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“Ak snívaš o tom, že zajtra posunieš horu, 
 začni tým, že dnes posunieš malý kameň.”

                                                       mauritánske príslovie   

 www.integra.sk          www.malaika.sk

Fo
to

: B
ra

ni
sl

av
 V

yh
líd

al



Milí čitatelia,

Rozprávali ste sa už niekedy so svojimi priateľmi o 
problémoch rozvojových krajín? V akom kontexte? 
Povedal Vám už niekto: “Neplytvaj tým jedlom, v 
Afrike hladujú deti!” alebo “Aj na Slovensku máme 
veľa chudobných, ktorí potrebujú našu pomoc.” 
Pomysleli ste si niekedy, “Keby len tí Afričania 
nemali toľko detí, neboli by takí chudobní?”

Zamyslite sa ale nad tým, čo skutočne viete o 
chudobe a problémoch rozvojových krajín. Viete, 
že byť chudobný v Afrike znamená žiť zo 70 centov 
na deň, kým na Slovensku je to 10 eur? Chápete 
komplexné vzťahy, ktoré zapríčiňujú chudobu a 
nedostatočnú úroveň rozvoja v Afrike, alebo len 
akceptujete často používané povrchné frázy?

Táto publikácia Vám ponúka viac informácií o 
súčasnej situácii v subsaharskej Afrike - v regióne 
pozostávajúcom zo 47 krajín ležiacich južne od 
Saharskej púšte, s 840 miliónmi obyvateľov s 
8000 rôznymi nárečiami. Je to kolíska ľudstva, 
oblasť s nerastným bohatstvom, krásnou prírodou 
a kultúrnou rozmanitosťou. Kým zdanlivo ďaleko, 
Afrika je v skutočnosti náš geografický sused, 
vzdialený len pár hodín cesty lietadlom. Tento 
kontinent nás ovplyvňuje, či už zlou úrodou kávy 

v Keni, alebo pirátmi na pobreží Somálska, ktorí 
svojimi aktivitami negatívne ovplyvňujú svetovú 
ekonomiku.

Je teda aj pre nás dôležité, aby sme rozumeli tomu, 
prečo sú niektoré krajiny v Afrike bohaté a iné 
chudobné. Táto publikácia ponúka popis siedmich 
rôznych príčin veľkej chudoby v Afrike, ale tiež 
prezentuje stratégie, ktoré sa aplikovali v boji proti 
chudobe a výsledky, ktoré sa dosiahli za posledné 
dve desaťročia. Tieto témy odzrkadľujú Miléniové 
rozvojové ciele (MRC) - 8 cieľov, ktoré Organizácia 
spojených národov identifikovala ako potrebné 
kroky k úspešnému rozvoju.

Napriek našej snahe obsiahnuť veľké spektrum 
rozvojových tém zostáva toho ešte veľa, čo sa dá 
zistiť a hlavne urobiť ohľadom týchto problémov. 
Chceli by sme Vás povzbudiť k tomu, aby ste ďalej 
rozširovali svoje znalosti rozvojovej problematiky, 
ale hlavne aby ste hľadali možnosti, ako aktívne 
pomôcť ľuďom v núdzi. Nadácia Integra a ďalšie 
slovenské mimovládne rozvojové organizácie Vám 
ponúkajú veľa možností, ako to urobiť – napríklad 
formou adopcie afrických detí na diaľku, alebo 
nákupom Fair Trade produktov.

V našej, nie až tak dávnej minulosti, sme upierali 
zrak na Spojené štáty a Európsku úniu s prosbou 
o pomoc pri našom rozvoji, či už vo forme fondov 
na výstavbu ciest, prilákanie investorov, tvorbu 

pracovných miest, alebo vo forme know-how, 
ako viesť našu krajinu transparentne a demokra-
ticky. Teraz, keď už sme súčasťou európskeho 
klubu bohatých a prosperujúcich, aká je naša 
zodpovednosť voči tým krajinám, ktoré zápasia s 
chudobou, neefektívnym vládnutím, či konfliktmi?

Úvod

Miléniové rozvojové ciele (MRC):
1. Odstrániť extrémnu chudobu a hlad
2. Dosiahnuť všeobecné základné vzdelanie
3. Podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien
4. Znížiť detskú úmrtnosť
5. Zlepšiť zdravie matiek
6. Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám
7. Zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť
8. Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj



Problém: Sociálne vylúčenie
Väčšina chudobných a podvýživených ľudí 
na svete sú príslušníkmi utláčaných alebo 
znevýhodnených sociálnych skupín, 
akými sú ženy, deti, starší a zdravotne 
postihnutí, ktorí sa často nachádzajú na dne 
spoločenského rebríčka.

Ženy v mnohých krajinách subsaharskej 
Afriky majú napríklad na starosti všetky 
domáce práce, ako aj zabezpečovanie 
potravín a vzdelávanie detí. Mnohé sa 
ešte aj venujú nejakej drobnej zárobkovej 
činnosti. Napriek ich dôležitosti pre chod celej 
domácnosti, ženy dostávajú jedlo, vzdelanie 
a zdravotnú starostlivosť ako posledné, ak ich 
vôbec dostanú.

Vylúčenie dievčat zo vzdelávania má 
priame dopady na rozvojovú úroveň celej 
krajiny, pretože ako štúdie dokazujú, čím 
vyššie vzdelanie dievčatá dosiahnu, tým majú 

menej detí a zároveň ich deti majú nižšiu 
úmrtnosť. Podľa údajov Organizácie spo-
jených národov, 50% populácie subsaharskej 
Afriky tvoria ženy a 60% celej populácie tohto 
regiónu tvoria ľudia mladší ako 25 rokov. Z 
toho vyplýva, že tento región nutne potrebuje 
zapojiť ekonomický a intelektuálny potenciál 
týchto znevýhodnených skupín. 

K spoločenskému zrovnoprávneniu
Posilnenie postavenia žien a iných utláčaných 
skupín obyvateľstva je jednou 
z najkomplexnejších spoločenských 
zmien v rozvojových krajinách. Strach zo 
straty tradičných kultúr a hodnôt, ohroze-
nie moci a kontroly a nedostatok okamžitých, 
uchopiteľných výsledkov obmedzuje tieto 
potrebné zmeny.

Mnoho stratégií sa preto spolieha na osvetu 
miestneho obyvateľstva o dlhodobých 
výhodách vzdelania, zdravotnej starostli-

vosti a zamestnania žien. Práca s vedúcimi 
osobnosťami v komunite a s mužmi ako 
takými je kľúčom k úspechu, keďže sa so zme-
nami musia stotožniť.  Podpora štátu je tiež 
dôležitá, keďže vláda a parlament podnecujú 
vznik zákonov, ktoré môžu pomôcť ženám stať 
sa nezávislými a rešpektovanými, ako aj získať 
dôležité mocenské pozície.

Iné rozvojové stratégie sa zameriavajú 
na odstraňovanie ďalších faktorov, ktoré 
znemožňujú dievčatám získať vzdelanie. Tieto 
faktory sú napríklad vysoké školné, ceny 
školských pomôcok, kníh, uniforiem, 
alebo nebezpečná doprava. Podpora výuky 
dievčat záleží aj na ekonomickej stabilite 
v domácnostiach, keďže dievčatá v prípade 
núdze musia zostať doma, aby pomáhali uživiť 
rodinu. Zložitá situácia dievčat teda vyžaduje 
riešenie problému chudoby v celej komunite.

  4   Sociálne vylúčenie

Keby ste boli zo Sudánu, 9 z 10 dievčat, 

ktoré poznáte, by boli prinútených 

podstúpiť život ohrozujúcu 

ženskú obriezku. 9 z 10

Keby ste žili v 
Sudáne, mali by ste pravdepodobne 4 súrodencov, keďže asi len 8% žien má možnosť používať antikoncepciu.

8% žien

Keby ste boli etiópske 

dieťa, len 2 z 3 Vašich 

kamarátov by mohli ísť na 

základnú školu a len 40% Vašich 

spolužiakov by základnú školu aj 

dokončilo.

40%



Afrika za posledných 20 rokov

Od ustanovenia Miléniových rozvojových 
cieľov v roku 2000 sa do roku 2005 znížila úmrtnosť 
matiek v Keni o 46%.

Počas 7 rokov sa počet dievčat na základných 
školách v Etiópii zvýšil z 39 na 73 dievčat na 100 
chlapcov, čo je ročný nárast o 5%.

Ženy v Rwande majú zákonom pridelených 
30% miest v parlamente. V skutočnosti však 
počet žien v parlamente dosahuje až 55%, čo je 
najpočetnejšia ženská politická reprezentácia na 
svete.

S prijatím zákona o pôde v Tanzánii v roku 1999 
ženy môžu vlastniť, predávať a kupovať pôdu a od 
roku 2004 majú taktiež prístup k pôžičkám.

V Keni vlastnia ženy viac ako polovicu malých 
a stredných živností, ale dostávajú len 10% z 
dostupných pôžičiek.

Naše skúsenosti

1. Jedného dňa prišiel do našej partnerskej 
organizácie, do Centra Bishoftu v 

Etiópii, otec 4 detí školského veku.  Vysvetlil, 
že jeho rodina je chudobná a požiadal, aby 3 
z jeho detí boli prijaté do školy. Riaditeľ školy 
Bezabih zistil, že otec nechcel dovoliť najstaršej 
dcére chodiť do školy, lebo musela zostať doma 
a starať sa o bábätko.  Riaditeľ sa rozhodol, že 
povie otcovi, že jeho deti sú vítané v Centre 
Bishoftu, ale že všetky deti školského veku 
musia dostať šancu vzdelávať sa, a to aj jeho 
najstaršia dcéra. Rozhodnutie riaditeľa centra 
zmenilo tomuto dievčaťu budúcnosť a dalo jej 
šancu naučiť sa čítať a písať - a snáď jedného 
dňa aj dokončiť školu a získať prácu. 

2. Njoki, jej mama, a 4 súrodenci žili v 
malom, jednoizbovom byte v slume 

v  Keni. Často im chýbalo jedlo, keďže ich 
mama nemohla pracovať. Vo veku 12 rokov sa 
Njoki  rozhodla, že jediným spôsobom, ako si 
zabezpečiť jedlo na každý deň, je žiť s mužom 
v susedstve ako jeho milenka. Musela zostať 
zamknutá v jeho dome, až kým ju nevyslo-
bodili. Dievčatá bez vzdelania alebo jedla často 
skončia ako milenky, alebo druhé či tretie 
manželky, aby nakoniec boli len odstrčené a 
zostali úplne bez prostriedkov a dokonca s HIV 

alebo tehotné. Njokin príbeh má ale šťastný 
koniec, lebo Njoki bola zapísaná do nášho 
Štipendijného programu Keňa a teraz má 
bezpečný domov, dostatok jedla a je zapísaná v 
novej škole.
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Foto: Branislav Vyhlídal



Deti v Centre Bishoftu v Etiópii
Foto: Ján Janoška
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Ako môžete pomôcť:

V programe na sponzorstvo detí, ako 

napríklad Integra Malaika, upresnite, 

že chcete pomôcť dievčaťu dokončiť jej 

vzdelanie.

Podporte organizácie, ktoré lobujú u af-

rických vlád za zákaz ženskej obriezky, ako 

sú napríklad UNICEF a Svetová zdravotnícka 

organizácia (WHO).

Zakúpte si remeselné alebo potravinové 

výrobky, ktoré vyrobili ženy a ženské 

združenia v Afrike, napríklad aj na stránke 

www.charityshop.sk alebo 

www.viacnezsperk.org.

Podporte projekty a organizácie, ktoré 

poskytujú pôžičky malým a stredným 

podnikateľkám, ako Človek v ohrození, 

KIVA.org alebo ACCION.org.

Podeľte sa o svoje znalosti, ako úspešne viesť 

podniky a živnosti s miestnymi africkými 

komunitami, pomocou dobrovoľníctva v 

spolupráci so slovenskými mimovládnymi 

organizáciami. 
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“Vzácny drahokam sa nájde aj v otrhanom vreci.”  africké príslovie

Foto: Ján Janoška Foto: Branislav VyhlídalFoto: Bezabih Tolosa



Problém: Slabé zdravie
Zdravotnícki profesionáli a zariadenia sú v 
subsaharskej Afrike veľmi zriedkavé. Vzdelaní 
pracovníci totiž odchádzajú do zahraničia 
za lepšími životnými podmienkami alebo 
zostávajú vo väčších mestách. Následne, je 
mnoho ľudí na vidieku príliš ďaleko od 
nemocníc a iných zdravotníckych zariadení 
a vyhľadávajú pomoc lokálnych tradičných 
liečiteľov. Obyvateľov miest zase trápia vysoké 
ceny liekov a starostlivosti, ktorá je navyše 
nedostatočná a ťažko dostupná.

Množstvo zdravotníckych problémov v Afrike 
zapríčiňuje slabé zdravie obyvateľstva. Podľa 
OSN je v subsaharskej Afrike úmrtnosť detí do 
jedného roku až 84,5 úmrtí na 1000 detí (kým 
v Európe sa pohybuje pod hranicou 7 úmrtí) a 
priemerná dĺžka života pre obe pohlavia je len 
okolo 52,5 rokov.

Úmrtnosť matiek v dôsledku nedostatočnej 
pred– a popôrodnej starostlivosti, podvýživa, 
malária, tuberkulóza, HIV/AIDS, a choroby 
prenášané vodou sú len niektoré príklady 
najčastejších ochorení, z ktorých mnohým sa 
dá ľahko predchádzať. 1,5 miliónu úmrtí ročne 
by sa dalo predísť zlepšením hygienických 
podmienok. Napríklad, prístupom k toaletám 
sa dá predísť kontaminácii vody a následnému 
prepuknutiu chorôb ako je napríklad cholera.

K dobrému zdraviu
Prevencia a liečenie najproblematickejších 
ochorení v subsaharskej Afrike sú tradične 
založené na pomoci s výstavbou zdravot-
níckych zariadení a na dodávkach zdravot-
ných materiálov a pomôcok, ako napríklad 
očkovacích látok proti detskej obrne, alebo sietí 
proti komárom na prevenciu malárie. 

Mnoho zdravotných rizík pre obyvateľstvo 
je spojených s vodou a hygienou, a preto 
organizácie poskytujú pomerne jednoduché a 

rýchle riešenia na zlepšenie prístupu k pitnej 
vode a štandardným hygienickým zariadeniam. 
Tieto riešenia sa dajú opakovať na mnohých 
miestach, a preto majú významný dopad.

Agentúry tiež sprostredkúvajú osvetu a 
vzdelávanie miestneho obyvateľstva ohľadom 
HIV/AIDS a prevencii tohto ochorenia pomocou 
prezervatívov, alebo ohľadom nebezpečenstiev 
spojených so ženskou obriezkou. Toto vzde-
lávanie sa často spája s výučbou lokálnych 
poloprofesionálov, ktorí asistujú napríklad 
pri pôrodoch, základných diagnostikách a 
iných zdravotníckych procedúrach. Pretože 
profesionálov je málo, budujú sa aj vzdelávacie 
centrá pre lekárov a zdravotné sestry. Internet 
a komunikačné technológie sa čoraz 
častejšie využívajú na prekonávanie rozdielov 
medzi mestom a vidiekom a na pomoc ľuďom 
vo vzdialených oblastiach.

  8   Slabé zdravie 

Mnoho 10-ročných detí v Keni sa musí 

starať o celú domácnosť a mladších 

súrodencov, keďže až 1,2 

milóna detí v Keni sú 

siroty kvôli HIV/AIDS. 1.2 milióna 

detí 

Ako vyzerá zlá zdravotná situácia? Keď starí rodičia v Etiópii s istotou očakávajú, že 1 z ich 6 vnúčat zomrie pred dovŕšením 5 rokov.

1 zo 6

Len 12% ľudí v Etiópii má 

prístup k štandardnej 

hygiene. Na prirovnanie v 

slovenskom kontexte - v paneláku 

so 48 bytmi a 200 obyvateľmi by sa 

všetci ľudia delili o 6 záchodov.

12%
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Afrika za posledných 20 rokov

Vďaka zvýšenej vzdelanosti žien a detí, ako 
aj vďaka lepšej dostupnosti antikoncepcie sa 
úroveň populácie s HIV/AIDS v Keni znížila zo 
7,7% v r. 2001 na 4,9% v r. 2007.

Výskyt vážne podvýživených detí do 5 
rokov v Keni sa znížil z 20,1% v r. 1993 na 
16,5% v r. 2003,  čo je len mierny pokles a nie 
je dostatočne rýchly na splnenie Miléniového 
rozvojového cieľa 1 do roku 2015. 

Medzi rokmi 2000 a 2006 vzrástol počet 
ľudí s prístupom k zlepšeným zdrojom vody v 
Sudáne len o 1%. 

72,8% detí v subsaharskej Afrike bolo v roku 
2007 očkovaných proti osýpkam a počet úmrtí z 
tejto choroby sa od roku 2000 znížil o 89%.

Naše skúsenosti

1. Karanjova mama zomrela, keď mal len 
7 rokov. Onedlho potom jeho otec, 

chudobný keňský farmár, ochorel a povedal 
Karanjovi, ktorý mal vtedy 9 rokov, že dáva ich 
rodinné pole jemu na starosť. Odišiel do ne-
mocnice a nikdy sa už nevrátil. Obaja Karanjovi 
rodičia tak zomreli na nejakú chorobu, čo je v 
mnohých prípadoch v jeho komunite spojené 
s HIV/AIDS. Karanja a jeho brat tak žili v dome 
sami, bez nábytku, len za pomoci priateľov, 
ktorí im nosili jedlo. Obaja chlapci boli pred-
stavení  škole Sv. Anny v Keni, partnerskej 
organizácii Integra Malaika, kde ich prijali 
do programu, dali im strechu nad hlavou a 
jedlo, a teraz môžu pravidelne chodiť do školy. 

2. 
V mnohých afrických krajinách sa teraz 
podávajú HIV pacientom takzvané antiret-

rovirálne lieky. Problém však je, že sa tieto lieky 
musia brať s jedlom. Mnoho ľudí však nemá 
dostatok jedla, aby mohli tieto lieky užívať 
pravidelne. Niektorí zase musia precestovať 
dlhé vzdialenosti ku klinike, a cena cestovného 
ich odradí od toho, aby si po lieky išli. Selam je 
jedným zo státisícov detí v Afrike, ovplyvnených 
touto chorobou. Obaja jeho rodičia zomreli a on 
taktiež dostal HIV vírus pri pôrode. Selam má 
však nádej do budúcnosti, keďže môže svoje 

lieky brať pravidelne v ambulancii, ktorá je 
súčasťou Centra Bishoftu v Etiópii. Selam 
má teraz 13 rokov, je v 4. ročníku, rád hrá futbal 
a jedného dňa by sa rád stal učiteľom.

Foto: Branislav Vyhlídal
Foto: Caulene Bussard



Ambulancia pri Centre Bishoftu v Etiópii
Foto: Caulene Bussard



 Slabé zdravie    11

“Necestuj bez pomocníka, ktorý by ti vybral smietku z oka.”  keňské príslovie
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Ako môžete pomôcť:

Prispejte na ambulanciu pri Centre Bishoftu v Etiópii, prostred-

níctvom Nadácie Integra a podporte zdravotnú starostlivosť pre 

najchudobnejších ľudí v etiópskej komunite.

Poskytnite finančnú podporu pre slovenské projekty, ktoré zlepšujú 

zdravotnú starostlivosť v Afrike, ako napríklad SAVIO (mobilná klinika 

a studňa v Južnom Sudáne) alebo eRko (klinika a učebné zariadenie v 

Južnom Sudáne).

Ak ste zdravotník, môžete ísť ako dobrovoľník do Afriky a pomôcť na 

nejakej klinike alebo v nemocnici, prostredníctvom organizácie akou je 

napríklad Vysoká škola sv. Alžbety (www.vssvalzbety.sk).

Foto: Branislav Vyhlídal Foto: Branislav VyhlídalFoto: Caulene Bussard



Problém: Nedostatok ekonomických 
príležitostí
Nezodpovedné a nedemokratické vládnutie je úzko 
prepojené s nezodpovednou fiškálnou a meno-
vou politikou, ktorá ľuďom sťažuje ekonomickú 
činnosť.

Vysoká inflácia, či stúpajúci dlh a deficit 
predstavujú len niektoré ekonomické problémy, ktoré  
brzdia potenciál a znižujú atraktivitu tohto subsa-
harského regiónu. Okrem iného, sú aj výsledkom 
nadmernej závistlosti na niekoľkých vývozných 
tovaroch s nízkou pridanou hodnotou. Nedosta-
tok rôznorodosti zapríčiňuje vysokú citlivosť na 
výkyvy cien na medzinárodných trhoch. Krajina ako 
napríklad Ghana, ktorá získava až takmer polovicu zo 
svojich príjmov z vývozu kakaa, je tým pádom závislá 
od vývoja cien tejto potraviny. Náhly pokles cien tým 
negatívne ovplyvňuje jej celú ekonomiku.

Mnohé subsaharské krajiny taktiež čelia aj obchod-
ným bariéram, ktoré im zabraňujú vstupovať 
na medzinárodný trh a súťažiť s inými svetovými 
výrobcami. Chudobní ľudia majú preto nízky príjem, 
vláda nemôže vyzbierať dostatok peňazí z daní, čo 

následne spôsobuje ďalšie zadlžovanie a závislosť na 
dotáciách od medzinárodnej komunity.

Nedostatok ekonomických aktivít je tiež spojený 
s nedostatočným tréningom a vzdelaním 
mladých ľudí v subsaharskej Afrike. Napríklad len 
4% Etiópčanov a Keňanov chodí na univerzity, 
kým na Slovensku dosahuje počet vysokoškolských 
študentov až 54%. Nedostatok vzdelávacích inštitúcií, 
ich vysoké náklady, či nepostačujúce množstvo 
učňovských pozícií nedovoľuje mladým ľuďom, 
aby získali zručnosti a schopnosti, ktoré 
by im dovolili uplatniť sa na trhu práce.

K vzniku ekonomických aktivít
Počas posledných pár rokov sa stratégie na podporu 
ekonomických aktivít v subsaharskom regióne často 
menili. Niektoré organizácie a vlády sa zameriavajú 
na poskytovanie peňazí do rozpočtov afrických 
krajín z dôvodu, že vlády a miestne organizácie 
týchto krajín najlepšie vedia, ktoré projekty a sektory 
potrebujú financie najviac. Bohužiaľ, v kombinácii s 

netransparentným vládnutím, táto stratégia nie vždy 
prináša ekonomickú prosperitu. Iné medzinárodné 
inštitúcie sa preto rozhodli vyžadovať isté fiškálne 
a peňažné reformy, ktoré vytvárajú zdravé 
ekonomické prostredie, v ktorom sa môžu zavádzať 
podporné aktivity pre chudobných. 

Na mikroekonomickej úrovni sa súčasné stratégie 
boja proti chudobe zameriavajú na vytváranie 
zárobkovej činnosti pre chudobných, aby si 
mohli zlepšiť životné podmienky a zvýšiť príjmy 
štátu. Z dlhodobého hľadiska najudržateľnejšie 
stratégie poskytujú školenia a počiatočný kapitál 
pre podnikateľské projekty, napríklad pri 
poľnohospodárskej produkcii alebo výrobe oblečenia. 
Na rozdiel od krátkodobých charitatívnych darov 
a jednorazovej pomoci tieto riešenia umožňujú 
ľuďom, aby si pomohli sami, a to na mnoho 
rokov. Tieto stratégie vytvárajú podmienky na vstup 
priameho zahraničného kapitálu, získanie výhodných 
pôžičiek a grantov, ako aj na otvorenie zahraničných 
trhov, kde sa tieto produkty môžu predávať.  
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Čo je chudoba? Keď 8 z 10 vašich etióp-

skych kamarátov žije z menej 

ako 1 dolára na deň.

1 dolár na deň

V roku 2010 bol HDP na jedného obyvateľa v Keni 562 euro, kým na Sloven-sku to bolo 11 192 euro. Inými slovami, priemerný Slovák je 20-krát bohatší ako priemerný Keňan.

20 krát 
bohatší

2 z 5 mladých Keňanov 

do 35 rokov nemajú 

prácu. Ak sa veci nezmenia, 

40% z nich si nikdy v svojom 

živote prácu ani nenájde.

40%



Sudánske ženy melú múku

Afrika za posledných 20 rokov

V roku 2005 sa výskyt extrémnej chudoby 
v Keni znížil o takmer 19% a v Etiópii o 22%.

Nezamestnanosť mladých v Etiópii sa 
medzi rokmi 2005 a 2006 zvýšila z 8% na 
25%.

Medzi rokmi 2000 a 2008 sa HDP v subsa-
harskej Afrike strojnásobil.

Priame investície zahraničného kapitálu 
v Keni vzrástli z 50 na takmer 727 milónov 
dolárov v roku 2007. Celkový kapitál v 
subsaharskej Afrike v roku 2007 dosiahol 
28 miliárd dolárov.

Niektoré subsaharské krajiny ako 
Mozambik, Etiópia či Rwanda, zaznamenali v 
súčastnosti niektoré z najvyšších ekonomic-
kých rastov na svete.

Naše skúsenosti

1. Takmer 170 000 pestovateľov kávy v 
etiópskej provincii Oromia vstúpilo 

do Fair Trade družstva, ktoré im zaručuje 
stabilné a dobré ceny za ich kávu. Nielenže im 
zaisťuje férové ceny, ale aj sociálne prémie, 
ktoré sa vyplácajú družstvu. Tieto prémie 
pomohli farmárom investovať do 
117 komunitných projektov, ako školy, kliniky, 
studne, mosty a cesty. Radšej ako by mali 
čakať na pomoc zvonku, títo pestovatelia 
vzali zodpovednosť za svoj rozvoj do vlastných 
rúk, za pomoci spravodlivej ceny za vysoko-
kvalitnú kávu. Z jedného bežného espressa, 
ktoré stojí okolo 2 eur, zvyčajne len 1 cent ide 
pestovateľovi, ktorý kávu dodal. Za pomoci 
Fair Trade farmári dostávaju 12-15 centov a 
sociálnu prémiu na komunitné investovanie.

2. 
Makadamovým orechom sa veľmi darí v 
keňských vysočinách. Väčšina farmárov 

však dostáva len nízku cenu za svoje produkty, 
keďže trhu dominuje a deformuje ho monopol 
exportnej firmy, ktorá je úzko prepojená 
s keňskou vládou.  Fair Trade spoločnosť 
Ten Senses 2 roky spolupracuje s viac ako 
600 keňskými farmármi, aby im pomohla 
získať Fair Trade certifikát. Títo keňskí pesto-
vatelia sú veľmi hrdí, že sú prví Fair Trade cer-

tifikovaní vývozcovia makadamových orechov. 
Majú zabezpečenú stálu cenu, bezpečný trh a 
sociálne prémie, ktoré im pomohli investovať 
do škôlky na makadamové sadenice. Táto 
škôlka im pomôže zvýšiť kvalitu ich produkcie 
a dovolí viacerým pestovateľom pestovať 
makadamové orechy a zlepšiť si tým príjem.
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Makadamové orechy v KeniFoto: Branislav Vyhlídal

Foto: Archív Nadácie Integra
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ťKeď je to možné, kupujte Fair Trade produkty, ktoré pomáhajú pestovateľom v 

rozvojovom svete zarobiť si na živobytie a nespoliehať sa na rozvojovú pomoc. 

Viac informácií o Fair Trade produktoch ako napríklad káve, nájdete na stránke 

www.samaycoffee.com.

Podporte mimovládne organizácie, ktoré poskytujú tréning a remeselné vzde-

lávanie, ako aj rozvoj malých podnikov v Afrike.

Pridajte sa ku kampaniam, ktoré sa snažia znížiť obchodné bariéry v EÚ, aby sa 

sem mohli importovať africké produkty.

Sponzorujte mladého človeka v remeselnom učňovstve pomocou Štipendijného 

programu Keňa Nadácie Integra, aby sa v budúcnosti mohol sám o seba postarať. 

Ako môžete pomôcť:
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Ekoturistické centrum Kiwanjani v Keni

“Z jedného kukuričného klasu sa dá naplniť celá stodola.”  ghanské príslovie

Foto: Caulene Bussard Foto: Caulene Bussard



Problém: Zlé spravovanie 
verejných zdrojov
Pokojné spolunažívanie v subsaharskej Afrike 
je spojené so spravodlivou politickou 
reprezentáciou a zodpoveným  ekonomic-
kým vládnutím. Zodpovedné vládnutie obnáša 
napríklad transparentné riadenie verejných 
zdrojov. Takéto vládnutie v Afrike je dlhodobo 
podporované aj bilaterálnymi a multilaterálnymi 
medzinárodnými inštitúciami.

Mnohé africké vlády však majú problémy s tými-
to praktikami a upadajú do korupcie a rodin-
kárstva. Päť z desiatich najskorumpovanejších 
krajín sveta je podľa indexu Transparency 
International práve v subsaharskej Afrike. Tieto 
krajiny často odopierajú práva, služby a 
ochranu svojim občanom a tým prispievajú k 
úpadku celého regiónu.

Najčastejšie formy zlého spravovania 
verejných zdrojov sú vysoké platy vládnych 
predstaviteľov, zamestnávanie rodinných 

príslušníkov vo vysokých funkciách, či 
vysoké výdavky na armádu na úkor pomoci 
chudobným.

Neefektívne vládnutie preniká aj do života 
bežného obyvateľstva a nie je len záležitosťou 
vysokej politiky. Pri jednaniach s regionálnymi 
úradmi, policajtami, či súdmi ľudia považujú 
úplatky za jedinú cestu k  službám. Chudobní 
ľudia v Afrike sa tým stávajú ešte chudobnejšími, 
kedže sú im odopreté možnosti na vlastný 
rozvoj.

K zodpovednému vládnutiu
Stratégie boja proti neefektívnemu spravova-
niu verejných zdrojov v subsaharskej Afrike 
sú externé aj interné. Externé stratégie sa 
spoliehajú na medzinárodné organizácie, 
ktoré vytvárajú tlak na africké vlády, aby 
zlepšili svoje správanie a praktiky. Napríklad 
Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetová 
banka (SB) vyžadujú ako podmienky na získanie 
medzinárodných pôžičiek a na odpustenie 
dlhu zavedenie protikorupčných reforiem 

a zákonov, ktoré zvyšujú transparentnosť a 
zodpovednosť vo verejných financiách.
Vlády iných krajín podobne vytvárajú tlak 
pomocou svojich rozvojových agentúr, ktoré 

sú čoraz opatrnejšie pri hospodárení so svojimi 
financiami. Agentúry zvyknú viazať peniaze 
na určitý projekt a vyžadujú časté monitorovanie 
a vyhodnocovanie procesu.

Vnútorné stratégie sa spoliehajú 
na posilňovanie lokálnych komunít a budo-
vanie občianskej spoločnosti. Medzinárodné 
spoločenstvo podporuje lokálne malé neziskové 
organizácie, médiá, aj súkromných podnikateľov 
a dáva im potrebné znalosti a nástroje na to, aby 
sa vedeli zastať svojich práv a slobôd, 
a bojovali za rovnoprávnosť a kontrolovali vládu 
a jej úradníkov. Dlhodobý cieľ tohto úsilia je 
zníženie korupcie a zlepšenie prístupu k službám 
pomocou zodpovedného vládnutia.
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Čo je nerovnosť? Keď najbohatších 20% 

keňského obyvateľstva získava viac 

ako polovicu príjmu celej 

krajiny.
najbohatších 

20% 

Vedeli ste, že 
keňská polícia bola vyhodnotená ako najskorumpovanejšia inštitúcia vo východnej Afrike?

korupcia 

Poslanec keňského 

parlamentu zarába 

350-krát viac ako 

priemerný farmár. Na 

Slovensku by to 
znamenalo, že poslanec by dos-

tával 110 950 euro mesačne.

350 krát   viac 



Afrika za posledných 20 rokov

Výdavky na armádu sa v Etiópii znížili z 7,6% v 
roku 2000 na 1,5% HDP v roku 2008.

Za pomoci zahraničných investícií bola Tanzánia 
schopná v roku 2010 udržať 88% ciest v dobrom 
stave, čo bol oproti roku 2000 nárast o 30%.

17 000 ľudí v Libérii sa mohlo  od roku 2008 
zamestnať vďaka programu Cash for Work Tempo-
rary Employment.

Od roku 2007 Rwanda zreformovala svoj 
finančný sektor na základe odporúčaní od MMF, SB a 
ďalších donorov, čo umožnilo stabilizáciu národných 
a komerčných bánk a prinieslo lepšie služby 
obyvateľstvu.

V roku 2002 zaviedla tanzánijská vláda 
bezplatnú povinnú základnú školskú dochádzku po 
tom, ako získala od medzinárodného spoločenstva 
odpustenie dlhu.

Naše skúsenosti

1. V jednu strašnú noc bola Wambui na 
ceste domov, keď ju jej nevlastný otec 

odviedol a celú noc sexuálne obťažoval. Ráno 
išla Wambui aj s mamou na políciu nahlásiť, čo 
sa stalo. Výsledok bol, že boli obe zatvorené vo 
vyšetrovacej väzbe, až kým nezaplatili úplatok 
vo výške asi jednomesačného platu matky. 
Šokujúce na tomto príbehu je, že úradníčka, 
ktorá ich dala do vyšetrovacej väzby, má na 
starosti detské záležitosti a jej náplňou práce je 
zabezpečiť, že sa rodičia starajú o potreby detí. 
Táto žena nie je odkázaná na úplatky, ktoré 
vymáha od ľudí. Wambui nemohla po zneužití 
ani užiť potrebné antiretrovirálne lieky, ktoré 
potrebovala. Wambui má našťastie teraz už 
nový život. S podporou svojej mamy vstúpila 
do Štipendijného programu v Keni a žije 
v detskom centre, kde jej poskytli bezpečnosť, 
jedlo, starostlivosť a vzdelávanie. Wabmui je 
šťastná, a slzy sa jej objavia len vtedy, keď si 
spomenie, že nevlastnému otcovi bude musieť 
čeliť na súde. Ale teraz už má priateľov, ktorí 
s ňou na súd pôjdu a pro-bono právnika, 
ktorého sme pre ňu našli.

2. 
V Keni má vládna energetická spoločnosť 
monopol na dodávanie elektriny. Teo-

reticky sa každá žiadosť na zavedenie elektriny 

pre firmy má vybaviť do 3 pracovných dní. Keď 
Integra založila Fair Trade továreň na spraco-
vanie makadamových orechov v Nairobi, trvalo 
to 6 mesiacov, kým jej táto spoločnosť zaviedla 
3 metre dlhý kábel. Prečo tak dlho? Pred-
chádzajúca vláda darovala veľké pozemky zná-
mym a priateľom. Tieto pozemky boli vyčistené 
od stromov a pripravené na farmárčenie. Pred 
tým však bolo toto územie využívané na zbie-
ranie zbytkovej vody pre priehradu na vodnú 
elektráreň v Nairobi. Bez stromov sa objem 
nazbieranej vody drasticky zmenšil a tým sa aj 
znížila produkcia elektrárne. S rapídnou urbani-
záciou, nedostatočným množstvom energie a 
ochotou prijímať úplatky na urýchlenie služieb 
je zrejmé, prečo sa zavedenie predĺžilo na 6 me-
siacov. Je teda správne dávať úplatky? Integra 
sa rozhodla, že nie. A dôvod? Ak sa energetická 
spoločnosť naučí fungovať len na úplatkoch, 
chudobní ľudia v slumoch, ktorí si nemôžu 
dovoliť ich zaplatiť, nedostanú elektrinu. Keď 
slnko zapadne nad Nairobi vždy o 18:30 večer, 
nemajú deti svetlo, aby sa mohli učiť, ulice sa 
stanú nebezpečnejšími, a ženy a dievčatá, ktoré 
používajú jediné existujúce spoločné sociálne 
zariadenia, sa stávajú obeťami násilia.  Priepasť 
medzi bohatými a chudobnými sa tým ešte 
zväčšuje. Nespravodlivé vládnutie a korupcia 
vždy ubližujú najviac tým najchudobnejším.

Zlé spravovanie verejných zdrojov   17

Fo
to

: B
ra

ni
sl

av
 V

yh
líd

al
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Ako môžete pomôcť:

Sledujte a podporujte prácu organizácií ako Transparency International, Hu-

man Rights Watch a iných, ktoré tlačia na vlády, aby znížili korupciu.

Keď podporujete projekty a organizácie, ubezpečte sa, že tieto organizácie 

nedávajú úplatky.

Ubezpečte sa, že  sponzorovaná organizácia pri výbere lokálneho partnera 

používa také postupy a monitorovanie, ktoré zaručujú transparentnosť a 

zodpovednosť.

Keď cestujete do rozvojového sveta, nedávajte úplatky, aby ste niečo dosiahli, ale 

vyžadujte korektnosť, domáhajte sa svojich práv a demonštrujte slušné správanie.

Zlé spravovanie verejných zdrojov   19

“Keď je ohnutý tieň stromu, vystri strom a nie tieň.”  sierraleonské príslovie

Foto: Branislav Vyhlídal Foto: Branislav VyhlídalFoto: Ester Danelová



Problém: Ozbrojené konflikty
Vnútroštátne aj medzinárodné ozbrojené kon-
flikty a násilie ničia ľudské životy, obydlia 
a infraštruktúru. Zabraňujú akémukoľvek 
ekonomickému, sociálnemu alebo politickému 
pokroku a sú preto jedným z najzávažnejších 
príčin nedostatku rozvoja v subsaharskej Afrike.

Jednou z príčin konfliktov býva kontrola 
ekonomických prostriedkov, či sú to 
nerastné suroviny ako drahé kamene a ropa, 
alebo základné nevyhnutnosti, ako orná pôda 
a voda. Kontrola týchto prostriedkov je zväčša 
rozdelená medzi etnické skupiny a klany. 
Koloniálne mocnosti v mnohých prípadoch 
vložili politickú a ekonomickú moc do rúk 
vybraných skupín a tým zintenzívnili etnické 
rozdiely, vypestovali nedôveru a podporili 
zneužívanie moci. 

Niektoré krajiny, ako Sierra Leone a Rwanda 
upadli do občianskej vojny. Ďalšie krajiny 
zase zažili lokálne násilie medzi rôznymi 
kmeňmi a klanmi, ako napríklad Keňa alebo 

Zimbabwe. Mnohé subsaharské krajiny preto 
potrebujú demilitarizovať svoje obyvateľstvo a 
vybudovať zodpovedné a transparentné vládne 
inštitúcie, ktoré by napomohli pokojnému 
spolunažívaniu rozmanitých ľudí v jednej 
krajine.  

K mieru a stabilite
Rôznorodosť konfliktov v subsaharskej Afrike 
prinútila medzinárodné spoločenstvo, aby 
používalo celú škálu stratégií na pomoc ľuďom 
v núdzi. Opatrenia zahraničných vlád a medzi-
národných organizácií zahŕňajú napríklad 
diplomatické vyjednávania, ustanovenie 
ekonomických sankcií alebo vyslanie 
mierových misií, čím sa snažia konfliktom 
predísť, priviesť ich ku koncu, alebo udržať 
novodosiahnutý mier.

Počas konfliktu, ako aj krátko po ňom, medzi-
národné humanitárne organizácie dodávajú 
relatívne krátkodobú núdzovú pomoc, po-
zostávajúcu z jedla, vody, prístrešia, zdravotnej 

starostlivosti a aj zachovania bezpečnosti pre 
utečencov a iných nedobrovoľne presídlených 
ľudí.

Dlhodobé aktivity sa zameriavajú na 
rekonštrukciu alebo nápravu politických, 
sociálnych a ekonomických vzťahov, ktoré boli 
konfliktmi zničené, prípadne konflikt spôsobili. 
Z politického hľadiska sa používajú napríklad 
ústavné reformy zavádzajúce deľbu politickej 
moci a spoluvládnutie, alebo  nové metódy na 
efektívne spravovanie verejných zdro-
jov. V ekonomickej oblasti sa dôraz kladie na 
znovuvybudovanie zničených škôl, zdravotníc-
kych zariadení, infraštruktúry a na vytvorenie 
pracovných príležitostí, aby si ľudia mohli 
opäť vybudovať svoje komunity a zdroje 
živobytia. Zamestnanie a relatívne ekonomické 
zabezpečenie eliminujú dôvody na ozbrojovanie 
a tým dávajú príležitosť na dlhodobo udržateľný 
rozvoj.
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Každú minútu bolo počas 

genocídy v Rwande 

zabitých v priemere 6 ľudí.
Každú 

minútu 

V roku 2007 nahlásilo viac ako 2 milióny žien v Konžskej demokratickej republike, že boli počas svojho života znásilnené.

2 milióny 

žien

250 000 Keňanov 

muselo opustiť svoje 

domovy kvôli povolebnému 

násilu v rokoch 2007-2008. Na 

Slovensku by to znamenalo nútené 

vysťahovanie celého mesta Košice.

250.000 



Mlyn zničený počas konfliktu v Sudáne

Afrika za posledných 20 rokov

V roku 2000 sa počet utečencov v 
Afrike znížil z 3,4 milióna na 2 milióny. 
Spolu s  novými nútenými presídlencami 
sa však OSN stále obáva o viac ako 10 
miliónov ľudí v subsaharskej Afrike.

Po desaťročiach relatívneho mieru a 
stability zažilo Pobrežie Slonoviny vlnu 
násilia v rokoch 2010-2011, po tom, ako sa 
úradujúci prezident, ktorý bol porazený vo 
voľbách, odmietol vzdať moci.

Libéria a Sierra Leone udržali 
vnútroštátny mier a zaviedli demokratické 
reformy  od konca občianskych vojen na 
začiatku minulého desaťročia.

V roku 2010 odsúhlasil keňský 
parlament novú ústavu a povolil Medzi-
národnému súdnemu dvoru, aby vyšetril 
násilnosti, ktoré prepukli po voľbách v 
rokoch 2007-2008.

Naše skúsenosti

1. Wanjera má 4 roky a býva v malom domčeku 
v slume Kibera, v keňskom Nairobi so svojimi 

rodičmi a tromi súrodencami. Podľa odhadov žije 
v tomto slume viac ako 1 milión ľudí bez vody a 
hygienických zariadení. Wanjerin dom je postavený 

z blata a zhrdzaveného plechu a je neďaleko 
priekopy plnej splaškov, ktorá nahrádza kanal-
izáciu. V januári 2008, počas nepokojov v Keni, 
sa cez ich slum prehnali ľudia, ktorí drancovali, 
znásilňovali a ničili majetky. Všetko, čo rodina 
mala, bolo zničené. Teraz patria k najchudobnejším 
ľuďom v slume. TAPA detské centrum, partner 
Integra Malaika v Kibere, zobral Wanjeru do 
predškolského programu, kde má každodennú 
stravu a čisté a bezpečné prostredie, kde sa môže 
učiť a hrať, kým jej rodičia pracujú.

2. S podporou SlovakAid investovala Integra 
v roku 2006 do dedinskej banky, mlynu 

a pekárne v dedine Lietnhom v Južnom 
Sudáne. Toto malé mestečko s 25 000 obyvateľmi 
nemalo predtým žiadne podobné služby. Mlyn a 
pekáreň mali slúžiť na pomoc miestnym ženám 
a dievčatám, aby ušetrili každodenne niekoľko 
hodín, ktoré by inak trávili mletím prosa na múku 
a pečením chleba. Tieto projekty boli takmer 
dokončené, keď vypukli boje medzi klanmi. Dedina 
bola vypálená, 29 ľudí bolo zabitých a projektoví 
manažéri museli kvôli bezpečnosti miesto 
na 6 mesiacov opustiť. Napriek tomu, že pekáreň a 
mlyn boli zničené, dedinská banka bola ušetrená. 
Dedinská banka má za účel zmobilizovať úspory 
miestneho obyvateľstva a tým poskytnúť prístup 
k mikropôžičkám. Pretože táto banka bola jediná 
svojho druhu v provincii, v ktorej žije vyše pol 
milióna ľudí, bolo rozhodnuté, že je príliž dôležitá 
na to, aby bola zničená v prípade bojov. 
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Foto: Harun Mutuma
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“V čase krízy stavajú múdri mosty a pochabí hrádze.”  nigérijské príslovie
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ťPodporte humanitárne organizácie ako Červený kríž alebo Lekári bez hraníc, 

ktoré pracujú v povojnových oblastiach ako Sudán, Pobrežie Slonoviny a Kongo.

Slabý ekonomický rast môže podnietiť nevraživosť, ktorá vedie k ozbrojeným 

konfliktom. Podporte agentúry, ktoré pomáhajú naštartovať ekonomiku a podni-

kanie v Afrike a tým znižujú pravdepodobnosť konfliktov.

Tlačte na svojich politických predstaviteľov, aby sa postavili voči násilným poli-

tickým režimom v subsaharskej Afrike.

Prinúťte svoju vládu, aby nepredávala zbrane nestabilným krajinám a tyranským 

režimom.

Ako môžete pomôcť:
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Foto: Branislav Vyhlídal Foto: Caulene BussardFoto: Harun Mutuma



Problém: Klimatické zmeny
Kruté suchá, intenzívne dažde a ďalšie úkazy 
spojené s globálnou zmenou klímy význam-
ne zmenili počasie v subsaharskom regióne. 
Väčšina obyvateľstva v subsaharskej Afrike sú 
tradiční vidiecki poľnohospodári a farmári, 
a preto klimatické zmeny prispievajú k ich 
chudobe. Keďže ročné obdobia už nefungujú 
podľa zvyčajných cyklov, alebo sa prejavujú 
v inej intenzite, farmári strácajú úrodu, 
zisky a potravu.

Aj keď sa prírodné katastrofy neodohrávajú 
priamo v subsaharskom regióne, vysoké 
ceny potravín a ich nedostupnosť na sve-
tových trhoch ovplyvňujú Afričanov. Jedným z 
hlavných problémov je neprispôsobenie sa 
lokálnych farmárov týmto klimatickým 
zmenám, či už je to kvôli nedostatku vedo-
mostí, inovatívnych poľnohospodárskych tech-
ník, alebo prístupu k vylepšeným produktom a 
technológiam.

Výsledkom týchto zmien je nárast počtu 
takzvaných enviromentálnych utečencov, 
ich migrácia do miest a zvýšená urbanizácia. 
Urbanizácia je vo väčšine afrických miest 
neplánovaná, čo znamená, že sa ľudia usídľujú 
v slumoch a nemajú prístup ani k elek-
trine, ani k vode či hygienickým zaria-
deniam. S nárastom počtu chudobných ľudí v 
mestách, rozvojové krajiny v Afrike čelia nielen 
veľkej vidieckej, ale aj mestskej chudobe.

Proti klimatickým zmenám
Krajiny v subsaharskej Afrike patria k 
najmenším znečisťovateľom ovzdušia na 
svete, a preto sú skôr obeťami skleníkových 
plynov, ktoré sa vypúšťajú v iných častiach 
sveta. Stratégie voči klimatickým zmenám 
sa preto zameriavajú skôr na zmierňovanie 
negatívnych dopadov, ako na odstráne-
nie ich príčin.

Adaptačné stratégie, ktoré odporúčajú experti 
sú viaceré. Niektoré sa snaža zvýšiť potra-
vinovú produkciu tým, že menia druhy 

pestovaných plodín, používajú modifikované, 
suchu odolné semená plodín, alebo upúšťajú 
od zavlažovacích systémov závislých na 
dažďovej vode.

Niektoré organizácie pomáhajú lokálnym 
komunitám zmeniť ich životný štýl, ktorý 
škodí životnému prostediu a ktorý ich vys-
tavuje dopadom nepriaznivého počasia. 
Napríklad, používanie pecí, ktoré nepotre-
bujú drevo alebo uhlie sprispieva k zníženiu 
odlesňovania, ktoré spôsobuje povodne, 
zosuvy pôdy a iné prírodné katastrofy. Iné 
organizácie sa zase zameriavajú na praktiky 
pasenia dobytka, keďže veľa Afričanov 
vlastní veľké množstvo dobytka. Dobytok však 
odtrávňuje veľké plochy, a tým ovplyvňuje 
schopnosť pôdy zachytávať dažďovú vodu. 
Obmedzenie počtu zvierat alebo rozlohy 
pasienkov by  znížilo rizikovosť v obdobiach 
sucha. Napokon však ľudia žijúci v oblastiach, 
ktoré ich nemôžu uživiť, budú potrebovať 
pomoc pri presídľovaní.  
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Od roku 2010 sa ceny základných potravín, 

ako sú kukurica a pšenica, zvýšili o 

70-80%, okrem iného aj kvôli 

nepriaznivému počasiu. 70-80%

Keby ste boli rodičia v Keni, 1 z vašich 5 detí by bolo podvýživené, lebo by ste mu nevedeli poskytnúť dostatok potravy.

1 z 5 

Keňania na vidieku minú až 60% 

svojho príjmu na stravu. 

V našich podmienkach by to 

znamenalo, že 60 centov z 

každého eura, ktoré zarobíte, by 

ste minuli na nasýtenie vašej rodiny.

60% 



Afrika za posledných 20 rokov

V roku 1990 32,1% pôdy v Sudáne bolo 
pokrytej lesmi. Do roku 2005 sa táto plocha 
zmenšila o 28,4% a tým vystavila populáciu 
dopadom klimatických zmien. V Keni bolo 
zníženie v rovnakom období len 0,3%.

Do roku 2025 bude ďalších 80-100 mi-
liónov ľudí vystavených nedostatku vody.

Vďaka projektu Lighting Africa Initia-
tive dostalo 672 500 ľudí prístup k čistému, 
bezpečnejšiemu a lepšiemu osvetleniu, ako 
aj iným zdrojom energie.

Počas 6 rokov bolo v Mali 
nainštalovaných viac ako 7 926 domácich 
solárnych systémov s podporou Medzinárod-
nej rozvojovej asociácie (IDA).

Naše skúsenosti

1. Po celé generácie sa farmári v Keni mohli 
spoliehať na obdobie dažďov od apríla 

do júna a na krátke dažde v novembri. Kvôli 
nedostatku zavlažovacích systémov tieto dažde 
opvlyvňovali sadenie, žatvu a všetky vidiecke ak-
tivity. V posledných rokoch sa však dažde stávajú 
menej predvídateľnými a mnohé oblasti Kene 
často trpia suchom. Niekedy zase neočakávané 
silné dažde, ktoré prídu v zlom čase, zničia 
úrodu, ktorá je ich zdrojom obživy. Klimatické 
zmeny tak nie sú pre afrických farmárov len 
teóriou. Jeden zo základných komponentov 
projektu Ekoturistického centra Kiwanjani 
v juhozápadnej Keni je zachovanie lesného 
porastu. Súčasťou dlhodobej nájomnej zmluvy 
s miestnou komunitou je zamestnanie lesníkov, 
ktorí dozerajú na vyše 50 000 hektárov plochy a 
zabraňujú výrubu stromov na výrobu dreveného 
uhlia. Tieto aktivity sú pod záštitou ešte väčšieho 
projektu v Kasigauskom koridore, ktorý sa snaží 
znížiť emisie oxidu uhličitého o milión ton počas 
nasledujúcich 30 rokov. Tento projekt poskytne 
prostredníctvom investícií viac ako 300 miliónov 
dolárov pre 100 000 ľudí, ktorí žijú v 13 komu-
nitách v tejto oblasti.
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Foto: Branislav Vyhlídal
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“Vykop studňu predtým, ako budeš smädný.”  nigérijské príslovie
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ť

Vyvarujte sa dovoleniek v rezortoch, ktoré nezodpovedne plytvajú 

vodou a energiami. Požiadajte cestovnú kanceláriu, aby si túto záležitosť 

overila predtým, ako si pobyt zakúpite.

Keď cestujete letecky, kúpte si kredity, ktoré kompenzujú vyprodukované 

emisie a poskytujú pomoc pre projekty ako Kiwanjani.

Znížte svoju spotrebu energií, keďže akákoľvek redukcia emisií pomáha 

africkým farmárom.

Ako môžete pomôcť:
Foto: Branislav Vyhlídal Foto: Ján JanoškaFoto: Branislav Vyhlídal



Problém: Prístup vyspelých krajín
Kým mnoho problémov, ktoré prispievajú 
k nedostatku rozvoja v Afrike, sú svojim 
spôsobom lokálne, treba si rovnako uvedomiť, 
že rozvinutý, „západný“ svet tiež negatívne 
prispel a stále prispieva k súčasnému stavu v 
tomto regióne.

(1) Kolonializmus
Koloniálna minulosť subsaharskej Afriky je 
jedným z týchto negatívnych faktorov. Niekoľko 
krajín - Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko 
a Portugalsko - sa zmocnili rozsiahlych teritórií 
na kontinente a umelo vytvorili hranice 
a krajiny bez toho, aby zohľadnili osídlenie, 
historické udalosti, alebo geografické útvary. 
V roku 1884 si tieto mocnosti jednoducho 
rozdelili kontinent na individuálne sféry 
vplyvu a začali využívať miestne prírodné a 
ľudské zdroje.

Politické vzťahy medzi kolóniami a kolonizá-
tormi sa líšili na základe metód vládnutia, 
ktoré si Európania zvolili. Niektoré krajiny sa 
rozhodli priniesť na územie vlastných ľudí a 
založili takzvané osídlené kolónie, kým iné 
krajiny zvolili nepriamu nadvládu a začlenili 
miestne obyvateľstvo do svojich mocenských 
štruktúr. Tak či onak, z ekonomického hľadiska 
fungoval kolonializmus rovnako. Kolónie slúžili 
ako zdroj kaučuku, zlata, dreva a iných 
prírodných zdrojov, ktoré sa lacno vyviezli 
na západ, boli spracované a predané naspäť 

kolóniám za vysokú cenu. Kolónie tak fungovali 
aj ako trh pre európske produkty s vysokou 
pridanou hodnotou a tým prispievali k rozvoju a 
prosperite koloniálnych mocností.

Kolónie zvyčajne mali len malý úžitok z tohto 
vzťahu. Ceny neboli spravodlivé a preto často 
nezostával žiaden kapitál, ktorý by sa využil na 
rozvoj miestneho obyvateľstva. Kolonializmus 
skončil už pred niekoľkými desaťročiami a 
mnohí argumentujú, že ho už nemožno viniť za 
súčasnú situáciu na kontinente. Je však dôležité 
pripustiť, že isté obchodné vzťahy na medzi-
národných trhoch a politicko-ekonomické 
postoje voči Afrike vyplývajú z tohto obdobia.
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Predpokladá sa, že v roku 2010 poskytla 

Európska únia viac ako 50 miliárd 

eur na podporu európskeho 

poľnohospodárstva, a tým 

umožnila európskym 

farmárom lacno vyvážať 

do Afriky a dominovať na 

miestnych trhoch.

Vďaka štedrým dotáciám 
európskym farmárom 

je kuracie mäso 
importované z Európy do západnej Afriky o 50% lacnejšie ako lokálne chovaná hydina.  Následkom je každoročné zvýšenie exportu až o 30% a krach miestnych chovateľov hydiny.

50% 
lacnejšie

Kvôli zvyšovaniu exportu 

ryže do Ghany od  roku 

2000 sa 66% ghanských 

farmárov ocitlo v strate.

66%50
mi

liá
rd



(2) Zbrane, dlhy a neoliberalizmus
Od konca kolonializmu sa mnohé rozvinuté krajiny 
cítili tlačené k tomu, aby pomáhali rozvojovým kra-
jinám. Bývalí kolonizátori začali poskytovať krajinám 
s novozískanou nezávislosťou rozvojovú pomoc, ale 
stále pokračovali aj s dovozom nerastných surovín. 
Rozvojová pomoc v 60-tych a 70-tych rokoch mala 
formu veľkých bilaterálnych a multilaterálnych 
pôžičiek, ktoré sa používali na veľké infraštruktúrne 
projekty a pomoc chudobným, ale v niektorých 
prípadoch aj na podporu ozbrojených konfliktov a 
diktátorských režimov. Mnohé pôžičky boli v tomto 
období aj spreneverené a použité na osobné 
výdavky politických hodnostárov, a tým pádom 
nesplatiteľné.

Studená vojna, ktorá v tomto období ovplyvňovala 
všetky polické aktivity, zapríčinila, že západný a 
východný blok súťažili o priazeň nezávislých štátov 
v Afrike. Mnoho vlád aj rebelských skupín dostávalo 
dodávky lacných zbraní, aby mohli zvrhnúť 
kapitalistické alebo socialistické vlády. Ručné ľahké 
zbrane, ako napríklad samopal typu kalašnikov, sa 
veľmi rozšírili a stali ľahko dostupnými. Napríklad 
v Ugande a Keni, kde je dobytok hlavným zdrojom 
obživy a príjmov, stojí jeden kalašnikov menej ako 
jedna krava. Obchod so zbraňami zostáva aj po konci 
studenej vojny jedným z najväčších druhov obchodu 
a rozvojové krajiny sú stále veľkými odberateľmi.

Spomínané pôžičky, ktoré boli poskytované západ-
nými bankami a vládami a neudržateľná rýchlosť 
požičiavania si na priehrady, cesty a železnice 
dostihli africké krajiny v 80-tych rokoch, kedy mnohé 

z nich nemohli plniť záväzky. S úrokmi, infláciou 
a dlhmi nemohli krajiny subsaharskej Afriky splácať 
pôžičky a preto boli prinútené k reštrukturalizácii 
pod vedením Medzinárodného menového fondu, 
ktorý sa stal jednou z najvýznamnejších pôžičkových 
inštitúcií.  Aj keď boli niektoré dlhy neskôr odpustené 
alebo zredukované, stále predstavujú veľký problém.

Reštrukturalizácia ako prístup k problému s dlhmi 
bola vedená podľa vtedy populárnej neoliberál-
nej ekonomickej filozofie, ktorá sa zamerala 
na znižovanie úlohy štátu a voľné pôsobenie trhu. 
Programy štrukturálneho prispôsobovania (Struc-
tural Adjustment Programs), ako sa tieto reformy 
nazývali, zaviedli napríklad zníženie stavov v štátnej 
správe, ktoré však viedlo k zvýšeniu nezamest-
nanosti, keďže mnoho úradníkov bolo prepustených. 
Mnoho expertov a rozvojových profesionálov teda 
viní tieto stratégie za negatívny vývoj na kontinente. 
Iní ale tvrdia, že tieto zmeny položili základy pre 
to, aby sa v Afrike efektívne používala pomoc a 
investície pre ďalší rast. Táto akademická a politická 
diskusia stále pokračuje.

(3) Medzinárodné trhy, bariéry a      
obmedzenia
Liberalizácia trhu a makroekonomické reformy, ktoré 
boli nanútené africkým krajinám, odzrkadľovali 
globálne trendy v liberalizácii. Od konca 2. svetovej 
vojny, ale hlavne od polovice 80-tych rokov sa 
medzinárodné spoločenstvo pokúšalo znížiť 
obchodné bariéry, ako tarify, kvóty a takzvané 
netarifné bariéry, aby stimulovali ekonomický rast. 
S uruguajským kolom Všeobecnej dohody o clách 

a obchode (GATT) a založením Svetovej obchodnej 
organizácie otvorili krajiny svoje trhy svetu.

Napriek celkovému procesu otvárania trhov 
sa africké krajiny a rozvojové krajiny vo 
všeobecnosti znovu ocitli v znevýhodnenej pozícii. 
Poľnohospodársky sektor predstavuje jadro ich eko-
nomickej činnosti, ale poľnohospodárske produkty 
stále čelia obmedzeniam na západných trhoch, 
kým v opačnom smere tieto obmedzenia neexis-
tujú. Navyše farmári v rozvinutých krajinách často 
dostávajú vládne dotácie, aby mohli produkovať 
vo veľkom množstve a predávať lacno v Afrike bez 
strachu z výkyvov na svetových i afrických trhoch.  
Nadmerná výroba ryže, cukru, pšenice a iných 
produktov zapríčiňuje zaplavovanie afrického trhu 
lacnými výrobkami. Niektoré produkty a firmy majú 
takú silnú kampaň, že vytlačia domáce podniky 
a obchody z trhu a tým zastavia celý ekonomický 
potenciál týchto krajín. Krajiny ako Ghana, Keňa a 
Zimbabwe sú týmto postihnuté najviac, lebo ich 
farmári nedokázali čeliť konkurencii, keďže 
nedostávajú žiadnu podporu od štátu. Farmári a 
výrobcovia sú preto obmedzení v tom, do akej miery 
môžu prispievať k rozvoju svojho kontinentu a tým 
k odstráneniu chudoby.

Niektorí odborníci  teda tvrdia, že obchodné vzťahy 
a postoje západných krajín voči subsaharskej Afrike 
sú kontraproduktívne k rozvojovým  cieľom. I keď 
podpora kontinentu cez rozvojovú pomoc a charitu 
určite pomohla mnohým ľuďom, vyzerá to tak, že 
správanie opísané v tejto kapitole taktiež prispelo k 
nedostatočnému rozvoju v posledných desaťročiach. 
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Etiópia

Centrum Bishoftu: 
Škola: Integra Malaika podporuje viac ako 500 detí od 
škôlky až po 8. triedu. Poskytujeme im vzdelávanie, školské 
uniformy a výživné jedlo. Tieto deti by bez našej podpory 
nemohli školu navštevovať.

Ambulancia: Vďaka zdrojom SlovakAid sa nám podarilo 
zariadiť ambulanciu, ktorá je sprístupnená pre viac ako 
500 najchudobnejších rodín v meste Bishoftu. Poskytuje 
základnú zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie v oblasti 
hygieny, prevencie HIV/AIDS a sexuálnej výchovy. 

Svojpomocná skupina: Je to skupina približne 
50 miestnych chudobných robotníkov, ktorí si priebežne 
šetria pár centov týždenne a ukladajú finančné prostriedky 
do spoločného fondu. Našetrené prostriedky si potom 
požičiavajú na podnikateľské aktivity ako napríklad: kúpa 
kozy za účelom predaja mlieka, kúpa šijacieho stroja alebo 
surovín na výrobu domácich špecialít. Vytvorili fond vo výške 
2.200 eur, ktoré Integra navýši o rovnakú sumu na nové 
podnikateľské aktivity. 

Družstvo pestovateľov kávy Oromia: 
Fair Trade spoločnosť Ten Senses, ktorú založila Integra, 
kupuje kávu od etiópskych farmárov. Sociálna prémia, ktorá 
je súčasťou ceny kávy, sa používa na projekty zamerané na 
rozvoj komunít, ako napríklad výstavba nemocníc, škôl, ciest, 
studní a pod. Doteraz sa im podarilo uskutočniť viac ako 117 
takýchto projektov. 

Keňa

Ten Senses Africa (TSA):
TSA pracuje s viac ako 1800 vidieckymi farmármi a zamest-
náva 45 žien pri výrobe a exporte jediných Fair Trade maka-
damových orechov na svete (2011). Príjmy pestovateľov sa 
vďaka tomuto programu zvýšili o viac ako 20%. S pomocou 
Fair Trade sociálnej prémie (družstevný fond na podporu 
komunity) farmári mohli investovať do výsadby nových 
makadamových stromov, aby viac rodín mohlo pestovať 
túto plodinu. 

Ekoturistické centrum Kiwanjani: 
S finančnou podporou SlovakAid investovala Integra do 
ekoturistického centra v juhozápadnej Keni. Príjmy z tohto 
centra zabezpečili viac ako 18.000 euro pre projekty v 
miestnej komunite a zabezpečujú lesníkov, ktorí dozerajú 
na viac ako 50.000 hektárov a zabraňujú pytliactvu a výrubu 
stromov.

Škola sv. Anny:
Táto škola v centrálnej Keni poskytuje vzdelanie, jedlo a 
podporu pre 240 detí, ktorých mnohí rodičia zomreli na 
AIDS. O tieto deti sa starajú príbuzní, ktorí si nemôžu dovoliť 
platiť za školu.

TAPA detské centrum
(TAPA - Premena afrického človeka):   
Toto centrum poskytuje predškolské a základné vzdelanie, 
jedlo a bezpečné prostredie na hranie pre 90 detí zo slumu 
Kibera v Nairobi. TAPA pomáha aj rodičom detí, tým že 
im poskytuje osobné poradenstvo a tréning praktických 
zručností, kde sa učia vyrábať pohľadnice a textilné výrobky. 
Rodiny si takto môžu privyrobiť. 

Štipendijný program Keňa:  
Tento program poskytuje základné, stredné a remeselné 
vzdelanie pre 60 mladých ľudí. Vzdelanie je pre ich rodiny 
príliš nákladné a bez tejto podpory by deti mohli ľahko 
upadnúť do prostitúcie alebo kriminálnej činnosti.

Južný Sudán

Dedinská banka:
Spolu s nórskou organizáciou Stromme Foundation a za 
podpory SlovakAid, založila Integra Group dedinskú banku 
v Gorial East County, ktorá poskytuje sporiteľské a úverové 
služby pre najchudobnejšie obyvateľstvo Južného Sudánu, 
kde žije vyše 500 tisíc obyvateľov.  Je to jediná banka v tejto 
oblasti a jej služby využíva viac ako 850 ľudí.

Mlyn:
Ženy a dievčatá v Južnom Sudáne trávia doma priemerne 
2-3 hodiny denne mletím prosa na výrobu chleba. Za malý 
poplatok môžu priniesť toto proso do mlyna, čo im umožní 
ušetrený čas venovať na vzdelávanie. Tento projekt bol 
financovaný SlovakAid a funguje v Liethnom, kde poskytuje 
služby pre viac ako 25.000 ľudí.

Pekáreň:
Chlieb je základnou potravinou v Južnom Sudáne. S pod-
porou SlovakAid, Integra investovala do pekárne, ktorá 
produkuje každý deň viac ako 60kg pečiva v mestskom 
centre Wau. Nie je len zdrojom vysokokvalitného a výživného 
chleba, ale aj šetrí čas ženám.  Je príkladom pre zakladanie 
malých podnikov a inšpiruje ďalších k podnikaniu. 

Projekty Integra Group v Afrike
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Všetky štatistické informácie v tejto publikácii sa nachádzajú na internetových stránkach týchto organizácií, kde môžete 
v prípade záujmu nájsť viac informácií:

•     Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo        www.fao.org
•     Inštitút rozvojových štúdií          www.ids.ac.uk
•     Ministerstvo zahraničných vecí SR                            www.mzv.sk
•     Oxfam International                              www.oxfam.org
•     SlovakAid                               www.slovakaid.sk
•     Ogranizácia spojených národov                             www.un.org
•     UNDP  (Rozvoj)          www.undp.org
•     UNHCR  (Utečenci)          www.unhcr.org
•     UNICEF  (Deti)          www.unicef.org
•     UNOCHA  (Humanitárna pomoc)                               www.unocha.org
•     Svetová banka           www.worldbank.org
•     Medzinárodná zdravotnícka organizácia        www.who.int
•     Tear Netherlands           www.tear.nl
•     Tearfund Belgium                                                  www.tearfund.be

Viac informácií o slovenských rozvojových organizáciách, ktoré pracujú v Afrike nájdete na stránke Platformy mimovládnych 
rozvojových organizácií www.mvro.sk
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Integra Group sa zameriava na dlhodobo udržateľné riešenia chudoby v Afrike.

Podporujeme vzdelávanie a podnikateľské zámery, ktoré vytvárajú pracovné miesta a lepšiu budúcnosť pre chudobných.

Pomáhame deťom v Keni a Etiópii navštevovať školy a získať zručnosti, aby sa mohli zamestnať.

Spolupracujeme s podnikmi, ktoré vytvárajú zamestnanie, poskytujú prístup na trh pre afrických farmárov a prinášajú 
investície pre chudobné komunity.

Vytvárame podmienky pre chudobných jedincov a rodiny v Afrike, aby sa vymanili z chudoby takým spôsobom, 
ktorý zachováva ich ľudskú dôstojnosť, zamedzuje závislosti a rozširuje možnosti aj iným.

Publikácia bola vydaná s finančnou pomocou Európskej únie a SlovakAid v rámci projektu “Engaging Slovak Youth in African Issues.” 
Tento projekt bol vedený Nadáciou Integra v spolupráci s eRko, Tear Netherlands a Tear Fund Belgium.  

Za obsah tohto dokumentu zodpovedá jedine Nadácia Integra a nemožno ho za žiadnych okolností považovať za stanovisko Európskej 
únie, Slovakaid a ostatných partnerov. 


