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SOUHRNNÁ ANALÝZA ZEMĚ

Během června a července 2018 jsme se Evropanů dotazovali na jejich postoje vůči rozvojové pomoci. Tento
informativní souhrn předkládá významná zjištění týkající se respondentů v České republice.
Více než tři čtvrtiny respondentů v České republice se domnívají, že pomáhat lidem v rozvojových zemích je
důležité (78%) – to je jedna z nejnižších hodnot v Evropské unii, která sahá hluboko pod průměr ve výši 89%.
Polovina (50%) uvedla, že boj proti chudobě v rozvojových zemích by měl být jednou z hlavních priorit
Evropské unie, zatímco 28% se domnívá, že by to měla být jedna z hlavních priorit české vlády. Respondenti
v České republice v nejmenší míře souhlasí s tím, že boj proti chudobě v rozvojových zemích má pozitivní
účinek na občany Evropské unie (46%), a patří mezi ty, kteří v nejmenší míře souhlasí s tím, že je tento boj ve
vlastním zájmu Evropské unie (67%).
Respondenti v České republice také patří mezi ty, kteří se v nejmenší míře domnívají, že v udržitelném rozvoji
rozvojových zemí by měly důležitou roli hrát soukromé společnosti (69%).
Necelá polovina (48%) všech respondentů v České republice se domnívá, že finanční pomoc rozvojovým
zemím je efektivní způsob, jak řešit chudobu, což představuje od roku 2016 pokles ve výši čtyř procentních
bodů a hodnotu mnohem nižší, než je průměr Evropské unie ve výši 71%. Zatímco 60% respondentů se
domnívá, že by výdaje měly v budoucnu dosahovat stávající úrovně, více než jeden z pěti respondentů (22%)
si myslí, že na pomoc rozvojovým zemím by mělo být vynakládáno méně peněz – přestože respondenti v
nižší míře uvádějí, že by měly být výdaje nižší než v roce 2016 (–6 p. b.) Pouze 12% se domnívá, že by se
podpora měla zvýšit.
Podíl respondentů, kteří souhlasí s tím, že poskytování finanční pomoci rozvojovým zemím je efektivním
způsobem, jak řešit nelegální migraci, vzrostl od roku 2016 o pět bodů na 52%.
Více než tři čtvrtiny (77%) respondentů v České republice se domnívají, že by se měla rozvojová politika
Evropské unie soustředit také na rovnost mezi ženami a muži, přičemž tito respondenti věří, že prioritními
oblastmi by měl být boj proti násilí na ženách a dívkách (74%), boj proti diskriminačním postojům vůči
ženám (56%) a podpora přístupu žen a dívek ke vzdělání (51%).
Téměř tři z deseti (29%) respondentů v České republice se domnívají, že jako jednotlivci mohou hrát roli v
boji proti chudobě v rozvojových zemích, což je výrazně nižší číslo než průměr EU ve výši 53%. Stejný podíl
(29%) uvádí, že se osobně zapojují do pomoci rozvojovým zemím, ve srovnání s průměrem ve výši 42%.
Respondenti v České republice získávají informace o rozvojové pomoci nejčastěji z televize (70%), od
příbuzných, kolegů nebo přátel (29%) nebo na online sociálních sítích (27%). Jako zdroj informací v nejmenší
míře uvádějí místní či regionální rozhlas (5%).
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