
  

 

Tisková zpráva 
Praha, 13. listopadu 2009 – České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) a společnost 
Člověk v tísni zahájily kampaň 20 let české pomoci. Zároveň představily hodnotící zprávu 
nevládních organizací o zahraniční rozvojové spolupráci v letech 2008 – 2009 s názvem 
Česká pomoc na rozcestí. 

„Dvacetileté výročí pádu železné opony, které si v letošním roce připomínáme, je příležitostí 
ohlédnout se zpět a zrekapitulovat, co se nám za těch uplynulých dvacet let povedlo a co 
méně,“ uvedl při zahájení kampaně Šimon Pánek, ředitel společnosti Člověk v tísni. České 
nevládní neziskové organizace také připomněly, že existuje celá velká oblast, na níž mohou 
být Češi hrdí, a to česká rozvojová spolupráce.  

V letech 1989 až 2009 pomohly české organizace ve více než 60 zemích světa. „Začátky byly 
velmi spontánní a vycházely z emotivních reakcí. V té první fázi to byla především pomoc 
humanitární, později se přidala i práce rozvojová, ve které vidíme velký smysl,“ řekl Jan 
Bárta, ředitel nadace ADRA ČR. Češi prokázali svoji solidaritu při mnoha humanitárních 
krizích v oblastech postižených přírodními katastrofami nebo válkami. Při jedné z největších 
humanitárních katastrof uplynulých dvaceti let, tsunami v jihovýchodní Asii, vybraly tři 
největší neziskové organizace – Člověk v tísni, ADRA a Charita ČR na pomoc postiženým 
rekordních 320 milionů korun.  

Češi také přispěli nezanedbatelnou částkou na pomoc rozvojovým zemím prostřednictvím 
svých daní. V roce 2008 dosáhla oficiální pomoc České republiky 4,2 miliardy Kč. Podle 
průzkumu agentury SC&C z listopadu 2008 by téměř polovina Čechů souhlasila s navýšením 
této částky. Česká zahraniční rozvojová spolupráce také prošla od začátku roku 2008 
úspěšnou transformací. Klíčovým bodem pro dokončení reformy české rozvojové spolupráce 
je nyní přijetí Zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci 
poskytované do zahraničí.  

Sporným bodem pomoci poskytované českým státem v roce 2008 je naopak zhruba 
trojnásobný nárůst výdajů na vojenské mise, jejichž rozvojový charakter je obecně 
považován za rozporuplný, stejně jako výdaje na stipendia pro zahraniční studenty, uprchlíky 
v ČR a oddlužení. Přestože každý osmý Čech v citovaném průzkumu uvádí, že kritériem pro 
poskytování pomoci má být především potřebnost, proudilo do nejméně rozvinutých zemí v 
roce 2008 pouze 17 procent prostředků. „Během uplynulých let se naše práce v oblasti 
humanitární i rozvojové pomoci zlepšila a profesionalizovala a je otázka jak se bude vyvíjet 
dál, a v tomto ohledu stojíme na jakémsi rozcestí,“ řekl Pavel Gruber, vedoucí oddělení 
humanitární a rozvojové pomoci Charity ČR. 

Organizátoři kampaně také upozornili na to, že dosažené úspěchy české zahraniční pomoci 
ohrožuje současná hospodářská krize. Ta zasáhne nejvíce právě miliardu nejchudších 
obyvatel planety. Odhaduje se, že v extrémní chudobě se během roku 2009 ocitne dalších 55 
až 90 milionů lidí . Podle údajů OSN přesáhne množství hladových a podvyživených lidí 



jednu miliardu a stoupne tak na historicky nejvyšší hodnotu. „Pro snížení negativních dopadů 
krize na rozvojové země je nyní potřeba, aby rozvinuté státy, mezi nimi i Česká republika, 
dostály svým mezinárodním závazkům,“ řekl Šimon Pánek .  

Česká republika nedosáhne v roce 2010 cíle stanoveného pro nové členské státy Evropské 
unie alokovat 0,17 % HND na zahraniční rozvojovou spolupráci. Dle plánovaného rozpočtu 
na období 2010 – 2012 navíc nesplní svůj závazek minimálně do konce roku 2012. To s 
největší pravděpodobností negativně ovlivní i dosažení závazku v roce 2015, který činí 0,33% 
podílu HND. 

„My sami jsme pomoc a podporu před dvaceti lety vítali, a neměli bychom proto ani dnes 
zapomínat, že na řadě míst naší planety stále žijí lidé, kteří jsou na tom podstatně hůře než my 
a tentokrát potřebují pomoc od nás,“ dodal Šimon Pánek. České nevládní a neziskové 
organizace proto apelují na politiky i veřejnost, aby ani v době hospodářské krize nepodléhali 
pragmatismu a nezapomínali plnit své mezinárodní závazky. 

Další informace 

Na stránkách www.ceskapomoc.cz najdete přehled zemí, ve kterých české organizace 
pomáhaly, příklady projektů v jednotlivých zemích, kontakty na jednotlivé organizace, 
fotografie a další tiskové materiály. 

Hodnotící zpráva Česká pomoc na rozcestí bude v průběhu pátku 13.11. zveřejněna v 
elektronické podobě na stránkách www.ceskapomoc.cz, www.rozvojovka.cz a www.fors.cz.  
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