Vážení čtenáři,
rádi bychom Vám představili newsletter, který je věnován problematice rozvojové
spolupráce se zaměřením na osoby se zdravotním postižením v rozvojových
zemích. Newsletter vytváříme v rámci informační kampaně „PŘES PŘEKÁŽKY“,
kterou chceme upozornit na téma zdravotního postižení v souvislosti
s problematikou globálního rozvoje a chudoby.
V prvním čísle se mimo jiné dozvíte, jak se daří mezinárodnímu
společenství plnit Rozvojové cíle tisíciletí, jak probíhá formulace nových
rozvojových cílů na období 2016 - 2030, nebo jak se žije albínům
v Africe.

Stav naplňování Rozvojových cílů tisíciletí ve vysílání České televize

Rok 2015 je rokem bilancování míry naplnění Rozvojových cílů tisíciletí, tedy cílů
směřujících k odstranění extrémní chudoby, kterých mělo být dosaženo právě do
letošního
roku.
Organizace spojených národů proto před několika dny vydala aktuální zprávu o plnění těchto
cílů
(Millennium
Development
Goals
Report
2015,
dostupný zde).
V reakci na vydání dokumentu se rozvojové agendě věnovala Česká televize ve vysílání studia
6. Jaké cíle se podařilo splnit a jak se do globálního rozvoje zapojuje Česká
republika, můžete shlédnout v archivu ČT.

Začíná první ze tří mezinárodních konferencí o
budoucnosti globálního rozvoje
V pondělí 13. července začne v Addis Abebě, hlavním městě Etiopie,
mezinárodní konference OSN o budoucnosti financování globálního
rozvoje. Představitelé států zde budou jednat o tom, jak
financovat plnění nových rozvojových cílů. Letos totiž končí lhůta pro
splnění stávající agendy Rozvojových cílů tisíciletí (tzv.MDGs) a je nezbytné
vytvořit strukturu financování na následnou rozvojovou agendu tzv.
Udržitelných rozvojových cílů (Sustainable Development Goals) na dalších 15
let.
Ačkoli na konferenci míří vysocí představitelé z celého světa, neúčastní se jí
žádný český představitel. Pokud Vás zajímá, jaký má tato konference význam a
proč bychom se jí jako Česká republika měli účastnit, podívejte se na video
organizace Glopolis, které to stručně a srozumitelně shrnuje.

Žádná kouzla, žádné čarodějnictví, jen
albinismus: 13. červen vyhlášen
Mezinárodním dnem osvěty o albinismu
V sobotu 13. června lidé po celém světě slavili Mezinárodní den osvěty o albinismu
(International Albinism Awareness Day). Motto dne znělo:„ žádná magie, žádné
čarodějnictví, jen albinismus“, což přesně odráží hlavní předsudek, kterému osoby postižené
albinismem a jejich blízcí čelí.
Vzácná genetická vada, jejímž důsledkem je chybějící pigment v kůži, vlasech nebo očích, je
v mnoha afrických zemích dosud spojena s množstvím pověr a předsudků. Albíni jsou
považování z
a démony, nadpřirozené bytosti, jejichž těla mají zvláštní moc.
Jak se žije albínům v Africe, jaké závažné zdravotní důsledky albinismus
představuje a jaké jsou nejčastější mýty si můžete přečíst v tomto článku.

Efektivita rozvojových programů aneb jak léky proti parazitům
pomáhají v boji s chudobou
Po devět let sledovali výzkumní pracovníci různé strategie pomoci lidem žijícím v chudobě

v šesti státech světa.
Při porovnání různých přístupů k podpoře vzdělávání dětí mimo jiné vyplynulo, že je
efektivnější podávat dětem léky proti parazitům, než jim poskytovat stipendia nebo školní
uniformy. Pouze pokud budou děti zdravé, budou moci chodit do školy a věnovat se učení.
Pokud však onemocní, ani stipendium jim vzdělání nezaručí. Studie dále ukazuje, že skupina
lidí, kteří v dětství dostali léky proti parazitům, v dospělosti vydělává v průměru o 20 % více,
než skupina, která tyto léky nedostávala.
Z celé studie vyplývá, že programy, které budou řešit potřeby chudých komplexně (zdraví,
pracovní příležitost, vzdělání, strava atd.), jsou sice relativně nákladnější, nicméně ve
výsledku zajišťují stabilnější a dlouhodobější výsledky. Například v Indii výsledky ukazují, že
za každý dolar investovaný do programu (který účastníkům zajistil zdravotní péči, zdroj
obživy, malé „kapesné“, různé tréninky a přístup ke spořicímu účtu), si mohli jeho účastníci
následně dovolit utratit za jídlo a ostatní potřeby 4,33 dolaru.
Celé shrnutí studie o efektivních rozvojových programech si můžete přečíst zde .

Organizace ONE kampaní přesvědčuje politiky celého světa: Větší
podpora žen zásadně pomůže v boji s chudobou
Mezinárodní organizace ONE bojující proti extrémní chudobě prostřednictvím osvětových
kampaní a komunikací s politickými činiteli zahájila kampaň na podporu žen a dívek
v rozvojových zemích s názvem „Poverty is sexist“ („Chudoba je sexistická“).
Kampaň upozorňuje na fakt, že ženy mají stále v mnoha společnostech nerovné
postavení a jsou proto reálně mnohem více ohroženy chudobou. Jsou nuceny do
sňatků, běžně před dosažením dospělosti, je jim odpíráno vzdělání, často nemohou vlastnit
půdu, na níž pracují, a při porodech kvůli špatné dostupnosti zdravotní péče a hygieny
riskují často vlastní životy.

Obecně horší situace žen v rozvojových regionech se projevuje i na situaci žen se
zdravotním postižením. Ty získávají práci, vzdělání nebo zdravotní péči podle statistik
významně hůře než muži se zdravotním postižením, a proto se také snáze než muži
s postižením dostanou pod hranici chudoby.
Cílem kampaně je přesvědčit politiky, kteří budou na podzim rozhodovat o
podobě rozvojových programů po roce 2015, aby se zavázali poskytnout pomoc
těm nejchudším zemím a nejvíce marginalizovaným skupinám osob, což jsou dle statistik
právě ženy, a umožnili tak ukončit extrémní chudobu. Investice do žen, jejich vzdělání a
podnikání, se přitom mnohonásobně vyplácejí. Ženy jsou například spolehlivější při splácení
úvěrů, a pokud žena obdržela alespoň nějaké vzdělání, roste pravděpodobnost, že bude do
školy v budoucnu posílat vlastní děti.
Do kampaně se zapojilo už přes milion lidí po celém světě, mimo jiné Malalai Júsuf-zajová,
Mary J. Blige nebo Beyoncé. Více informací o kampani se dočtete zde.
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