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Výsledky průzkumu veřejného mínění
•

•
•

Z reprezentativního průzkumu (1210 respondentů), který pro platformu FoRS provedla
agentura NMS Market Research na konci roku 2013, vyplynulo, Češi jsou k problémům
rozvojových zemí a lidí žijících v chudobě vnímaví.
Jedná se o první společný průzkum nevládních neziskových organizací (NNO), které se věnují
rozvojové spolupráci, humanitární pomoci a osvětě a které FoRS sdružuje.
Cíl: Zjištění postojů občanů k humanitární pomoci a zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS)
ve čtyřech oblastech:
• Povědomí veřejnosti o nevládních neziskových organizacích (NNO)
působících v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
• Postoje k dárcovství a formám finančního přispívání na řešení globálních
rozvojových problémů a humanitárních krizí v rozvojových zemích ze strany
české veřejnosti.
• Povědomí veřejnosti o vládním programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR
• Vnímání globální odpovědnosti a solidarity s rozvojovými zeměmi ze strany
české veřejnosti.

OTÁZKA: Česká republika patří mezi třicet nejbohatších zemí světa. Na rozvojovou spolupráci s
chudými zeměmi vydává ročně 0,12 % hrubého národního důchodu, což je méně než polovina toho,
k čemu se na mezinárodní úrovni zavázala. Které z následujících tvrzení nejlépe vyjadřuje Váš
názor? (N = Odpovídali všichni respondenti [N=1210].)
Měli bychom snížit
finance, i když již
nyní dáváme méně,
než co bylo slíbeno.
5%
Neměli bychom
navyšovat finance, i
když to bylo slíbeno.
13%

Nevím
6%

Česká republika by
měla dodržet slib a
navyšovat finance na
rozvojovou
spolupráci.
30%

Měli bychom udržet
aspoň tolik, co již
dáváme nyní, a
nesnižovat finance.
45%

75 % české veřejnosti si nepřeje,
aby Česká republika snižovala
finance určené na rozvojovou
spolupráci a humanitární pomoc.
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OTÁZKA: Do jaké míry souhlasíte s uvedenými výroky v oblasti poskytování humanitární pomoci
nebo rozvojové spolupráce Českou republikou.
pomáháme tím lidem v nouzi
zlepšujeme tím zdravotní situaci v chudých zemích
je to naše morální povinnost
zlepšujeme tím image České republiky
dáváme tím lepší šanci na vzdělání pro obyvatele chudých zemí
je to prevence hladu a nemocí
bojujeme tím proti chudobě
pomáháme rozvíjet ekonomiku chudých zemí
pomáháme tím chránit a zlepšovat životní prostředí
pomáháme tím k udržení mezinárodní stability a míru
jsme vyspělá země a máme na to prostředky
Je to náš příspěvek k udržitelnému rozvoji
pomáháme tím naší ekonomice (vývoz našeho zboží)
je to prevence konfliktů
je to prevence nelegálního přistěhovalectví

38%
28%
28%
26%
26%
22%
20%
15%
14%
14%
12%
11%
10%
9%
5%

Hlavním důvodem pro poskytování
rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
by měla být pomoc lidem v nouzi.

OTÁZKA: Na pomoc ve kterém regionu byste nejraději svůj dar poskytl/a?

Nevím
20%

Preferovaným regionem pro humanitární
pomoc a rozvojovou spolupráci je Afrika,
region, kde se nachází nejvíce nejméně
rozvinutých zemí (LDCs) a mezi nimi i
prioritní země ZRS ČR Etiopie.

Jižní a
Střední
Amerika
5%
Asie
7%
Východní
Evropa
(Moldavsko,
Balkán,
postsovětsk
é země aj.)
12%

Afrika
57%
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OTÁZKA: Myslíte si, že o tom, kam přesně příspěvek České republiky na humanitární pomoc a
rozvojovou spolupráci jde, víte…

Neumím
posoudit
7%

Hodně
3%

Lidé sice informace o tom, jak pomáhá
Česká republika nevyhledávají, ale
informace z této oblasti je zajímají.

Vůbec nic
38%

Málo
52%

OTÁZKA: Prosím, řekněte mi o každém z následujících výroků, do jaké míry odpovídá Vašim
postojům na škále od „rozhodně souhlasím“ do „rozhodně nesouhlasím“.

Náš životní styl má vliv na problémy v jiných částech planety.

31%

Žáci a studenti ve školách by se měli věnovat tématu globální
odpovědnosti
Koupím si radši dražší výrobek, když mám u něj zaručeno, že při jeho
výrobě nebylo poškozováno životní prostředí, zneužívána dětská práce a
byly zajištěny důstojné pracovní podmínky pro pracovníky, kteří ho
vyráběli.
Veřejné instituce by měly nakupovat ty výrobky, u kterých je zaručeno, že
nebyla zneužita dětská práce, výrobci/zaměstnanci dostali řádně
zaplaceno a byly vyrobeny s ohledem na životní prostředí, i kdyby to
znamenalo vyšší cenu.

Rozhodně ano

Spíše ano

31%

48%

28%

23%

37%

39%

52%

Spíše ne

9%3%3%

20%

35%

Rozhodně ne

11% 4%

9% 4%

6%4%3%

Nevím

Více než polovina populace si uvědomuje, že náš životní styl má vliv na
problémy v jiných částech planety a je ochotna si kupovat dražší
výrobky, u kterých bude zaručeno, že byly vyrobeny férově a
s minimálním dopadem na životní prostředí. Ještě větší procento
populace si myslí, že především veřejné instituce by měly takovéto
výrobky nakupovat.

