, v 
Kambodži, v ugande a v ďalších 
chudobných krajinách. 

  Svet hľadá spôsoby  
ako zmierniť rozdiely
Hľadaniu spôsobov, ako zmier-
niť extrémnu chudobu vo sve-

te sa svetoví lídri zaoberajú 
dlhodobo. V roku 2000 prijali 
Miléniovú deklaráciu OSN, na 
ktorú teraz nadviazali aktu-
álnou novou Agendou 2030. 
Obe mali spoločné to, že hľa-
dali spôsoby pomoci najchu-
dobnejším ľuďom vo svete. 
Nová Agenda 2030 však viac 
stavia na prepojení ekonomic-
kého rozvoja, sociálnej inklúzie  
a environmentálnej udržateľ-
nosti s demokratizáciou a úctou  
k ľudským právam. Je to teda 
plán celkovej štrukturálnej po-
litickej, ekonomickej a sociálnej 
transformácie jednotlivých kra-
jín.  Slovensko nesmie zostať  
a ani nezostáva mimo. Poriad-
ne zabrať však musíme aj pokiaľ 
ide o osvetu. Tá je u nás slabá  
a je nevyhnutné verejnosti vy-
svetľovať, ako a prečo je dôle-
žité, aby sme na rozvojový svet 
„nekašľali“. Živiť mýty je nanič. 
už neraz v našich dejinách  
sa ukázalo, že to môže mať 
tragické následky. Skúsme ich 
radšej vyvracať a spoločnými 
silami sa pokúšajme pomáhať, 
tam, kde je to potrebné.
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mýty o roZvoji / Rozvojová SPoluPRácA

vo svete nespôsobil,

prečo by som ju mal riešiť?

Je to skutočne tak? 
ChudobA SA náS netýKA, KýM nie SMe SAMi Chudobní? 
ZAMySliMe SA, či nAše KonAnie SKutočne neMá vplyv nA 
životy ChudobnýCh nA opAčnoM KonCi SvetA.

globalizácia ekonomiky vytvorila 
model svetového trhu a súvislostí, 
z  ktorých profituje jedna tretina 
svetovej populácie a zvyšné dve 
zostávajú na rovnakej úrovni ale-
bo sa ich životná úroveň zhoršuje. 
Príčiny sú sčasti v minulosti, keď 
sa dnes vyspelé krajiny rozvíjali 
aj vďaka vykorisťovaniu svojich 
kolónií. v rámci neokolonializmu 
zneužívajú svoje niekdajšie pozí-
cie aj dnes.

v  menej rozvinutých krajinách 
produkujú tovar pre globálny trh. 
za oveľa nižšie mzdy než dostá-
vajú ľudia vo vyspelých krajinách. 

Aj my sme tí, ktorí z ich chudoby 
profitujú. lacné oblečenie či mo-
bily, ktoré meníme pričasto, sú 
pre nás dostupné len preto, lebo 
si dokážeme z pozície silnejšieho 
nízke ceny a ich mizerné platy  
vynútiť.

Ani prírodu a životné prostredie 
nevyužívame rovnomerne. in-
dustrializované krajiny pri pro-
dukcii svojho bohatstva výrazne 
negatívne ovplyvňujú globálnu 
klímu, dôsledky jej zmien pociťu-
jú predovšetkým obyvatelia naj-
menej rozvinutých krajín, ktoré 
sa na nich podieľajú minimálne.

vyspelý svet často zneužíva svoju moc, na čo menej rozvinuté  
krajiny doplácajú:

  neférové nastavenie obchodu
  klimatická nespravodlivosť
  neférové nastavenie finančného systému a daní

 Autorka:
JAnA čAvoJSKá

9,6 % ľudí -> 1,90 $

= 702 miliónov ľudí

Ja som chudobu 

zdroj: Svetová banka

*

hranica chudoby sa vyvíja na základe hodnôt tovarov, ktoré možno v reálnom 
čase v rôznych krajinách na svete získať za hodnotu, ktorá bola v roku: 

Keďže sa však hodnota peňazí mení, suma  predstavujúca hranicu 
chudoby sa musí meniť tiež. Pred rokom 1985 bola hranica chudoby  
1 medzinárodný dolár na deň.  

1,25 dolára na deň
1985

hranica chudoby zdroj: Svetová banka

* oSn meria chudobu v tzv. medzinárodných dolároch. ide o fiktívnu menu, ktorá ukazuje, čo 
si za jeden dolár môže v určitom čase kúpiť Američan v uSA. Ak by si zaň kúpil napríklad kilo 
ryže, tak v Kambodži by to bola suma zodpovedajúca kilu ryže v miestnej mene. jeden medzi-
národný dolár má tak v Kambodži v skutočnosti hodnotu len zhruba štvrť amerického dolára.

*

nAJvyššie výdAvKy nA:  
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zbroJenie Rozvojovú 
pomoc

2015

vs. 

Pozrime sa na to z opačnej strany. vzdelaní profesionáli často nevi-
dia vo svojej krajine perspektívu a odchádzajú za lepšími podmien-
kami do vyspelejších krajín namiesto toho, aby svojimi znalosťami  
a schopnosťami pomáhali v rozvoji tej svojej. Podľa odhadov žije  viac 
ako 40 000 ľudí s titulom PhD.  z Afriky mimo tohto kontinentu. len 
v uSA pracuje viac afrických vedcov a inžinierov než v samotnej Afrike. 
časť svojho zárobku však posielajú domov rodine, čím podporujú aj 
rozvoj domovskej krajiny.

23 000 50 000+

vZdelaní ľudia Z afriky zdroj: hSRc Press

ročne opuStí AFriKu približne 

vySoKošKolSKy 
vZdelAnýCh ľudí 

StREdNých  
A vyššíCh MAnAžérov

leKár v ZiMbAbWe lEkáR  
v RakÚSkU

A Jeho pACienti
a JEhO 

pACienti

napríklad v zimbabwe pracuje 45 000 tradičných liečiteľov 
a len 1 400 lekárov.

Pomoc európskej 
únie ľuďom  

v chudobných 
krajinách stojí  

každého  
európana

8 
centov

denne

Pomáhať chudobným krajinám je 
teda naša morálna povinnosť, pre-
tože sme do veľkej miery zodpo-
vední za to, ako sa tam žije. rozvo-
jová pomoc v skutočnosti neuberá 
z našich financií toľko, že by sme 
to pociťovali ako obrovskú záťaž.  
stále tvorí iba 0,31 %

svetového hdP

Pod hranicou chudoby žije dnes vo svete:
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 Autorka:
JAnA čAvoJSKá

zdroj: mzvaez SR
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až potom sa starať o ostatný svet

v prvom rade sa musíme postarať o našich chudobných,  
často sa stretávame s tvrdením, že chudobných ľudí máme aj v našej 
krajine a najprv by sme sa mali postarať o nich. Až keď vyriešime ich 
situáciu, môžeme pomáhať v zahraničí. 

chudoba je ale pojem relatívny. Slovensko je fungujúci štát so systé-
mom sociálneho zabezpečenia. máme zákonom stanovenú minimál-
nu mzdu, rodičia dostávajú na svoje deti rodinné prídavky, vzdeláva-
nie od základného po vysokoškolské je bezplatné pre všetkých, máme 
prístup k zdravotnej starostlivosti aj v prípade straty zamestnania, po-
známe podporu v nezamestnanosti, aj dávky v hmotnej núdzi. 

v  roku 2015 sme za človeka ohrozeného chudobou považovali 
toho, kto mal mesačný príjem  pod 347 eur.  Ak hovoríme o pomoci 
rozvojovým krajinám a odstraňovaní extrémnej chudoby, hovoríme 
o ľuďoch, ktorých príjem je  nižší ako 1,90 $   na deň.   o ľuďoch, ktorí 
od štátu nedostanú nič, nepoznajú rodinné prídavky, nemajú prístup 
k základnej zdravotnej starostlivosti a ku vzdelaniu.  

* 39. nAJvySpeleJšiA KrAJinA SvetA

54 %
30 %

podľA prieSKuMu EuRobaRomEtER 2015

opýtaných Slovákov si myslí, že boj proti 
chudobe v rozvojových krajinách by mal  
byť jednou z hlavných priorít EÚ.

V roku 2015 
prispel každý  

z nás na 
rozvojovú 

spoluprácu

Celkovo Slovensko 
vyčlenilo na pomoc 
menej rozvinutým 

krajinám 
(0,103 % HPD)

Bolo to                 ako sme sa zaviazali (0,33 % HDP)

Slovákov si myslí, že by to mala 
byť priorita národných vlád. 

SlOvENSkO JE
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hdP na obyvateľa desiatich  
najbohatších krajín sveta a desiatich 

najbohatších krajín afriky za rok 2015: 
(v medzinárodných dolároch)

1 15 53 37 79 92 26 64 48 810 10

*
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3 dôvody
prečo má Sr pomáhať chudobných krajinám: 

 medZinárodné ZáväZky  Každoročne vyčleňovať 
z nášho rozpočtu financie na pomoc menej rozvinutým 
krajinám sme sa zaviazali pri vstupe SR do eú a oecd. Agenda 
oficiálnej štátnej humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce 
(odA) je prirodzenou súčasťou politík všetkých vyspelých  
a demokratických krajín, ku ktorým sa hlásime aj my.

  výhodnosť  Boj proti chudobe v rozvojových krajinách 
má pozitívny dosah aj na občanov Slovenska. Potrebujeme 
byť súčasťou stabilného sveta. A ten bude stabilný len vtedy, 
ak ho budú tvoriť stabilné spoločnosti s ľuďmi spokojnými so 
svojimi životmi.

solidarita    Byť solidárni s tými, ktorým sa darí oveľa 
menej ako nám a pomáhať im zlepšiť svoju životnú situá-
ciu, by malo byť pre nás prirodzené.

Sierra leone je prímorský štát v západnej Afrike, na pobreží  
Atlantického oceánu, s bohatými zásobami nerastných surovín. ťažia 
sa tu diamanty, bauxit, zlato, ilmenit, rutil. na vývoz diamantov bolo 
niekoľko rokov embargo, pretože ich ťažili bojujúce skupiny a financo-
vali nimi nákup zbraní. významný je vývoz tvrdého dreva. z prírodných 
podmienok má veľký význam nížinatá časť krajiny s úrodnou pôdou.

vschudoba 
na Slovensku 

chudoba 
v Sierra leone

počet
obyvAteľov

hdp 
Na OSObU

hdp

ROzlOha

príStup K vZdelAniu 
deti nA Zš

grAMotnoSť 
doSpelýCh 79 %

43,3 %

99 %

99 %

5,42
miliónov

17 300
usd

86 582
miliárd usd

59 035
km2 

6,45
miliónov

630
usd

4 475
miliárd usd

71 740
 km2

slovensko sierra
leone

prieMerná
dĺžKA životA

deti pod 5 roKov, Ktoré trpiA 
podvýživou

SMrť rodičKy  
pri pôrode

príStup K čiSteJ pitneJ 
vOdE 

príStup K toAlete

16,4 %

59,5 %

10,6 %

0 %

99 %
99 %

76
rokov

1165
zo 100 000

6
zo 100 000

51
rokov

*156 z 1 000 detí sa nedožije piatych narodenín

(zdroj: Svetová banka)
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https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSs9KFrJbQAhVE8RQKHYw6BLwQFgg_MAg&url=http%3A%2F%2Fwww.hsrcpress.ac.za%2Fdownloadpdf.php%3Fpdffile%3Dfiles%252FPDF%252F2158%252F2158_00_African_Migration~76200635759PM.pdf%26downloadfilename%3DViews%2520on%2520Migration%2520in%2520Sub-Saharan%2520Africa&usg=AFQjCNGNxm6ta5giv9Oiefd_QkvZXNf2fQ&bvm=bv.137904068,d.bGg
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiQ0ZvU2pbQAhWCPxQKHXcKA6AQFggkMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.slov-lex.sk%2Flegislativne-procesy%3Fp_p_id%3DprocessDetail_WAR_portletsel%26p_p_lifecycle%3D2%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_cacheability%3DcacheLevelPage%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_processDetail_WAR_portletsel_fileCooaddr%3DCOO.2145.1000.3.1418368%26_processDetail_WAR_portletsel_file%3DSPR%25C3%2581VA--o-ODA-SR-za-rok-2015.doc%26_processDetail_WAR_portletsel_action%3DgetFile&usg=AFQjCNFe-Z5sB-aioxjnkIHGR0au1u7QDQ
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chudobní, 

 lebo sú leniví?

Sú ľudia 

ľudiA v ChudobnýCh KrA-
JináCh nie Sú Chudobní 
preto, lebo neprACuJú. nA-
opAK, väčšinA prACuJe Mini-
Málne AKo My, 8,5 hodiny 
denne. Sú nútení poStArAť 
SA SAMi o SebA, lebo tAM 
žiAdny podporný SoCiálny 
SyStéM neexiStuJe. 

Kým priemerná mesačná 
mzda môže v niektorých kraji-
nách dosahovať tisíce americ-
kých dolárov, v iných to môžu 
byť len stovky či desiatky. Pre 
správne porovnanie príjmov 
v  jednotlivých krajinách by 
sme však  mali porovnávať, čo 
si za ne môžu ľudia kúpiť. je 
ale pravda, že existujú veľké 
rozdiely v  čistom mesačnom 
zárobku a aj v tom, čo si zaň 
môžu pracujúci dovoliť. záro-
veň sú však rozdiely aj medzi 
tými najbohatšími. napríklad 
najbohatších 5 percent indov 
stále zarába menej než nižšia 
stredná trieda Američanov. 
takže ak máme jednotlivcov 
s  rovnakou inteligenciou a 
schopnosťami, ich príjem bude 
úplne odlišný v závislosti od 
krajiny, v ktorej sa narodili.

v krajinách globálneho juhu 
tvoria väčšinu obyvateľstva 
ľudia s nízkymi príjmami, pra-
cujúci v poľnohospodárstve. 
negenerujú vysoký príjem a 
nevytvárajú si úspory. Politic-
ky a bezpečnostne nestabilné 
prostredie v kombinácii s ne-
dostatočnou infraštruktúrou a 
slabšou vymožiteľnosťou práva 
odrádza zahraničných investo-
rov vstúpiť na trhy týchto kra-
jín. málo úspor a málo investícií 
nedokáže naštartovať ekono-
miku. Aj napriek tomu je Afrika 
rýchlo rastúcim kontinentom – 
asi aj najrýchlejšie. Problém je, 
že sa to nepremieta do rozvoja.

detí nA Svete ZoStávA 
beZ vZdelAniA

denne uMierA len v dôSledKu 
pitiA neKvAlitneJ vody.

v roku 2015 zomrelo 5,9 milióna detí mladších ako 5 rokov. 
v subsaharskej Afrike je 14 krát vyššia pravdepodobnosť, 

že sa dieťa nedožije 5 rokov, ako  
v rozvinutých regiónoch.

nezískajú vzdelanie a mnohé odmalička pracujú  
s rodičmi na políčkach alebo v manufaktúrach.  

bez vzdelania majú len malú  
šancu na iný život.

663 miliónov ľudí nemá k dispozí-
cii kvalitnú vodu. tretina ľudí stá-
le nemá prístup k toaletám ani 
latrínam. Zlá hygiena spôsobuje 
šírenie chorôb.

v krajinách globálneho juhu má za následok 
úmrtia na liečiteľné choroby. Chorý človek navy-

še nemôže pracovať a zarobiť si na živobytie.

nedáva inú možnosť ako manuálne pracovať 
bez zásadných zlepšení situácie.

Z niCh žiJe  
v SubSAhArSKeJ AFriKe

 Autorka:
JAnA čAvoJSKá Priemerná mesačná mZda  

v 2014 v usd:
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6 301

731

4 215

632

3 780

460

3 258

213

2 851

200

947

39 25

zdroj: nation master

zdroj: Who

chudobní svoju chudobu ne-
spôsobili. Spôsobil ju ekono-
mický a sociálny systém, ktorý 
si ľudstvo globálne vytvorilo. 
chudoba sa koncentruje v re-
giónoch južnej ázie a sub-
saharskej afriky, hlavne  
v krajinách postihnutých kon-
fliktmi a živelnými katastrofami  
s nedemokratickými alebo 
skorumpovanými vládami.

chudobní sa sami z takzvané-
ho kruhu chudoby, v ktorom 
zostáva takmer každý, kto sa 
chudobný už narodil, nedoká-
žu vymaniť bez pomoci zvonka. 
u detí, ktoré patria k naj-
chudobnejším 20% populáCie, 
je trikrát vyššia pravdepo-
dobnosť, že sa nedožijú päť 
rokov, než u detí z najbohatšej 
pätiny svetovej populácie.

Stále sú obrovské roz-
diely v hodnotení práce 
mužov a žien. Podľa oSn 
tvoria ženy viac ako 70% 
chudobných vo svete. Sú 
diskriminované v prístupe 
k vzdelaniu, zdravotnej sta-
rostlivosti aj na trhu práce, 
majú menšie rozhodovacie 
právomoci a sú častejšie 
obeťami násilia. 

57
miliónov

5 000
miliónov detí

vysoká 
detská 
úmrtnosť

57 miliónov detí 
nechodí do školy

863 
mil. 

ľudí žije 
v slumoch

  nedostatočná       
zdravotná  starostlivosť 

nemožnosť získania 
kvalifikovanej práce 

nová generácia žije rovnako 
ako tá predchádzajúca

chudoby

> viac
ako polovica
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http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Average-monthly-disposable-salary/After-tax


ľudí lenivými

pomoc robí boSnA A herCegovinA

gruZínSKo

AFgAniStAn

mONGOlSkO

Južný Sudán

KeňA

vzdelávanie žien zo Srebrenice a okolia v oblasti informatiky, účtovníctva, 
ručných prác, čo im pomohlo nájsť si zamestnanie.

Presídlencom po vojnách v Abcházsku a južnom osetsku pomohli kurzy 
angličtiny a práce s počítačom, mikrokredity na rozbehnutie biznisu  
v neznámom prostredí, kam boli presídlení, aj zrekonštruované komíny 
a pece na chlieb.

Podpora projektov vzdelávania 
žien a podpora žien z poľnohos-
podárskych oblastí pri rozbieha-
ní vlastného podnikania s poľno-
hospodárskymi produktami.

Slovenskí experti pomohli vy-
lepšiť genofond hovädzieho do-
bytka lokálnych pastierov, nau-
čili chovateľov vyrábať trvanlivý 
syr a umiestňovať ho na trh.

Stovky drobných obchod-
níkov a poľnohospodárov 
získalo živobytie vďaka mik-
ropôžičkám.

Programy vzdelávania mladých ľudí z chu-
dobných slumov v rôznych zručnostiach  
a remeslách pomohli už stovkám ľudí 
nájsť si lepšiu prácu. 

niekoľko Príkladov oficiálnej roZvojovej Pomoci  
Za Pomoci sr

oficiálna slovenská rozvojová spolupráca 
sa zameriava na projekty, ktoré pomôžu 
miestnym ľuďom postaviť sa na nohy  
a zlepšiť situáciu vlastnou prácou  
a pričinením. za malé peniaze

veľké veci 

je dokázané, že ženy vedia kapitál zhodnotiť oveľa produktívnejšie ako 
muži, navyše sú v chudobných komunitách znevýhodňované kvôli tamoj-
ším tradíciám alebo náboženstvu. Podľa štatistík sa podarilo zvýšiť príjem 
domácností o 18 % a priemerná výška splatených úverov presiahla 90 
%, čo je porovnateľné so splatenosťou klasických úverov v západných 
bankách.

v   bAnglAdéši   využilo v roku 
2009 mikropôžičky až

15 mil. domácností 

85 % žiadateľov
o mikrokredit boli ženy

90 %
Z KAždého dolárA, 
Ktorý ZArobí žena

40 %
Z KAždého dolárA, 
Ktorý ZArobí Muž

na výživu, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie pre celú rodinu ide:

vs
zdroj: Svetová banka

v krajinách globálneho juhu je zís-
kanie pôžičky z banky na naštar-
tovanie vlastného malého biznisu 
prakticky nemožné. hoci mnohým 
by stačila úplne malá suma na 
zlepšenie ich životnej situácie. Pre-
to sa mikropôžičky stali dôležitým 
nástrojom rozvojovej pomoci. Sa-
mozrejme, nie sú liekom na všet-
ko. Ale sú adresnou, konkrétnou 
formou pomoci a môžu naštar-
tovať aktivity, ktoré neskončia so 
skončením projektu rozvojovej 
spolupráce.

Ako príklad úspešnej podnikateľky 
uvádza Lourdes, mladú slobodnú 
mamičku z Paraguaja. Požičala si 60 
dolárov, aby mohla začať predávať 
na ulici empanady (pokrm rozšírený 
v Španielku, Portugalsku a v Južnej 
Amerike, > spravidla pšeničná kapsa 
plnená mäsom) a zarobiť tak na ži-
vobytie pre seba a pre svojho syna. 
Pôžičku splatila, zobrala si vyššiu 
sumu na vylepšenie svojho biznisu a 
splatila aj tú. Po čase si mohla zobrať 
pôžičku vo výške 975 dolárov, pre-
najať bezpečný priestor s mrežami 
na svoju malú reštauráciu, v ktorej 
so synom môže aj bývať, a kúpiť si 
chladničku.

690 mil. dolárov
v mikropôžičkách

1,6 
miliónu ľudí

v 86 
chudobných kraji-
nách v ázii a afrike

98 %
bolo SplAtenýCh

70 %
pôžičieK doStAli ženy

nezisková organizácia Kiva so sídlom v San Franciscu  
(www.kiva.org) poskytla od roku 2005:

 Autorka:
JAnA čAvoJSKá

Aj vy ste sa už stretli s tým-
to tvrdením? Ak vraj nieko-
mu budeme neustále iba 
pomáhať,  nikdy sa nepo-
staví na vlastné nohy, nao-
pak, zlenivie a stane sa na 
pomoci závislým. Poskyto-
vanie rozvojovej pomoci je 
preto úplne zbytočné. Re-
alita je však úplne opačná. 
takáto pomoc nie je o roz-
dávaní peňazí a vecí. ide o 
aktívne zapájanie sa do ak-
tivít tých, ktorým je pomoc 
určená s cieľom ich budú-
cej sebestačnosti. Preto sa 
pre ne zaužíval skôr pojem 
„rozvojová spolupráca“, 
kým o „humanitárnej po-
moci“ hovoríme v prípade 
pomoci ľuďom v akútnej 
krízovej situácii napríklad 
počas vojny, hladomoru, 
živelnej pohromy, ktorí 
okamžite potrebujú jedlo, 
vodu, prístrešie a zdravot-
nú pomoc.

Rozvojová spolupráca pod-
poruje krajiny a ich obyva-
teľov v strednodobom a 
dlhodobom horizonte, aby 
mohli odstrániť chudobu 
a dosiahnuť hospodársky 
rast. zahŕňa investície do 
vzdelania, infraštruktúry, 
prístupu k pitnej vode a sa-
nitácii, k zdravotnej starost-
livosti, podporu farmárov 
či remeselníkov. vzdelanie 
pomáha ľuďom k lepším 
pracovným príležitostiam. 
vďaka prístupu k zdravot-
nej starostlivosti sú zdravší, 
preto majú väčšiu šancu 
postarať sa sami o seba. 
Podpora farmárov a reme-
selníkov pomáha naštarto-
vať ich sebestačnosť.

roZvojová sPoluPráca / mýty o Rozvoji
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je nárast populácie

príčinou chudoby 

toto tvrdenie počuť pomerne často. je to 
však skutočne tak? Platí, zjednodušene po-
vedané, že ľudia si za chudobu môžu sami, 
keďže majú veľa detí? nie! často je to totiž 
naopak. ľudia majú veľa detí práve preto, 
že  sú chudobní. 

Aj u  nás – na Slovensku – prevládali 
pred 200 rokmi mnohopočetné rodi-
ny. Priemerný počet potomkov na jeden 
manželský pár býval približne 5 detí, no 
nebolo raritou, ak sa v  obci nachádzala 
rodina s 10 – 12 deťmi.  Mať viac detí bolo 
ale nevyhnutnosťou. Rodina potrebovala 
čo najviac zdravých rúk, ktoré môžu praco-
vať na poli. Navyše neexistoval sociálny sys-
tém a rodičia potrebovali, aby sa niekto o  nich  
v starobe postaral.

 Autorka:
editA bednárová

zdroj: creative change

Chudoba a populačný rast  
predstavujú začarovaný kruh,  
z ktorého sa každá generácia 

dostáva len veľmi ťažko.

Keďže deti majú len málo 
možností, celý  kruh  
chudoby sa  
opakuje aj  
pre ne. nedostatočný  

PrístuP k vZdelaniu  
a Zdravotnej  

starostlivosti 

minimálne  
Pracovné výhliadky 

a níZke Zárobky

níZka úroveň 
kognitívnych 

Zručností a únava 
(nedostatočné výsledky 

v škole, v Práci 
a celkovo Pri učení sa)

Zlý Zdravotný 
stav a výživa 

(nedostatočný 
fyZický  

a mentálny 
vývin)

rodičia majú 
viac detí, aby 
vykonávali 
manuálnu  

a Prácu, 
Postarali sa o 

nich v starobe a 
naharadili deti, 
ktoré Zomreli.

minimálne 
Pracovné výhliadky  

(okrem manuálnej 
Práce je hlavným 

živobytím  Pesto-
vania Pre vlastnú 

sPotrebu)

vysoká miera 
úmrtnosti 

(matiek, novoro-
dencov a detí)  

a celková  
únava

         spôsobuje...                                                                                                                                       spôsobuje...                                              majú za následok...                                              
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populáCiAklesajúca rastúca

zdroj: Washington Post 2013

Priemerná ročná miera
PoPulačného rastu / úbytku

-0,6% -0,3% 0% 1% 2% 3%

1 japonsko  100,0     1,3    

2 španielsko  99,8     1,5    

3 irán  99,7     1,8    

4 gruzínsko  99,6     1,6    

5 veľká Británia  99,6     1,9    

90 SlOvENSkO  90,0     1,3    

181 Rovníková guinea  53,5     5,3    

182 guinea Bissau  52,1     5,7    

183 džibutsko  40,1     3,9    

184 Sudán  39,2     4,2    

185 eritrea  35,7     4,6    

Percento dievčat 
zapísaných do 

základnej školy

Priemerný 
počet detí 
na ženu

Základné vzdelanie a  
celkové miery pôrodnosti 
vo vybraných krajinách

Slabé povedomie o AntiKonCepCii a jej nedostupnosť. 

Pretrvávajúce rodové nerovnoSti.

nedoStAtočná ZdrAvotná StAroStlivoSť 
spôsobuje vysokú detskú úmrtnosť. Rodičia majú viac 
detí, lebo nevedia, koľko z nich prežije.

Zlý príStup Ku vZdelávAniu.

dôvody vysokej Pôrodnosti  
v chudobných krajinách

zdroj: ePi uneSco 2010
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http://rprogress.org/training_manual/20-PopulationPoverty.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/10/31/how-the-worlds-populations-are-changing-in-one-map/
http://www.earth-policy.org/data_highlights/2011/highlights13


šičKy 
v Bangladéši  
a v iných krajinách 
juhovýchodnej Ázie

práCA nA plAntážACh 
plnýCh peStiCídov 
ako je tomu napríklad  
v indii pri pestovaní 
bavlny, pri pestovaní ruží 
v Keni alebo Ekvádore

robotníCi
v číne pri výrobe 
modernej elektroniky

ťAžbA diAMAntov
v zimbabwe

peStovAnie 
baNáNOv
v krajinách 

Afriky  
a Južnej 
Ameriky

ťAžbA 
kOltáNU 

v Kongu

ťAžbA 
želeZneJ 

RUdy 
v Sierra leone

nadnárodné 
sPoločnosti 
neZabeZPečujú 
dôstojné 
Pracovné 
Podmienky 

dokáže samotný obchod

teda chudobu neodstráni, 

pretože nefunguje spravodlivo a férovo. 

odstrániť chudobu 

Samotný obchod 

 Autorka:
editA bednárová

úSpešný obChod ZvyčAJ-
ne ZlepšuJe životný štAn-
dArd ľudí. nie všAK vždy. 
Sú prAvidlá MedZinárod-
ného obChodu SprAvod-
livé pre všetKýCh?

Podiel krajín globálneho Juhu 
na svetovom obchode v po-
sledných rokoch neustále 

rastie. Stále viac sa zapájajú do 
medzinárodného obchodu a to 
nielen prostredníctvom expor-
tu a importu rôznych surovín 
a tovarov, ale aj otváraním sa 
zahraničným investíciám. Sú to 
však práve chudobné krajiny, 
ktoré sa boria s najväčšími ne-
dostatkami v nastavení svetové-
ho obchodu.

Rastie im síce HDP, no nie život-
ná úroveň obyvateľstva. Rastú, 
ale nerozvíjajú sa. Veľké korpo-
rácie majú často daňové prázd-
niny a do štátneho rozpočtu 
odvádzajú iba minimum. Veľká 
časť finančných prostriedkov 
zároveň končí na zahraničných 
účtoch skorumpovaných vlád-
nych úradníkov, ďalšie penia-

ze z krajín odtečú legálnymi či  
ilegálnymi cestami. 

poKiAľ budú KrAJiny 
globálneho Juhu nútené 
vyvážAť nAJMä Suroviny  
A nie výrobKy S pridA-
nou hodnotou, bude SA 
iM bohAtnúť len veľMi 
ťAžKo.

štátne
FinAnCie

KorporáCie

dAňové
práZdniny

životné proStredie 
v KrAJináCh 
GlObálNEhO 
Juhu nie Je pre 
veľKé KorporáCie 
dôležité. 

Známe sú napríklad rop-
né spoločnosti ako Shell, 
ktorá dlhodobo ťaží ropu 
v delte rieky Niger ...

... alebo Chevron Texaco 
v oblasti Amazónie. 

Svojím pôsobením, kvôli 
nášmu lacnému benzí-
nu a nafte, prichádzajú 
celé tamojšie komunity 
o živobytie.

euróPska únia SíCe reA-
liZuJe nAJviAC roZvoJoveJ 
SpolupráCe nA Svete, no 
v ráMCi MedZinárodné-
ho obChodu Je predáto-
roM, Ktorý hľAdí predo-
všetKýM nA SebA. 

európA – A tedA AJ My - 
Jednou ruKou SíCe dávA, 
Ale druhou berie...

dotáCie
47 Miliárd uSd

počAS 
10 roKov

poKleS
výKupneJ

cENy
bavlNy

trAnSAtlAntiCKé
obChodné  

A inveStičné
pArtnerStvo 

produCenti
bavlNy  

z bOhatých 
KrAJín

intenZívnyM
používAníM
CheMiKálií

bilAterálnA
dohodA MedZi

eú A uSA 

15 Miliónov
FArMárov
ZápAdneJ 

AFriKy

Zhoršenie príStupu 
indiCKýCh FArMárov K 
potrAve A ZdrAvotneJ 

StAroStlivoSti

zmENy v
MedZinárodnoM

ObchOdE

5 Miliónov
chUdObNých 

rodín SA StAlo 
ChudobneJšíMi

285 tiSíC FArMárov
SpáChAlo 

SAMovrAždu 
počAS 20 roKov

výrAZné StrAty u 43 
roZvoJovýCh KrAJín
Z MedZinárodného

ObchOdU

->

->

->

->

->

->

->

->

->

Poskytnuté

Spolu s

Príprava

vylúčenie
z trhu

Spôsobujú

hrozba

dôsledok

dôsledok

Potenciálny
dôsledok

zdroj: Fairtrade Foundation, 2010

zdroj: Fairtrade Foundation, 2015

zdroj: uS department for international development, 2013

         spôsobuje...                                                                                                                                       spôsobuje...                                              majú za následok...                                              
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https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2011/nov/14/wto-fails-developing-countries
http://www.fairtrade.org.uk/en/media-centre/news/april-2015/cotton-is-failing-to-provide-a-profitable-livelihood-for-small-scale-farmers
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/mar/24/could-the-ttip-trade-deal-undo-development-gains?CMP=share_btn_tw


mýty o roZvoji / Rozvojová SPoluPRácA

Počet ľudí žijúcich v extrémnej 
chudobe sa znížil o viac ako 
polovicu, z takmer dvoch mili-
árd na 702 miliónov. Každý deň  
uMierA o 17 000 detí MeneJ na 
podvýživu a liečiteľné choroby 
než v roku 1990. 
Od roku 2000 zachránilo očko-
vanie proti osýpkam 15,6 milió-

na ľudských životov. Počet  ľudí 
novo inFiKovAnýCh víruSoM hiv 
Je ročne o 38 % nižší  než v roku 
2001. 
Základné šKoly nAvštevuJe 91% 
detí Z roZvoJovýCh KrAJín. 
Svet dosiahol rovnosť v základ-
nom vzdelaní medzi chlapcami 
a dievčatami.

neMeCKo, FrAnCúZSKo 
A veľKá britániA po-
SielAJú do SvoJiCh Kolónií v AFriKe, 
lAtinSKeJ AMeriKe A áZie proStried-
Ky väčšinou nA budovAnie inFrAš-
truKtúry - CieSt, želeZníC, príStA-
vov – pre potreby KoloniZátorov.

bohAtí AMeriCKí 
prieMySelníCi (Ford, roCKeFel-
ler) priSpievAJú nA budovAnie 
inFrAštruKtúry v KoloniA-
liZovAnýCh KrAJináCh pro-
StredníCtvoM SvoJiCh nAdáCií. 

uSA SA StávAJú nAJväč-
šíM SvetovýM dono-
roM. ZAčínA SA MArS-
hAllov plán nA obnovu 
voJnou ZničeneJ európy.

vZniKá nový SyStéM nA 
podporu roZvoJA KrAJín 
tretieho SvetA proStred-

níCtvoM MedZinárodnýCh 
orgAniZáCií A inštitúCií  
– oSn A SvetoveJ bAnKy. 

roZvoJová poMoC SA poSúvA Z podpory 
eKonoMiCKeJ inFrAštruKtúry nA boJ proti 
hlAdu A Chudobe, nA Zlepšenie ZdrAvot-
neJ StAroStlivoSti, príStupu Ku vZdelAniu, 
pitneJ vode A SAnitáCii. inveStíCie do inFrAš-
truKtúry život väčšiny ľudí neZMenili. 

KonieC StudeneJ voJny prinášA roZvoJ deMoKrACie, občiAn-
SKeJ SpoločnoSti A MiMovládneho SeKtorA. do roZvoJoveJ 
poMoCi SA čorAZ viAC ZApáJAJú MiMovládne orgAniZáCie A bohAtí FilAn-
tropi. väčšinA roZvoJovýCh KrAJín SA všAK nedoKáže vyplAtiť Z dlhov. Svetová bAnKA A MedZi-

národný Menový Fond 
Si uvedoMili, že roZvoJo-
vé KrAJiny budú nAďAleJ 
StAgnovAť pod ťArChou 
nevyplAtenýCh dlhov A 
úroKov Z niCh. väčšinA 
KrAJín doSiAhlA odpuS-
tenie dlhov.

Miléniové roZvoJové Cie-
le, Ktoré Si KrAJiny oSn 

StAnovili v roKu 2000, SA StAli nAJ-
úSpešneJšíM hnutíM proti Chudobe v 
deJináCh ľudStvA. 

Svet Si StAnovil nové globálne Ciele, Ciele trvAlo udr-
žAteľného roZvoJA, S horiZontoM nAplneniA do roKu 
2030. týKAJú SA všetKýCh KrAJín, Ktoré neSú ZodpovednoSť ZA vlASt-
ný roZvoJ. poZornoSť SA venuJe politiKáM, Ktoré nie Sú v SúlAde S 
politiKou roZvoJA A ilegálnyM FinAnčnýM toKoM Z roZvoJovýCh 
KrAJín, Ktoré prevyšuJú proStriedKy roZvoJoveJ SpolupráCe.

roZvoJová SpolupráCA Má byť 
čo nAJeFeKtívneJšiA. Má podpo-

rovAť inštitúCie občiAnSKeJ SpoločnoSti, 
rovnoSť pohlAví, vZdelAnie, ZdrAvotnú 
StAroStlivoSť. nieKtorí bývAlí priJíMAteliA 
SA StávAJú dôležitýMi eKoMiCKýMi A poli-
tiCKýMi hráčMi. nApríKlAd čínA, Ktorá in-
veStuJe v AFriCKýCh KrAJináCh, Ale výMenou 
ZA privilegovAné poStAvenie pri náKupe ne-
rAStnýCh Surovín.

Svetová eKonoMiCKá 
reCeSiA po obrovSKýCh 
ropnýCh KríZACh ZAprí-
činilA, že SA roZvoJové 
KrAJiny doStAli do ešte 

väčšíCh dlhov. 

ďAlšíM čAStýM MýtoM Je, 
že poMoC poSielAMe do 
ChudobnýCh KrAJín už 
viAC AKo polStoročie, A 
probléMy SMe Stále ne-
vyriešili. tAKže ZreJMe 
to nebude SprávnA CeS-
tA. SKutočne roZvoJová 
SpolupráCA neFunguJe? 

rozvojová spolupráca    nefunguje
 Autorka:

JAnA čAvoJSKá 

1990 2015

vs37,1 % 9,6 % 

ľudia žijúci pod 
hranicou chudoby

zdroj: ReliefWeb by un

euróPska únia JE NaJ-
väčšíM SvetovýM poSKy-
tovAteľoM roZvoJoveJ 
SpolupráCe. v roKu 2013 
poSKytlA 

56,5 MiliarDy eur
čo bolo viac ako Polovi-
ca oficiálneJ rozvoJoveJ 
PoMoci všetkých kraJín 
svEta. 

vďAKA toMu Mohlo nA-
príKlAd Chodiť 14 Milió-
nov detí do šKoly A 1,2 
MiliónA novýCh učiteľov 
doStAlo potrebné vZde-
lAnie. viAC AKo 70 Milió-
nov ľudí ZíSKAlo ZdroJ 
pitneJ vody A 24,5 MiliónA 
ľudí príStup K SAnitAčnýM 
ZAriAdeniAM. 

19301920

1970

2000

2014

1950

1980

1990

2015

1960

1998

Oda GlObálNE  
(2013)

169,3 
miliárd  
dolárov
Zdroj: OECD, 2014

ilegálne FinAnčné  
tOky z ROzvOJOvých 
KrAJín (2013)

1,1 
bilióna  
dolárov
Zdroj: Global Financial Integrity, 2015

inveStíCie  
dO ROzvOJOvých  
KrAJín (2014)

681 
miliárd  
dolárov
Zdroj: UNCTAD, 2015

úmrtnosť detí do 5 rokov sa  
znížila o viac ako polovicu, z počia-
točných 90 úmrtí na 43 úmrtí  
na každých 1000 živých narodení.

úmrtnosť 
matiek 
klesol  
o 45%.

Predišlo sa viac ako 6,2 mil. 
úmrtí na maláriu v období 2000 
až 2015. Prevencia tuberkulózy, 
jej diagnostikovanie a liečba zachrá-
nili život približne 37 miliónom 
ľudí v rokoch 2000 až 2013.

2,1 miliardy ľudí na celom svete 
získali prístup k zlepšeným 
hygienickým zariadeniam  
a podiel ľudí praktizujúcich 
otvorenú defekáciu klesol 
takmer o polovicu od roku 1990.

miléniové roZvojové ciele 
(2000 – 2015) 

zdroj: oSn
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http://reliefweb.int/report/world/history-foreign-aid
http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf


v SúčASnoSti KAnAdA priJíMA ročne oKolo 

väčšinou Z áZie. 280 000  imigrantov 

zdroj: oficiálny web Kanady 

Kanada už v roku 1971 prijala 
ako prvá krajina na svete mul-
tikulturalizmus za svoju oficiál-
nu politiku, ktorá sa jej zjavne 
vypláca. Patrí k najbohatším 
krajinám sveta, životná úroveň 

obyvateľstva je tam na mimo-
riadne vysokej úrovni, krajina 
„nestarne“, za posledných  
10 rokov jej počet obyvateľov 
vzrástol o približne 3 milióny.

Počet ľudí, ktorí sa  
hlásia k islamu rastie v 
Kanade najrýchlejšie zo 
všetkých náboženstiev. 
V súčasnosti sa k 
tejto viere hlási viac 
ako milión obyvateľov 
krajiny. Je to dôsledok 
liberálnej migračnej 
politiky Kanady.

Kanada nie je jediným príkladom, kde multikulturalizmus 
funguje a prináša benefity pôvodným obyvateľom aj imigrantom.  
Bez vážnejších problémov je i súžitie ľudí z rôznych kultúrnych 
a náboženských prostredí aj na menších územiach – napríklad 
v Nórsku, alebo v anglickom londýne. 

nefunguje

Multikulturalizmus 

 Autorka:
Eva SládkOvá 

v poSlednoM období SA náS nieKtorí politiCi, publi-
CiSti, Ale AJ AnAlytiCi SnAžiA preSvedčiť, že MultiKul-
turAliZMuS ZlyhAl A nie Je týM SprávnyM ModeloM 
pre nAšu SpoločnoSť. deJe SA tAK nAJMä v SúviSloSti 
S teroriStiCKýMi útoKMi v pAríži A bruSeli SpoJenýMi 
S MlAdýMi rAdiKAliZovAnýMi MoSliMAMi nArodenýMi 
v európe. exiStuJe všAK nieKoľKo príKlAdov toho, že 
rôZne Kultúry Môžu SpolunAžívAť v poKoJi A Mieri. 
JednýM Z nAJlepšíCh Je KAnAdA.

roZvojová sPoluPráca / mýty o Rozvoji

Podpora imigrácie: náboženstvo:

ROzlOha

počet obyvAteľov 

etniCKýCh SKupín štátne JAZyKy

9,9 milióna km2 

33,5 miliónov

34 Zdroj: 
štatistický úrad 

kanady 

kanada

otvorená 

politik
a 

ro
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Podpora 

začleňovania 

menšín

spokojnosť obyvateľov 

 spolu s...

vedie k ...

rovná sa

so zabezpečením

Peter morvay, komentátor:  „multikulturalizmus v zmysle 
toho, že ľudia rôznych náboženstiev a kultúr môžu spokojne 
spolunažívať, že každý môže zostať pri svojom a pritom uzná-
vať spoločné základné právne normy a zásady spolunažívania, 
teroristické útoky nijako nespochybnili a nenarušili. Skôr nao-
pak. obetavosť moslimov, ktorí sa v Paríži postavili proti teroris-
tom na obranu svojich nemoslimských spoluobčanov, možno 
považovať za dôkaz úspešného multikulturalizmu“.    

denník n, 11. 2. 2016

laco oravec, nadácia m. šimečku:  „z princípu sme „odsú-
dení“ na multikulturalizmus. tváriť sa, že keď zavrieme hranice, 
nebudeme mať problémy s „cudzorodými“ vplyvmi, je mylné... 
Ak multikulturalizmus zlyhal, musíme byť ešte multikultúrnejší  
a ešte tolerantnejší.“                                 AKtuAlne.SK, 3. 5. 2015.  

dag daniš, komentátor: 
„Platí, že väčšina európskych 
moslimov sú slušní ľudia, 
ktorí terorizmus odsudzujú.“

AKtuAlity.SK, 23. 3. 2016.  

v poSlednýCh 
ROkOch 
podporuJe 
kaNada 
iMigráCiu 
ešte 
intenZívneJšie 
akO v 
MinuloSti

SpoMedZi  
KrAJín g8  
Má nAJvyšší 
podiel  
občAnov 
NaROdENých 
MiMo KAnAdy – 

Až 20,6 %

KreSťAniA

hinduiSti 

budhiSti 

beZ vyZnAniA 

MoSliMoviA

SiKhoviA

židiA 

3,5 %
všetKého 
obyvAteľStvA 
kaNady SÚ 
ľudiA, Ktorí SA 
nArodili inde 
A prišli SeM v 
poSlednýCh 
ROkOch 

zdroj: štatistický úrad Kanady zdroj: štatistický úrad Kanady 

67,3 %

1,5 %

1,1 %

23,9 %

3,2 %

1,4 %

1,0 %
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http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=E&Geo1=PR&Code1=01&Data=Count&SearchText=Canada&SearchType=Begins&SearchPR=01&A1=All&B1=All&Custom=&TABID=1
http://www.cic.gc.ca/english/multiculturalism/citizenship.asp
http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=E&Geo1=PR&Code1=01&Data=Count&SearchText=Canada&SearchType=Begins&SearchPR=01&A1=All&B1=All&Custom=&TABID=1
https://dennikn.sk/22527/zlyhal-lajcak-nie-multikulturalizmus/)
http://aktualne.atlas.sk/rozhovor-ak-multikulturalizmus-zlyhal-musime-byt-este-tolerantnejsi/slovensko/spolocnost/)
https://dennikn.sk/22527/zlyhal-lajcak-nie-multikulturalizmus/
http://aktualne.atlas.sk/rozhovor-ak-multikulturalizmus-zlyhal-musime-byt-este-tolerantnejsi/slovensko/spolocnost/
http://www.aktuality.sk/clanok/324018/komentar-daga-danisa-multikulturalizmus-zlyhava/
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/130508/dq130508b-eng.htm?HPA
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/130508/dq130508b-eng.htm?HPA
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Je ekonomicky skrz na skrz popre-
pájaný. Takmer všetci sme súčas-
ťou jedného obchodného reťazca. 
Na jeho začiatku bývajú ľudia pra-
cujúci v otrockých podmienkach, 

firmy nedodržiavajúce pracovné 
či environmentálne štandardy. Na 
konci sme my, bohatí spotrebitelia 
(Slováci sú v globálnom kontexte 
jednými z najbohatších), ktorí majú 

moc peňaženkou a geopolitickým 
vplyvom určovať životné podmien-
ky ľudí inde na planéte. 

a s rastom medzinárodného ob-
chodu rastie previazanosť a vzá-
jomná závislosť. Tí chudobnejší 
však ťahajú za kratší povraz a 
bohatší - teda aj my - im z pozície 
silnejšieho diktujeme podmienky 
naklonené vo náš prospech.

a tým vPlývame 
na ich životy

globálny obchod a výmena Prudko rastú...

ako je svet PrePojený, môžeme vidieť naPríklad v týchto Príkladoch…

MedZinárodný obChod 
(v tisícoch mld. dolárov)zd

ro
j: 

W
to

..vyčerpávAJúCiM
poľnohoSpodárSKyM

využitíM...

...príChodoM
Flotíl rybárSKyCh
lodí Z bohAtýCh

KrAJín...

... vyplieneníM    
    MorA A...

… Chudobou, Ktorá...

... núti ľudí uvAžovAť
     nApr. o MigráCii

...A roZšíreníM 
púšte nA 
vyčerpAneJ 
NEÚROdNEJ 
pôde bývAlého 
prAleSA 
vyNOvENEJ 
AMAZónie.

... A vývoZoM AJ K náM

... A vývoZoM 
      aJ k Nám

…vyKlčovAníM...

Mnohí Z náS Si len ne-
rAdi priZnávAJú, že iCh 
RaNNá káva alEbO Ná-
Kupný ošiAľ v niKdy 
neKončiACiCh “SeZón-
nyCh” ZľAváCh SúviSiA  
S (ne)KvAlitou životA 
ľudí inde nA plAnéte. 
no FAKtoM Je, že SúviSiA 
A to veľMi úZKo.

nesúvisí so životmi ľudí v rozvojových krajinách

naše spotrebiteľské správanie 

 Autor:
peter ivAnič
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Pobrežie
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bohaté na ryby
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http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E


zdroj: transparency 
international

Podľa   indexu vníMAniA 
KorupCie 2015   so stupnicou 
0 pre najmenej transparentné 
a 100 pre najtransparentnejšie 
systémy sú nasjkorumpovanejšie 
krajiny na svete tieto: 8

47 49

89

8

47 50

90

51

91

11 12

SKoruMpovAné KrAJiny pAtriA Zároveň 
K nAJChudobneJšíM. SKoruMpovAní lídri 
Si priSvoJuJú eKonoMiCKý proSpeCh pre 
SebA, SvoJiCh príbuZnýCh A priAZnivCov. AJ 
v nAJChudobneJšíCh KrAJináCh žiJú Super-
bohAtí. 

chudoba 
a koruPcia

najlePšie stratégie 
Pomoci 

podľa global economy 
and development Program

1. roZdeľovAnie poMoCi MedZi priJíMAteľov

2.  SMerovAnie poMoCi týM nAJChudobneJšíM

3. reAliZáCiA poMoCi S podporou 
MieStneJ eKonoMiKy

lAtinSKá AMeriKA
AFriKA
áZiA

lAtinSKá AMeriKA
AFriKA
áZiAna nákup

4. MiniMAliZovAnie režiJnýCh náKlAdov

Aby prostriedky určené na roz-
vojovú spoluprácu, či humanitár-

na pomoc, neskončili v nesprávnych rukách, 
vznikajú nové modely poskytovania pomoci. 
Tá najčastejšie smeruje na konkrétne účely  
a priamo k ľuďom, ktorým je určená a na kon-
krétne účely. Tí sa zaručujú, že sa na aktivitách 
pomoci budú aktívne podieľať. Napríklad že 
budú pomáhať pri budovaní studní či ciest a po-
tom ich ďalej udržiavať. Organizácie, cez ktoré sa 
takáto pomoc uskutočňuje, vyhľadávajú dôvery-
hodných lokálnych partnerov a postupne na nich 
prenášajú čoraz väčšie kompetencie. Tým záro-

veň miestnych ľudí 
vzdelávajú v nových 
zručnostiach.

Je to zjavné, ak porovnáme vývoj 
afrických a ázijských štátov. Kým 
do afrických prúdili na boj proti 
chudobe milióny dolárov, Ázia 
dostávala minimálnu pomoc. 
Napriek tomu to sú práve ázij-
ské krajiny, ktoré naštartovali 
svoje ekonomiky. Mnohé sa 
stali významnými hráčmi 
na globálnych trhoch. 
Africké krajiny ani zďa-
leka nezaznamenali 
taký pozitívny vývoj.

iba PeniaZe a materiálna Pomoc 
chudobu neriešia. 

zdroj: Svetová banka

721 
miliónov

680 
miliónov

no len v SAMotneJ číne SA Znížil o:

počet ChudobnýCh 
v roZvoJovýCh KrAJináCh 
SA Znížil o:

1981  2010

to, že krajine 
vládne nedemo-
kratický režim, 
však nesmie byť 
príčinou odmiet-
nutia pomôcť jej 
najchudobnejším.

to sa, žiaľ, v minulosti stalo, a nikoho to nemrzí viac ako tých, 
ktorí takúto pomoc smerovali do určitých regiónov s najlepší-
mi úmyslami. najmä v diktátorských režimoch je naozaj mož-
né, že peniaze skončia na účtoch skorumpovaných politikov  
a nie u tých, ktorí ich potrebujú.

Rozvojové organizácie a vlády donorských krajín neustále 
hľadajú čo najdôveryhodnejšie cesty poskytovania pomoci 
a čo najefektívnejšiu kontrolu. dôležitým nástrojom je aj 
budovanie občianskej spoločnosti v krajinách, do ktorých 
pomoc smeruje. Každý rozvojový projekt má podrobný roz-
počet, ktorého čerpanie donorská organizácia sleduje. zá-
roveň monitoruje, či sa aktivity realizujú podľa plánu. Súčas-
ťou uzavretia každého projektu je finančný audit.

v nesprávnych rukách

pomoc končí 

 Autorka:
JAnA čAvoJSKá

ChCeM podporiť ľudí v núdZi, Ale niKdy SA nedoZvieM, 
KAM nAoZAJ SMeruJú MoJe peniAZe. určite Si niMi nie-
Kto riAdne nAbAlí vreCKá A nedoStAnú SA K týM, Kto-
rí iCh potrebuJú. KoľKoKrát Ste toto už počuli?

roZvojová sPoluPráca / mýty o Rozvoji
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http://files.transparency.org/content/download/1955/12832/file/2015_CorruptionPerceptionsIndex_Report_EN.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP125.pdf
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inak
vypestované 

Kolumbijské banány či kakao, 
indonézska káva, indický čaj. 
Pestujú ich pre nás vo svete. 
nie sú leniví. Ani ich chudoba 
nie je spôsobená lenivosťou. 
Farmári v menej rozvinu-
tých krajinách často nemajú 
dostatok jedla ani sami pre 
seba, v dôsledku našich po-

litík, nastavenia pravidiel me-
dzinárodného obchodu, či 
klimatickej zmeny, ku ktorej 
prispievame naším životným 
štýlom a spotrebou. Farmári 
po celom svete sa však ne-
vzdávajú a hľadajú riešenia, 
aby mohli pestovať výhodne 
pre seba i pre nás. Spájajú sa  

v hľadaní riešení, navzájom 
sa inšpirujú, mnohé projekty, 
ktoré realizujú, aj po rokoch 
fungujú a prinášajú ovocie – 
doslova i obrazne. So zme-
nou v niektorých prípadoch 
môžeme farmárom kdesi  
v ázii či južnej Amerike po-
môcť aj my...

 Autorka:
MAgdA vACulčiAKová

v mnohých menej rozvinutých krajinách sa stále častejšie stretávame s tým, že farmári namiesto jednej plodiny, začínajú pestovať viacero. nie 
sú tak závislí iba na jednorázovej úrode jednej zeleniny či ovocia, ale počas roka majú striedavo príjem z rôznych. 

Kambodža, 2015

indonézia je štvrtým najväčším producentom kávy vo svete. na ostrove  
flores sa však vďaka miestnej organizácii len teraz pestovatelia učia 
metódam, ktoré produkciu kávy zvýšia. doteraz ju tradičným spô-
sobom pestovali, aj ju tak melú.    

          indonézia, 2014

kolumbijskí pestovatelia banánov sa spájajú do združení, aby hľadali 
možnosti priameho obchodu bez prostredníkov, aj riešenia nedostat-
ku vody, či aby si pomáhali v naplňovaní požiadaviek medzinárodných 
certifikačných systémov.     

  Kolumbia, 2016
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v indickom štáte assam pestujú v laboratóriu so špeciálnymi pod-
mienkami rôzne čajové kríky. Podmienky sa podobajú tým, aké oča-
kávajú vedci v dôsledku klimatických zmien o 50 rokov. v assame 
chcú vedieť, ktoré kríky teraz vysadiť, aby otepľovanie prežili. 

india, 2015

aj vďaka možnosti 
vyvážať z kambodže 
do európskej únie v 
rámci politiky „všet-
ko okrem zbraní, 
bez cla“, prichádza-
jú tamojší farmári 
o svoju pôdu. na ich 
pozemkoch pestujú 
domáci i zahranič-
ní investori cukrovú 
trstinu aj pre nás. 
miestne neziskovky 
sa snažia v európ-
skom parlamente 
presadiť zmenu.         

Kambodža, 2014

niektoré kakaovníky plodia aj sto rokov. množstvo závisí od pod-
mienok. kvalita kakaových bôbov a cena, ktorú za ne kolumbijský 
farmár dostane, záležia aj od fermentácie, počas ktorej kakao na-
berá chuť i vôňu. bez fermentácie nič z tohto nemá. v kolumbii sa 
farmári učia zvýšiť produkciu a správne fermentovať.    

Kolumbia, 2016

„ak chceme jesť, musíme vedieť pestovať,“ tvrdí študentka v škol-
skej záhrade. do pestovanie sú zapojené desiatky škôl po celej 
ugande, ba dokonca po celom kontinente. deti a mladí sa učia 
pestovať, aby mali v škole čo jesť, aj aby si vytvorili vzťah k poľno-
hospodárstvu, ktoré je na kontinente kľúčové.

uganda, 2010

indonézska farmárka a jej manžel donedávna netušili, že môžu v 
oblasti, kde žijú, pestovať aj fazuľky, či to, že čili papričky môžu 
zbierať až dvakrát v roku. vďaka práci miestnej neziskovky ayo in-
donesia môžu svoje deti poslať do školy. 

indonézia, 2014
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  platforma mimovládnych rozvojových organizácií 
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO)  združuje 30 organizácií (24 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.

riadni členovia:
   AdrA – Adventistická agentú-

ra 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 

   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  medzi-
národnej spolupráce   
web: www.silarozvoja.sk 

   Slovenská humanitná rada  
web: www.shr.sk 

   Slovenská katolícka charita  
web: www.charita.sk 

   Slovenské centrum pre komu-
nikáciu a rozvoj 
web: www.sccd-sk.org

   Slovenský červený kríž  
web:www.redcross.sk 

   výskumné centrum Sloven-
skej 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: www.albert.truni.sk 

pozorovatelia:
   Academia istropolitana nova  

web: www.ainova.sk 

   AieSeC Slovensko  
www.aiesec.sk 

   Karpatská nadácia 
web: http://karpatskanadacia.sk

   nadácia Milana šimečku  
web: www.nadaciamilanasimecku.sk 

   Slovenská atlantická komisia 
web: www.ata-sac.org

   Slovenský výbor pre uniCeF 
web: www.unicef.sk

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

Svet sa mení a je k nám oveľa bližšie ako kedysi. To, ako vyzerá, je výsledkom aj našich každodenných 
rozhodnutí. Žiadne veľké problémy totiž nevznikajú odrazu.  Niekedy stačí jedna malá vec, jedno 
správne rozhodnutie. My sme si vybrali žiť zodpovedne a začať od seba. Vyber si aj ty. Viac informácií  
o kampani VyBER SI nájdeš na 
www.mamnavyber.sk

vydala: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Miletičova 7, 821 08 Bratislava, +421 2 20 44 52 55, 

info@mvro.sk, www.mvro.sk
Bulletin bol vydaný v rámci projektu „Európsky rok 

rozvoja 2015: Médiá pre rozvoj“, ktorý je financovaný zo zdrojov 
Európskej komisie a SlovakAid. 

Za obsah nesie zodpovednosť Platforma MVRO,  
vyjadrené názory nemožno interpretovať ako stanovisko donorov.
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Na príprave spolupracovali: Jana čavojská, Edita Bednárová,  

Peter Ivanič, Dagmar Mekiňová, Magda Vaculčiaková
Grafika a dizajn: Katarína Cermanová 

Tlač: Daniel Kole KOlDO
Platforma MVRO podpísala Kódex používania obrazových materiálov  

a podávania správ (www.mvro.sk/sk/kodexy/kodex).  
Svoje komentáre a výhrady môžete posielať na: kodex@mvro.sk. 

http://www.mvro.sk/sk/zapojte-sa/klub-priatelov%0D

