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Evropa již druhým rokem škrtá pomoc rozvojovým zemím
Paříž, Brusel, Praha, 4. dubna 2013 – Vlády evropských zemí šetří ve svých rozpočtech, a tak škrty
dopadají i na zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) určenou pro boj s chudobou v chudých
zemích. Ukázaly to včera vydané statistiky OECD za rok 2012. EU tak může ztratit pozici největšího
dárce rozvojové spolupráce – celosvětově nyní poskytuje 51% celkové rozvojové pomoci, což je o
3% méně než minulý rok. Česká republika zatím drží financování rozvojové spolupráce na stabilní
úrovni, ale nesplňuje závazky ohledně poměru ke hrubému národnímu důchodu (HND).
Snižování prostředků pro rozvojovou spolupráci přitom dopadá na životy milionů chudých lidí po celém
světě. Jak řekl Oldřich Pospíšil, předseda správní rady FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci,
„rozpočtové škrty za každou cenu se nemusí vyplatit. Nejchudší obyvatelé planety často snížení
pomoci pocítí okamžitě ve svém každodenním životě – dochází k pozastavení projektů
zaměřených na dostupnost zdravotní péče, zdrojů nezávadné vody a podobně.“ Obyvatelé EU
přitom pomoc lidem v rozvojových zemích dlouhodobě podporují, v České republice ji za důležitou podle
posledního Eurobarometru považuje 86% respondentů.
Finance, které na rozvojovou spolupráci vynakládá ČR, podle statistik OECD za rok 2012 a rozpočtového
plánu vlády mírně rostou a drží se kolem 4,3 mld. Kč. Většina peněz ale jde na povinné příspěvky ČR do
mezinárodních organizací, jejichž směřování může český stát ovlivnit jen zčásti. Naopak na rozvojové
projekty v partnerských zemích ČR je vyčleněno jen 561 mil. Kč, což je o téměř polovinu méně než v roce
2008.
České republice se tedy stále nedaří naplňovat mezinárodní závazky, podle kterých by do roku 2015
měla na ZRS vynaložit 0,33% hrubého národního důchodu, oproti loňským 0,12%.
V době ekonomické krize je o to důležitější soustředit se na kvalitu a efektivnost české rozvojové
spolupráce. ČR v letošním roce navíc podstupuje přístupová jednání pro vstup do Výboru pro rozvojovou
spolupráci OECD (DAC – Development Assistance Committee). Přijetím se ČR zařadí do prestižní
skupiny po bok velkých světových dárců, zároveň to však s sebou přinese větší zodpovědnost za plnění
mezinárodních závazků týkajících se objemu, efektivnosti i transparentnosti pomoci.
Evropa se stále potýká s dopady ekonomické krize. V tomto nelehkém období je ale třeba, aby si
evropské vlády včetně té české uvědomily, že i malé škrty v rozvojové spolupráci mohou způsobit
výrazné zhoršení situace lidí v chudých zemích. Rozvojová spolupráce je investicí do budoucnosti.
Snižování prostředků na ni omezuje možnosti a příležitosti nejchudších obyvatel planety a zpomaluje tak
zlepšení životních podmínek, v nichž žijí. Zároveň s sebou nese bezpečnostní, environmentální
a politická rizika i pro bohaté státy.
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Poznámky
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. FoRS bylo založeno patnácti NNO v roce 2002. Nyní sdružuje 50 nevládních
neziskových organizací, mezinárodních organizací, univerzit a dalších institucí. www.fors.cz
Tiskovou zprávu vydáváme společně s CONCORD, evropským sdružením na podporu a rozvoj
nevládních neziskových organizací NNO. Sdružuje národních asociace a mezinárodní sítě, které
zastupují více jak 1800 NNO, podporovaných miliony občanů napříč Evropou. www.concordeurope.org.
CONCORD skrze svou iniciativu AidWatch sleduje vývoj objemu evropské ZRS a porovnává oficiální
hodnoty s objemem tzv. skutečné pomoci, která směřuje přímo do rozvojových zemí. Příští AidWatch
zpráva bude vydána v září 2013. Více na http://aidwatch.concordeurope.org
Mezinárodní závazky: v roce 2005 se staré členské země zavázaly poskytovat na zahraniční rozvojovou
spolupráci nejméně 0,51% HND do roku 2010 a 0,7% HND do roku 2015. Pro nové členské státy včetně
ČR jsou závazky 0,17% HND do r. 2010 a 0,33% HND do r. 2015.
Statistiky všech zemí OECD jsou dostupné na http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=TABLE1.
Přehled finančních alokací pro ČR na strukturální fondy a fond soudržnosti je dostupný na
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_financni_alokace.html

