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Očekávaná délka života

České fórum pro rozvojovou spolupráci
Czech Forum for Development Co-operation
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Ve většině zemí světa nyní žijí
lidé déle. V průměru se
v porovnání s rokem 1990
zvýšila délka života o 5,25 let,
ale mnoho rozvojových zemí
dosáhlo ještě výrazně lepšího
výsledku. Na mapě je uveden
předpokládaný počet let,

IT
kterých se dožije novorozenec,
pokud podmínky při jeho
narození zůstanou stejné po
celou dobu života této osoby.
Projevuje se zde všeobecný
zdravotní stav v dané zemi,
včetně dětské úmrtnosti.
LT
hdr.undp.org/en/data/map

Nové globální cíle pro všechny
Svět bez chudoby a hladu,
kde se s muži i ženami
zachází rovnocenným
způsobem, kde se dětem
dostane dobrého vzdělání a
ve kterém se můžeme starat

o přírodu, abychom zanechali
svým dětem svět, který bude v
rovnováze. Zní to příliš dobře,
než aby to byla pravda? Ve
skutečnosti nyní země světa
pracují na dohodě o plánu pro

příštích 15 let, díky kterému se
tyto cíle stanou skutečností.

MT

Více se dočtete na adrese
worldsbestnews.dk/
globalgoals
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Malý tým uprchlíků zřídil na
Ukrajině podpůrné středisko
LV
s názvem „Vostok SOS,“ jehož
cílem je pomáhat jiným uprchlíkům. S podporou EU již tento
tým od zahájení iniciativy
v roce 2014 poskytl téměř
11.000 osob potraviny, přístřeší,
oděvy a právní pomoc.
„Je naší povinností pomociHU
těm, kteří přišli o všechno –
o své domovy, osobní majetek
a někteří z nich dokonce i
o své rodiny,“ říká člen střediska Vostok SOS Kostyantyn
Reutskiy.
NL
Od vypuknutí ozbrojených
střetů na východní Ukrajině
uprchlo ze svých domovů již
1,5 milionu osob.
EU pomohla Ukrajině v roce
2014 ve formě sousedské výpomoci částkou 365 milionů eur.
PT
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World’s Best News je novinářská kampaň na podporu
povědomí a zároveň také SK
médium, které zveřejňuje
zprávy o pokroku v rozvojových zemích.
Jedná se o spolupráci mezi
Spojenými národy, Agenturou
pomoci dánské vlády DANIDA,
více než 100 dánskými ne-FI
vládními organizacemi a 100
společnostmi ze soukromého
sektoru. V roce 2015 jsme se
partnersky spojili s projektem
Project Everyone, Action/2015
a Evropským rokem pro rozvoj,
abychom World’s Best News
mohli šířit celosvětově.

Foto: Maria Fleischmann
Světová bank
Licence: CC BY-NC-ND
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Likvidace bomb v Laosu zachraňuje životy
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Vyšší úroveň pomoci se vyplatí
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Žijeme déle

FR podle
se v hodnocení
tohoto indexu umístila
velmi vysoko, ale nedávno
je začaly dohánět země
z východní Asie a subsaharské Afriky.

”
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Editorial

Česko přispívá k
dobrým zprávám
ze světa

IT

Svět se
vyrovnává

Mladý muž prodává lízátka v Zambii. Dochází zde k růstu průměrné očekávané délky
života – stejně jako ve zbývajících rozvojových zemích.
Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen/Agentura pomoci dánské vlády Danida

ŽIJEME DÉLE A LÉPE
Lidé na celém světě učinili v posledních letech velký pokrok.
Na celém světě došlo podle ročního indexu Spojených národů
o národním rozvoji k růstu příjmů, zvýšení úrovně vzdělání
a prodloužení očekávané délky života.
POKROK
Autor: Karoline Rahbek, World’s Best News

„Situace ve světě se
během posledních 20 let
obecně zhoršila.“ To se
domnívá 55 % dánských
obyvatel, kteří odpověděli na nedávný průzkum
prováděný agenturou
YouGov. Ve skutečnosti
je však správná odpověď

přesně opačná. V uplynulých dvou desetiletích
došlo ke skutečnému
globálnímu pokroku: lidé
v devíti z deseti zemí žijí
déle, čtyři z pěti lidí nyní
dokáží číst a psát a i ty
nejméně rozvinuté národy mají nyní průměrný
příjem téměř třikrát vyšší
než v roce 1990.
Index lidského rozvoje Spojených národů

představuje každoroční
srovnání úrovně rozvoje
každé země v měřítku
od 0,0 do 1,0. K dosažení
nejvyššího možného
hodnocení musí mít obyvatelé dané země očekávanou délku života 85 let,
vydělávat ročně částku
odpovídající 75.000 USD
a vzdělávání. vzdělání
musí trvat alespoň 15 let.
Většina evropských zemí

Takzvané nejméně
rozvinuté země na světě
se nyní rozvíjejí 4,6 krát
rychleji než nejrozvinutější
LT
země. To znamená, že
rozdíl mezi bohatými
a chudými zeměmi se
zmenšuje.
Například průměrná
očekávaná délka života
roste v rozvojových zemích téměř dvakrát rychMT části
leji než ve zbývající
světa. Přední příčku nyní
zaujímá Rwanda a lidé
z této malé africké země
mohou nyní očekávat, že
budou žít v průměru o 30
let déle, než v roce 1990.
Z téměř absolutního dna
v hodnocení podle tohoPLse země
to indexu, kde
nacházela před genocidní
občanskou válkou, která
proběhla v roce 1994, se
nyní země postavila opět
na nohy a blíží se v
k dosažení střední úrovně
rozvoje.

RO

Michal Kaplan,
ředitel České rozvojové agentury

Deklarace tisíciletí OSN z
roku 2000 vyzvala k boji proti
chudobě, hladu a nemocem, k
zajištění přístupu ke vzdělání a
pitné vodě. Rozvojové cíle tisíciletí se staly vodítkem pro chudé
země, ale i bohaté dárce jako
je Česká republika. Pomáháme
rozvojovým zemí a přitom
spolupracujeme s nevládními
organizacemi, soukromým
sektorem i orgány státní správy.
Snažíme se pracovat efektivně,
aby naše projekty pomohly
konkrétním lidem. Letos v září
se státníci celého světa sejdou
na Summitu OSN a přijmou tzv.
Cíle udržitelného rozvoje závazné na dalších 15 let. Jsem rád,
že se i Česká republika podílí na
tomto globálním úsilí. Přijďte za
námi ve čtvrtek 17. září 2015 na
pražskou Kampu na „Český rozvojový den“ a dozvíte se více!

Stav rozvoje

Stručně

Splnili jsme
cíle tisíciletí?

1

kus cesty. Čtyři z těchto osmi
cílů byly splněny*. Tři cíle ještě nedošly úplného naplnění,
ale blíží se mu.

V letošním roce světoví vůdci
připravili přehled o stavu
osmi zásadních cílů světového rozvoje, které si stanovili
před 15 lety. A ušli jsme velký
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Snížení extrémní chudoby
a hladu o polovinu

Dosažení všeobecného
základního vzdělání

CHUDOBA

VZDĚLÁNÍ

GENDEROVÁ ROVNOVÁHA

DĚTSKÁ ÚMRTNOST

MATEŘSKÁ ÚMRTNOST

NEMOCI

UDRŽITELNOST

GLOBÁLNÍ PARTNERSTVÍ

Tento cíl se nám podařilo splnit
v roce 2010, což bylo s dostatečným předstihem oproti plánu.
V roce 1990 měla téměř polovina
obyvatelstva v rozvojových zemích příjem nižší než 1,25 USD za
den. Nyní počet těchto obyvatel
poklesl na 14 %.

91 % dětí v rozvojových
zemích nyní navštěvuje školu.
K pokroku došlo zejména
v Africe jižně od Sahary: v
roce 1990 chodilo do školy
lehce přes polovinu dětí, nyní
je to ale 80 %.

Foto: EYD

Srí Lanka volí lepší
budoucnost

3

Chudoba musí být vymýcena. Sluneční energie je zdrojem elektřiny ve vesnici Tinginaput
v Indii. Místní obyvatelé ušetří za petrolejové lampy a sníží emise uhlíku.
Foto: Abbie Trayler-Smith / Panos Pictures / DFID. Licence: CC BY-NC-ND

Podpora rovnosti pohlaví
a posílení postavení žen

4

Chlapci a dívky nyní chodí
do školy stejným dílem a ve
světových parlamentech je nyní
dvakrát více žen, než před 20 lety.
Avšak přesto se stále jedná pouze
o jedno z každých pěti parlamentních křesel.

2

Snížení dětské úmrtnosti
Úmrtnost dětí poklesla od roku
1990, kdy umíralo 90 dětí z 1.000
před svými pátými narozeninami,
o více než polovinu. Dnes se jedná o 43 dětí z 1.000. To znamená,
že v porovnání s obdobím před
25 lety je každý rok zachráněno
o šest milionů více dětí.

5

5
Úmrtnost matek je nyní téměř na
poloviční hodnotě v porovnání
s rokem 1990. Dnes je zdravotnický personál přítomen u 71 % všech
porodů na světě. Dříve se jednalo
o 59 %.

Autor: Karoline Rahbek, World’s Best News

6
Boj proti HIV/AIDS, malárii
a jiným onemocněním
Od roku 2000 poklesl výskyt nově
nakažených virem HIV o 40 %
a úmrtí způsobená malárií poklesla
o 58 %. V posledních deseti letech
bylo v subsaharské Africe distribuováno více než 900 milionů sítí proti
komárům.

7
Zajištění udržitelnosti
životního prostředí
Od roku 1990 získalo téměř 1,6 miliardy lidí přístup k čisté vodě. Ozónová díra se uzavírá a je chráněna
stále větší část přírody – v Latinské
Americe téměř třikrát větší území.
Změna klimatu nicméně zůstává
nadále problémem.

Světoví vůdci se chystají podepsat dokument, který se může stát nejdůležitějším
plánem v historii. Díky němu se totiž můžeme stát první generací, která vymýtí
chudobu, a zároveň poslední generací, která bude ohrožena změnou klimatu.
GLOBÁLNÍ CÍLE

4

Snížení úmrtnosti matek

SVĚT SI STANOVIL ZA ÚKOL
ZCELA VYMÝTIT CHUDOBU
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*Pro ilustraci je uvedeno, jak velký pokrok byl učiněn směrem
k dosažení těchto cílů. Cíl číslo osm zde není zařazen, protože u něj
není určen stupeň splnění. Jedná se spíše o politické prohlášení, které
se bohaté země přislíbily dodržovat.
Můžete se rovněž podívat na interaktivní verzi této ilustrace:
worldsbestnews.dk/english/mdg-race/
Zdroj: Zpráva Spojených národů o rozvojových cílech tisíciletí 2015

ní tajemník Spojených národů
Pan Ki-mun intenzivní proces
sjednocení národů světa při
podpoře těchto nových cílů.
Více než sedm milionů lidí
ve 193 zemích světa hlasovalo o tom, co je podle nich
nejdůležitější. Naslouchalo se
i vládám, nevládním organizacím, firmám ze soukromého
sektoru a vědcům ze všech
koutů světa.
Pan Ki-mun nazývá rok
2015 nejdůležitějším rokem
v historii Spojených národů.
Dívá se do budoucna směrem

ke konečnému podpisu
těchto cílů, na základě kterých
se země na celém světě zaváží, že zajistí vše od řádného
vzdělání pro každého, až po
ochranu přírody:
„Pokud budeme přemýšlet
o rozvojových cílech tisíciletí
a podíváme se do budoucna
na příštích patnáct let, není
pochyb o tom, že můžeme
splnit náš společný závazek
skoncovat s chudobou tak,
aby nikdo nezůstal pozadu
a aby se svět stal důstojným
místem pro všechny“.

nebo zmrzačila v zemi více
než 50.000 osob. Téměř
polovinu obětí tvoří děti,
které si kazetové pumy často
pletou s hračkami. Avšak díky
částečnému financování z EU
mohou práce při vyhledávání
a bezpečném odstraňování
smrtících zbraní pokračovat.
Po vyčištění půdy je možné ji
znovu využívat k zemědělství,
ke školním nebo jiným účelům,
které budou přímo prospěšné
místním lidem.

Vyšší úroveň pomoci
se vyplatí

a dosáhla částky 122 miliard
eur. Toto zvýšení pomoci
skutečně napomohlo změnit
svět. Více než jedna miliarda
osob se od roku 1990 dostala
z extrémní chudoby, devět
desetin dětí z rozvojových
zemí nyní navštěvuje školu
a každý rok jsou zachráněny
miliony životů před nemocemi, kterým lze předcházet. Více než polovinu této
pomoci poskytuje EU a její
členské státy.

Stručně

Likvidace bomb v
Laosu zachraňuje
životy

Vytvoření globálního
partnerství pro rozvoj
Téměř 80 % vývozů z rozvojových
zemí nyní přichází na světové
trhy bez cla. 95 % obyvatelstva na
světě žije v oblastech s pokrytím
mobilní sítí a 43 % obyvatel má
přístup k internetu. V roce 2000 se
jednalo o 6 %.

„Vymýcení chudoby všude
a ve všech jejích formách.“
Nyní, kdy se vůdci států
z celého světa chystají ve Spojených národech podepsat
balíček 17 globálních cílů,
je prvním a nejzásadnějším
cílem programu osvobodit
svět od chudoby. Zní to příliš
nevěrohodně? Ve skutečnosti
to není poprvé, kdy se svět
úspěšně zavázal k provedení

změny v globálním měřítku.
V roce 2000 se vůbec největší
setkání světových vůdců dohodlo na prvních meznících
pro rozvoj: na rozvojových
cílech tisíciletí.
Díky těmto cílům došlo
v poslední době ke zlepšení
života miliard lidí. Například
podíl osob, které žijí
v extrémní chudobě, se snížil
na polovinu. Avšak více než
jedna miliarda lidí stále žije
v chudobě, a nyní je načase
zabývat se i těmito lidmi.
Po několik let vedl generál-

V Laosu byly k dnešním dnům
zlikvidovány nevybuchlé
bomby z venkovské krajiny o
rozloze větší než 46 milionů
metrů čtverečních. Po válce,
která skončila v roce 1973, leží
dosud mnoho výbušných
zařízení skryto v zemi nebo
pod trávou, a v průběhu let
tato výbušná zařízení zabila

Nyní uplynulo již 15 let od
doby, kdy světoví vůdci slíbili,
že se budou zabývat globálními problémy, například
chudobou, nemocemi a nedostatečným vzděláním před
rokem 2015. Z hodnocení,
které provedly Spojené národy, vyplývá, že mezi lety 2000
až 2014 se celková světová
roční pomoc zvýšila o 66 %

Ženy začaly prosazovat svá
práva na čajových plantážích na Srí Lance, kde EU
financuje projekt na zlepšení
rozvoje venkova a na posílení
postavení žen. Jednou ze
sběraček čaje je Annalechchamy, potomek „nevolníků,“ se
kterými bylo špatně zacházeno. Při práci na plantáži se
domnívala, že podmínky, které
zažily generace pracujících,
se nikdy nezmění. Avšak nyní
ve své nové roli odborového
předáka za čala spolupracovat
s vedením na zlepšení života
pracujících. Správci pozemků
tuto změnu přijali, jelikož s
tím rovněž došlo ke zvýšení
produktivity.

Foto: EYD

Sanitky určené
do obtížných
podmínek
Zdravotní péče v Zimbabwe
se nyní může přesouvat i po
vedlejších silnicích, protože
EU poskytla 63 terénních
sanitek, které jsou schopny
dojet k pacientům v odlehlých
vesnicích, kde jsou cesty často
ve špatném stavu. Jedním z
pacientů je Elizabeth Moyana,
která byla rychle převezena do
nemocnice s komplikacemi
spojenými s porodem. „Bez
této sanitky bych dnes nebyla
mezi živými,“ uvědomuje si.

