PROČ MÁ ČESKÁ REPUBLIKA INVESTOVAT
DO ROZVOJOVÉ POMOCI?
ROZVOJ FUNGUJE
Rozvojové cíle tisíciletí ukázaly, že je možné bojovat
proti chudobě, zlepšovat životní podmínky lidí a dát
jim šanci na důstojný život. Od roku 1990:
Počet lidí žijících s méně než
1.25 USD na den se snížil
o 1 miliardu
Počet podvyživených lidí klesl
o polovinu
Poloviční je i dětská úmrtnost

POMOC JE POTŘEBA
Stále téměř 800 milionů lidí
žije v extrémní chudobě,
prakticky stejný počet lidí je
podvyživených
Přes 250 milionů dětí
nechodí do školy
2 miliardy lidí trpí
nedostatkem vody
Přes 60 milionů lidí bylo
nuceno opustit své domovy
(více čísel)

MNOHO NESTOJÍ
Česká rozvojová agentura, která vypisuje rozvojové
projekty, o které soutěží české firmy a nevládní
organizace, hospodaří s rozpočtem zhruba
500 mil. Kč. Díky těmto prostředkům je možné
uskutečnit přes 100 projektů a pomoci desítkám
tisíc lidí.
Rozvojová pomoc stojí občana
ČR 4 Kč měsíčně. Za sladkosti
většina z nás utratí 100x více.
Přesto je ČRA schopna
s rozpočtem cca 500 mil. Kč
uskutečnit přes 100 projektů
pomáhajících desítkám tisíc lidí.

MÁ PODPORU VEŘEJNOSTI
3 ze 4 lidí v ČR si myslí,
že je důležité pomáhat
rozvojovým zemím

SLÍBILI JSME TO
6.6 mld. je oficiální rozvojová pomoc (ODA) ČR
(2018); to odpovídá 0,13% hrubého národního
důchodu (HND), mezinárodní závazek v rámci OSN
je 0,7% HND. Přispíváme tak jen 1/5 toho, k čemu
jsme se zavázali.
Plníme pouze 1/5 závazku
Jsme tak čtvrtou nejméně
štědrou zemí v DAC
Veřejné prostředky jdoucí jako pomoc do
rozvojových zemí se označují jako ODA (official
development assistance). Česká republika takto
vydává ročně 6.6 mld. Kč. Tři čtvrtiny z této částky
přitom tvoří povinné příspěvky mezinárodním
organizacím (EU, OSN a dalším). Ve zbylé částce
jsou zahrnuty ještě další výdaje na vládní programy
(stipendia pro studenty z rozvojových zemí, vysílání
expertů státních institucí a další). Rozvojové
projekty
financované
Českou
rozvojovou
agenturou (500 mil. Kč) tak tvoří ani ne 10%
z celkové částky vykazované jako rozvojová pomoc
(ODA) a zhruba 0,0004 celkového rozpočtu vlády
ČR na rok 2018 (1,3 bil. Kč.)
Graf srovnání zemí v ODA (zdroj):

ODSTRAŇUJE PŘÍČINY NUCENÉ
MIGRACE
Dává lidem budoucnost tam, kde žijí
Člověk v tísni pomohl
7 000 vnitřních uprchlíků
Afghánistánu založit na
350 svépomocných skupin
Lidé v nich spoří a vzájemně se podporují v období
nouze nebo začátcích svého podnikání. Díky
kurzům, které poskytujeme, se z nich mohou stát
cukráři, ševci nebo elektrikáři. Z uspořených peněz
si lidé během 3 let vzájemně poskytli 5 000 půjček
v hodnotě 10 mil. Kč.
Pomoc na místě nás stojí miliony – plot miliardy.
Tento tříletý projekt stál ročně 25 mil. Kč. ČR přitom
vyšel pouze na 2,5 mil. ročně, Člověk v tísni každý
rok dodal přes 6 mil. Kč z vlastních zdrojů a přes 16
mil. ročně přispěla Evropská Unie.
Maďarsko na vybudování plotu a spojenou ochranu
hranic vydalo 10 miliard Kč ročně (během
posledních dvou let)

Nabízí příležitosti mladým lidem
Postavit školu v Etiopii vyjde na
1,5 milionu Kč. V Etiopii jsme jich
za 13 let postavili 25, do každé
chodí 1 500 dětí.
Pomáháme také mladým lidem najít si práci a
podporujeme odborné vzdělávání. Pracujeme
např. v Addis Abebě, kde téměř polovinu populace
tvoří vnitřní migranti, často mladí lidé bez vzdělání.
Problémem je tak vysoká nezaměstnanost. Mladí
lidé bez budoucnosti se pak odsud vydávají na
nebezpečnou cestu ze lepším životem.
Podporujeme proto jednak střední školy v oblasti
kožedělnictví, stavebnictví a kovovýroby a veřejné
instituce, aby byly mladým lidem lépe schopni
zprostředkovat práci nebo soukromé firmy, aby pro
ně vytvářely pracovní příležitosti. Pomáháme tak
celkem 1 000 mladých lidí.

Buduje odolné komunity
Do rozvojových zemí tvrdě dopadají klimatické
změny. Způsobují častější sucha, záplavy a hlad.
Právě hlad pak nutí lidi opouštět své domovy.
Cestou je budovat odolnější komunity.
V Jižním Súdánu Člověk v tísni
pomohl 6 000 lidí zlepšit zemědělské
techniky, pěstovat nové plodiny,
diverzifikovat svůj jídelníček a zlepšit
svou obživu nebo budovat hráze,
které v obdobích dešťů zabraňují
záplavám jejich polí ničícím sklizeň.
Nejen, že jsou tak lidé odolnější na dopady
klimatických změn, ale také se v daných oblastech
snížila podvýživa na třetinu, oproti kontrolní oblasti
(kde naopak stoupla na dvojnásobek).

OTEVÍRÁ EKONOMICKÉ
PŘÍLEŽITOSTI
Člověk v tísni spolu s českou firmou PRO-BIO a
místními partnery pomáhá v Moldavsku rozvíjet
ekologického zemědělství. Partnerství přináší
výhody všem stranám. Moldavští zemědělci
používají ekologické postupy, což jim otevírá cestu
na evropský trh, zajišťuje odbyt a zlepšuje živobytí.
Firma PRO-BIO si naopak buduje dodavatelský
řetězec. Člověk v tísni farmářům poskytuje malé
granty, školení a pomáhá dosáhnout na půjčky.
Zatímco v roce 2011 tak bylo ekologické
zemědělství otázkou individuálních pokusů
několika jednotlivců, dnes má komplexní podporu,
do které se zapojilo na 100 zemědělců, kteří
ekologicky obdělávají na 3 500ha půdy. V roce
2018 se sklizeň jejich plodin, které se nedají
v českých podmínkách pěstovat, poprvé dostane i
na evropský a český trh.
Obrat obchodu ČR
s rozvojovými zeměmi je
téměř 3x větší než obrat
obchodu s Ruskem a téměř
stejný jako s Čínou.

ROZVOJ ZNAMENÁ UDRŽITELNÝ
POPULAČNÍ RŮST
Podle středního scénáře odhadů OSN by v roce
2050 měla světová populace dosáhnout 10
miliard lidí. Největší populační růst přitom zažije
africký kontinent, jehož populace by se ze
současných 1,2 miliardy lidí mohla během příštích
30 let zdvojnásobit. Velký nárůst populace bude
přitom klást velké nároky na omezené zdroje,
zejména na vodu a půdu.
Globální růst populace se má zhruba kolem roku
2100 zastavit v rozmezí 10 – 13 miliard lidí. To
bude důsledkem trendu stárnutí populace a nižší
porodnosti, který ve světě vidíme už dnes.
Kolik bude v horizontu 30 až 70 let na světě žít
lidí, do velké míry určí i to, jak se podaří vyřešit
problém extrémní chudoby. Spolu s rozvojem a
stoupající životní úrovní se totiž snižuje i růst
populace. Je to jednak v důsledku zlepšené
zdravotní péče a nižší dětské úmrtnosti. Rodiny
se totiž rozhodují mít méně dětí, pokud je vysoká
naděje, že se narozené děti dožijí dospělosti.
Klíčové je také vzdělání, a to především vzdělání
žen. Data ukazují, že pokud ženy dosáhnou
alespoň druhého stupně vzdělání, mají rodiny až
o 2/3 méně dětí, než pokud ženy žádné vzdělání
nemají. Klíčová je také možnost pracovního
uplatnění. Pokud totiž lidé mají vizi budoucnosti,
mohou plánovat, součástí těchto plánů je pak i
plánování rodiny.

POMÁHÁ BOJOVAT PROTI
KLIMATICKÉ ZMĚNĚ
Klimatická změna dopadá nejhůře na ty nejchudší
obyvatele států globálního jihu. Studie ukázala, že
rozdíl mezi nejbohatšími a nejchudšími státy
světa je kvůli klimatické změně o čtvrtinu větší,
než by byl, kdyby k ní nedocházelo. Paradoxem
klimatické změny tak je, že státy, které se na jejím
způsobení podílely nejméně, zasahuje více, než
ty, které jí způsobily.

I do budoucna budou právě nejméně rozvinuté
země změnou klimatu zasaženy nejtvrdším
způsobem. Měnící se klima negativním způsobem
ovlivní zdraví, možnosti zajištění obživy,
dostupnost potravin či vody a také bezpečnost ve
státech globálního jihu, konstatoval Mezinárodní
panel OSN pro klimatickou změnu. Jsou to právě
nejméně rozvinuté státy, které přitom mají
nejmenší schopnosti se změnami klimatu
vypořádat a adaptovat se na ně.
Rozvojové projekty pomáhají těm nejchudším se
na dopady změn klimatu připravit a vypořádat
se s nimi anebo používat udržitelné technologie
a postupy, které sníží dopady jejich chování na
klima.

Pomáhá nejchudším zvládat dopady
klimatických změn
Jih Etiopie v posledních letech i díky klimatické
změně pravidelně zasahuje vleklé sucho. Voda je
zde přitom důležitá nejen pro člověka, ale i pro
dobytek, který je hlavním zdrojem obživy. Člověk
v tísni na jihu Etiopie od roku 2004 postavil nebo
opravil 436 vodních zdrojů.

Pomáhá zavádět udržitelné technologie
V Kambodži Člověk v tísni podpořil rozvoj trhu s
bioplynovými a solárními technologiemi. Díky
školením a podpoře Člověka v tísni místní firmy
postavily během 3 let téměř 5 000 bio-plynáren a
1 500 domácích solárních elektráren, které
dodaly čistou energii pro 30 000 lidí. Člověk v tísni
navíc díky přímé finanční podpoře zajistil, aby se
tyto technologie dostaly i k těm nejchudším
obyvatelům. Jedna bio-plynárna přitom ušetří
v průměru 3 tuny dřeva ročně a v důsledku tak
podle propočtů za rok zabrání úniku téměř 5 tun
emisí CO2 do atmosféry.

Do jakých zemí česká pomoc proudí?
Prioritní země ČR:
Bosna a Hercegovina
Etiopie
Gruzie
Kambodža
Moldavsko
Zambie

Specifické země ČR:
Afghánistán
Palestina
Sýrie
Ukrajina

Člověk v tísni pomáhá v:
(prostřednictvím rozvojové spolupráce a humanitární pomoci)
Evropa a Kavkaz :
Bosna a Hercegovina
Srbsko
Kosovo
Moldavsko
Gruzie
Arménie
Afrika:
Etiopie
Demokratická
republika Kongo
Zambie
Angola
Asie:
Afghánistán
Nepál
Mongolsko
Bangladéš
Filipíny
Myanmar
Kambodža
Humanitární pomoc:
Sýrie
Irák
Ukrajina

Phase-out země ČR:
Kosovo
Mongolsko
Srbsko

