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TISKOVÁ ZPRÁVA FoRS a kampaně Česko proti chudobě
Česká republika pokulhává v plnění závazků k odstraňování chudoby ve světě
(Praha, 16. října 2014) ČR je daleko od dosažení svého mezinárodního závazku vydávat na
rozvojovou spolupráci do roku 2015 0,33 % hrubého národního důchodu (HND) (1). Konstatuje to
zpráva (2) , kterou dnes zveřejňuje FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci (3).
Zpráva dále uvádí, že v roce 2013 poklesly meziročně prostředky, které ČR vynakládá na rozvojovou
spolupráci, o 3,9 % na 4,12 mld. Kč. Podíl oficiální rozvojové pomoci na HND v roce 2013 poklesl na
0,11 %, tj. nejnižší procentní úroveň od roku 2007.
Česko se tak v předvečer roku 2015, kterým se uzavře naplňování Rozvojových cílů tisíciletí (4) a kdy
dojde na půdě OSN ke schválení nových rozvojových cílů do roku 2030 (5), ocitá v nepříliš lichotivém
světle.
Více jak 1,2 miliardy lidí na světě žije s méně než 1,25 USD na den, každý osmý člověk na světě
hladoví a téměř 600 dětí každý den zbytečně umírá na příčiny způsobené nemocí AIDS. K dosažení
Rozvojových cílů tisíciletí týkajících se chudoby, zdraví a vzdělání dnes podle OECD rozvojovým zemím
chybí zdroje veřejných financí až ve výši 120 mld. USD. Dalších 0,5 až 1 bilión potřebují na to, aby se
přizpůsobily klimatickým změnám a zmírnily jejich negativní dopady. Řada nejchudších zemí přitom
prakticky nedisponuje žádnými domácími finančními zdroji.
Pavel Přibyl, ředitel FoRS, k tomu říká: „V propojeném světě neplatí dělení na „my“ a „oni“. Účinná
rozvojová spolupráce výraznou měrou přispívá ke stabilnímu a bezpečnému mezinárodnímu prostředí.
Je přínosná nejen pro rozvojové země, ale pro celé globální společenství, a tedy i samotnou ČR. I proto
je potřeba, aby si vláda uvědomila, že jako člen klubu bohatých může pro řešení problémů spojených
s rozvojem učinit alespoň to, že zahájí cestu k dodržení vlastních rozvojových závazků.“
Katarína Šrámková, politická analytička FoRS, doplňuje: „Češi a Češky rozvojovou spolupráci a
humanitární pomoc podporují. Za hlavní důvody podpory rozvojové spolupráce a poskytování
humanitární pomoci přitom označují pomoc lidem v nouzi, zlepšování zdravotní situace v chudých
zemích a morální pohnutky. Za důležité považují také podporu vzdělávání v rozvojových zemích a
vytváření dobrého jména ČR na mezinárodní scéně.“
Dagmar Trkalová, koordinátorka kampaně Česko proti chudobě (6) uvádí: „Nové cíle udržitelného
rozvoje (Sustainable Development Goals) by měly platit pro bohaté i chudé země, propojovat domácí
a zahraniční, rozvojové a nerozvojové agendy. Vzhledem ke komplexní povaze chudoby je k jejímu
překonání potřeba kromě adekvátního objemu financí i koherentní přístup k rozvoji při tvorbě
nerozvojových vládních politik. Tyto totiž mají na výsledky rozvojové spolupráce zásadní – pozitivní či
negativní – dopady. Pozitivním příkladem národní politiky, která zároveň podporuje rozvoj chudých
zemí, je boj proti daňovým únikům či podpora mezinárodní klimatické dohody.“
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Poznámky:
(1) Viz závěry Evropské rady z roku 2005, podle kterých má ČR usilovat o dosažení poměru oficiální
rozvojové pomoci na hrubém národním důchodu (HND) ve výši 0,33 % do roku 2015.
(2) AidWatch 2014 – Pohled nevládních neziskových organizací na zahraniční rozvojovou spolupráci
ČR. Ke stažení zde. Českou AidWatch zprávu vydává FoRS pravidelně od roku 2008 jako stručný
přehled vývoje a zhodnocení české zahraniční rozvojové spolupráce za uplynulý rok z pohledu
nevládních neziskových organizací. Zpráva předkládá doporučení politikům a političkám, státní
správě, občanské společnosti, podnikatelské sféře a dalším zainteresovaným stranám.
(3) FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci je platformou českých nevládních neziskových
organizací a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým
vzděláváním a humanitární pomocí. Nyní sdružuje na 50 nevládních neziskových organizací,
mezinárodních organizací, univerzit a dalších institucí. Viz www.fors.cz
(4) Oproti roku 2000, kdy byly MDGs přijaty, se postavení ČR jako aktéra rozvojové spolupráce
zásadně proměnilo. ČR je 37. nejbohatším státem světa. Je členem EU, největšího světového
dárce oficiální rozvojové pomoci. V roce 2013 se ČR stala členem Výboru pro rozvojovou pomoc
OECD (DAC). To pro ni znamená nejen zvýšení mezinárodní prestiže, ale také vyšší závazky na
straně kvality a transparentnosti rozvojové spolupráce, včetně navyšování finančních
prostředků.
(5) Nový univerzální rozvojový rámec by měl řešit nejen základní příčiny chudoby, ale zajistit i
udržitelný rozvoj ve vztahu k životnímu prostředí a limitům naší planety.
(6) Česko proti chudobě je koalicí českých nevládních neziskových organizací zabývajících se
humanitární a rozvojovou pomocí, vzděláváním a dobrovolnou prací s organizacemi, jež se
věnují otázkám mezinárodního obchodu a zadlužení, genderové problematice a životnímu
prostředí. Hlavním koordinátorem kampaně je v současnosti organizace EDUCON. Ta mj. pořádá
20. 10. 2014 kulatý stůl k otázce souvislostí mezi daňovými úniky a rozvojem. Více o kampani viz
www.ceskoprotichudobe.cz

