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TISKOVÁ ZPRÁVA 
“Sobeckost” EU zp ůsobuje um ělé navýšení rozvojové pomoci o 5mld. EUR, tvrdí NNO  
  
Brusel, Praha 19. května – Dnes vydala evropská konfederace CONCORD ve spolupr áci s českou 
asociací nevládních neziskových organizací FoRS zpr ávu AidWatch – Překonávání vlastních zájm ů: Jak 
připravit rozvojovou pomoc EU na boj s chudobou . Poukazuje nejen na zkreslování oficiálních čísel 
rozvojové pomoci, ale i na její zneužívání ve prosp ěch vlastních zájm ů, nízké demokratické vlastnictví 
a diskriminaci žen.  
 
 
V roce 2010 došlo v členských státech Evropské unie (EU) ke zkreslení of iciálních výdaj ů na rozvojovou 
pomoc o více než 5 mld. EUR.   
 
Tato částka je téměř shodná s 10% z celkového objemu poskytnuté pomoci ze strany EU partnerským 
(rozvojovým) zemím v předchozím roce. Celkem 2,5 mld. EUR z této částky bylo využito na úhrady dluhů 
a 1,1 mld. EUR bylo čerpáno na náklady na uprchlíky v EU. NNO však argumentují, že tyto výdaje nepřispívají 
ke snižování chudoby v rozvojových zemích, a tudíž dle metodiky Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj (OECD) nemají být započítávány do rozvojové pomoci. 

 
Poslední analýza vychází z dubnových údajů publikovaných OECD. Ukazuje se, že EU poskytla na rozvojovou 
pomoc 54,82 miliard EUR (0.43% HNP) , tedy téměř o 15 miliard EUR méně než jsou její závazky. EU je 
největší světový poskytovatel rozvojové pomoci, nicméně v roce 2010 splnilo jen 9 zemí své cíle 
pro poskytování pomoci. Česká republika  poskytla ve stejném období přibližně 4,3 mld. K č, tj 0,13% HNP , 
a nesplnila tak svůj závazek ve výši 0,17% HNP. 
 
Nejenže členské zem ě EU poskytují mén ě rozvojové pomoci jak co do objemu, tak co do její kvality, ale 
tuto pomoc dokonce spojují s evropskými bezpe čnostními, imigra čními a komer čními zájmy, spíše než 
s pot řebami rozvojových zemí. 
 
Příkladem může být skutečnost, že 30% veškeré celosvětové rozvojové pomoci od roku 2002 šla pouze 
do 3 zemí, a to do Iráku, Afghánistánu a Pákistánu. Afghánistán je považován 11 členskými zeměmi EU včetně 
České republiky za prioritní cílovou oblast. Důvod, proč se EU angažuje právě v Afghánistánu, ovšem 
nespočívá jen ve zdejší vysoké míře chudoby či v závažných rozvojových problémech.   
  
Jean Kamau z ActionAid Kenya  uvedl: “Rozvojová pomoc je ohrožena a vlastní zájmy EU se zdají být tou 
hlavní příčinou. Už tak je dost špatné, že většina členských států svou pomoc snižuje, ale zneužívat rozvojovou 
pomoc jako zástěrku pro domácí a zahraniční politické cíle je naprosto nepřípustné.”   
 
Jádrem rozvojové politiky EU musí být demokratické vlastnictví a rovnost muž ů a žen 
  
Současné události napříč arabskými zeměmi ukazují, jaký význam má možnost žádat po vládě nést 
zodpovědnost. Stejně tak má význam skutečnost, že jsou vládní instituce schopné a ochotné na tyto požadavky 
reagovat. Ve světle těchto událostí zpráva AidWatch opakovaně apeluje, aby středem rozvojové politiky EU byl 
princip demokratického vlastnictví. Evropská konfederace CONCORD proto navrhuje, aby v dalším rozpočtu EU 
připadlo 15% grantů Evropské Komise z geografických finančních nástrojů rozvojové pomoci ve prospěch 
občanské společnosti.  
 
Kromě toho se dívky a ženy musí stát středem jakýchkoli skutečných snah v boji proti nespravedlnosti 
a globální chudobě. Ženy představují více než 70% všech chudých na světě, bohužel jejich hlasy jsou 
opomíjeny a práva i potřeby přehlíženy. Ženy přispívají k produkci jídla v rozvojových zemích téměř 2/3, ale 
přitom vlastní méně než 1% půdy.  

Blanka Šimůnková, konzultantka, členka pracovní skupiny Policy a Gender ve FoRS: „I v programových zemích 
české zahraniční rozvojové spolupráce jsou ženy stále silně diskriminovány. Např. v Afghánistánu umí pouze 
12,6 % dívek a žen číst a psát oproti 32,4 % mužů. V Bosně a Hercegovině ženy dosahují pouze 20 až 50% 
platu mužů. V Moldavsku jsou z 68% nezaměstnané právě ženy, přitom téměř polovina nezaměstnaných žen 
má vysoké, střední nebo technické vzdělání a jejich průměrný věk je 30 let. Rovnost žen a mužů je sice 
deklarována jako průřezové téma pro programové země, nicméně bez konkrétních instrumentů a neustálého 
monitorování jejich používání se dlouhodobě vytvořené a hluboce zakořeněné sociální, ekonomické, politické 
rozdíly mezi oběma pohlavími nemohou prolomit.“ 1 
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Kontakty 

Pro více informací a rozhovory kontaktujte Zuzanu Sládkovou  na +420 774 736 700 či Chris Coxon  na +32 
488 878 381. 

Poznámky editora  

CONCORD je evropské sdružení na podporu a rozvoj NNO. Sdružuje 24 národních asociací a 18 
mezinárodních sítí, které zastupují více jak 1600 NNO, podporovaných miliony občanů napříč Evropou. 
www.concordeurope.org  

FoRS, České fórum pro rozvojovou spolupráci, je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) 
a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a 
humanitární pomocí (dále jen FoRS). FoRS byl založen patnácti NNO v roce 2002. Nyní FoRS sdružuje již 55 
subjektů – jeho členy jsou nevládní neziskové organizace, mezinárodní organizace, univerzity a další 
akademické instituce, působící v oblasti rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a humanitární pomoci. 
www.fors.cz     

Zpráva je ke stažení zde http://aidwatch.concordeurope.org/static/files/assets/7bdf51c9/CONCORD_2011.pdf. 

1 Viz. také Blanka Šimůnková: Genderová „spravedlnost“ české rozvojové spolupráce zde: 
http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=2278750  
 


