TISKOVÁ ZPRÁVA
Zahraniční rozvojová spolupráce ČR: Dobrý systém si zaslouží více podpory
(Praha, 27. listopadu 2015) Česká republika společně s dalšími státy OSN letos v září schválila Cíle
udržitelného rozvoje, platné do roku 2030 (1). Opětovně se tak mimo jiné zavázala k tomu, že bude na
oficiální rozvojovou pomoc (2) vydávat 0,33 % hrubého národního důchodu (HND). Tento závazek měla
původně naplnit do roku 2015 (3). Podíl poskytovaných prostředků již několik let stagnuje na pouhých
0,11 % HND.

Dle zprávy Aidwatch 2015 (4), kterou dnes zveřejňuje FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
spolu s partnery (5), je prostor pro navyšování zejména v oblasti dvoustranné zahraniční rozvojové
spolupráce. Ta pro ČR představuje také příležitost pro uplatnění specifických zkušeností a pro pozitivní
zviditelnění. Jak zpráva dále ukazuje, má ČR k dispozici kvalitní systém jak pro vedení jak zahraniční
rozvojové spolupráce, tak poskytování humanitární pomoci.
Zpráva také na konkrétních případových studiích ilustruje kvalitu rozvojových a humanitárních projektů
realizovaných českými neziskovými organizacemi. Katarína Šrámková, policy officerka FoRS k tomu
uvádí: „Přidanou hodnotu práce českých humanitárních organizací vnímá i česká veřejnost. Projevuje se
to jak v průzkumech veřejného mínění, tak ve stabilní podpoře veřejným humanitárním sbírkám, ať už na
záchranu životů při záplavách na Balkáně, v důsledku epidemie eboly v zemích západní Afriky či v reakci
na dopady konfliktů jako je současná válka v Sýrii.“
Další výzvu, kterou nové globální rozvojové cíle staví před zahraniční rozvojovou spolupráci, představuje
dle FoRS potřeba aktivnější a efektivnější podpory mnohostranné diplomacie. Právě na nejchudší
obyvatele světa dopadají nejpalčivěji problémy jako jsou změny klimatu, daňové úniky či konflikty.
Řešení většiny z nich přesahují možnosti jednotlivých států, včetně EU jako celku, a je potřeba je hledat
v rámci mnohostranné diplomacie. V ní však ČR zastupují různé rezorty bez jasně definovaných a
provázaných priorit, a zásadních jednání se navíc na rozdíl od ostatních zemí jen zřídkakdy účastní
vrcholní politici.
Petr Lebeda, ředitel analytického centra Glopolis k tomu doplňuje: „Česko má dobrou tradici působení
v mnohostranné diplomacii a mezi diplomaty řadu odborníků, pro něž je posouvání světa kupředu srdeční
záležitostí. Svůj potenciál však nevyužívá. Potřebujeme, aby se i mimo Ministerstvo zahraničních věcí
ministři nevyhýbali účasti na globálních summitech, neodsouvali na druhou kolej mezinárodní spolupráci
a nabízeli českým odborníkům koordinaci a podporu pro to, aby se v mezinárodních organizacích dostali
do vedoucích pozic a mohli Česko více zviditelnit.“
Ondřej Horký-Hlucháň, vedoucí výzkumného oddělení Ústavu mezinárodních vztahů uzavírá:
„Klimatické změny, uprchlíci a následky válečných konfliktů nebo propastné nerovnosti: s těmito
palčivými globálními problémy se dnes žádná země na světě nevypořádá sama. Rozvojová spolupráce a
humanitární pomoc jsou sice jen jednou z podskupin mezinárodní spolupráce, jisté ale je, že by naše
vláda, pokud myslí řešení těchto problémů skutečně vážně, měla finanční příspěvek na tyto oblasti
pravidelně navyšovat.“

Tento dokument bylo možné připravit díky podpoře Evropské unie
a finančním prostředkům České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Stanoviska zde uvedená jsou pohledem FoRS aj. a nevyjadřují postoj poskytovatelů dotace.

Upozornění:
Po představení zprávy Aidwatch 2015, která se koná dnes 27. 11. 2015 od 9:00 na Ústavu mezinárodních
vztahů, bude od 10:45 následovat prezentace knihy „Development Cooperation of the ‘New’ EU Member
States”. Účastníkem panelové diskuze bude mimo jiné Simon Lightfoot, přední evropský oborník na
rozvojovou spolupráci z University v Leedsu. Více informací o akci zde.
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Poznámky:
(1) Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) představují program rozvoje na následujících 15 let (2015 – 2030),
který navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Cíle udržitelného rozvoje
jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji
v roce 2012 v Riu de Janeiro. Na formulaci SDGs se podílely všechny členské státy OSN, zástupci
občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů. Více o
SDGs na stránkách Informačního centra OSN v Praze.
(2) Oficiální rozvojovou pomocí (ODA) se v zahraniční rozvojové spolupráci ČR rozumí veškeré
vykazatelné prostředky vydané ze státního rozpočtu a z veřejných rozpočtů ČR na účely
socioekonomického rozvoje partnerských zemí v souladu s metodikou DAC OECD.
(3) 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.
(4) Aidwatch 2015: Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky ve světle nových cílů udržitelného
rozvoje (Pohled FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci na zahraniční rozvojovou spolupráci
ČR za rok 2014) 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.
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(5) 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. Více se dozvíte na www.fors.cz.
Glopolis je nezávislé analytické centrum (think-tank) se zaměřením na globální výzvy a příslušné
odpovědi České republiky a EU. Cílem Glopolis je ve spolupráci s těmi, kteří utvářejí politiku, byznys
a veřejné mínění, zlepšit politickou kulturu a přispět k přechodu na chytrou ekonomiku,
k energetické a potravinové zodpovědnosti. Více se dozvíte na www.glopolis.org.
Ústav mezinárodních vztahů je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí vědecký výzkum
v oblasti mezinárodních vztahů. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí České
republiky. Aktivity ÚMV jsou financovány ze zdrojů Ministerstva zahraničních věcí, z grantů, na
nichž se ÚMV podílí, z prodeje publikací, z darů a sponzorských příspěvků. Více se dozvíte na
www.iir.cz.
Rozvojovka je informačně vzdělávací sekce Člověka v tísni, jejíž cílem je zvýšit zájem české
společnosti – především veřejnosti, médií, studentů, ale i státní správy – o situaci v rozvojových
zemích, problematiku mezinárodní rozvojové spolupráce a souvislosti dnešního globalizovaného
světa. Více se dozvíte na www.rozvojovka.cz.
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. Více o kampani viz
www.ceskoprotichudobe.cz
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