Světové ekonomické fórum v Davosu:
Vyloučení osob s postižením ze vzdělávacího systému a
pracovního trhu stojí miliardy
Mezi 22. a 25. lednem 2019 se řada čelných světových představitelů, podnikatelů a odborníků
sjela do švýcarského Davosu na pravidelné Světové ekonomické fórum. Mezi klíčová témata
letošního setkání patřila i inkluze osob s postižením.
Jednou z hlavních představitelek neziskového sektoru, která v Davosu vystoupila hned na třech
akcích, byla Yetnebersh Nigussie, nevidomá právnička z Etiopie a čelná představitelka mezinárodní
rozvojové organizace Light for the World, která působí v České republice působí pod názvem Světlo
pro svět. Na akci mimo jiné představila kampaň #valuable, jejímž cílem je obrátit k tématu inkluze
pozornost soukromého sektoru i státních orgánů.
"Inkluze není marginální téma. Na světě žije jedna miliarda lidí s postižením, z nichž většina nemá
rovný přístup ke vzdělání ani na pracovní trh. Země, které vylučují osoby se zdravotním postižením,
čelí v důsledku této politiky obrovským ztrátám, které se promítání do poklesu HDP,” vysvětluje
Yetnebersh Nigussie.
Podle odhadů Mezinárodní organizace práce způsobuje v jednotlivých zemích vyloučení
osob se zdravotním postižením ročně pokles až 7% HDP. Jedná se o ohromné prostředky, které
zejména rozvojovým zemím velmi chybí. Studie Mezinárodního střediska pro zdravotní postižení v
roce 2014 dále tvrdí, že se národní produkt země se zvyšuje mnohem vice, pokud lidé se zdravotním
postižením získávají přístup ke vzdělání a práci (Morgon Banks a Pollack, 2014).
Příklady Bangladéše, Kambodže, Indie, Nepálu a Filipín dokazují, že návratnost investic do
vzdělávání u osob se zdravotním postižením je dvakrát až třikrát vyšší než návratnost u lidí bez
postižení (Lamichhane, 2014). Naopak jejich vyloučení má vliv na pomalejší hospodářský růst,
přináší značné náklady a není ekonomicky životaschopné (Morgon Banks a Pollack, 2014).
“Inkluze tedy má smysl nejen ze sociálního, ale i ekonomického hlediska. Jednotlivé země musí
přijmout jasný závazek inkluzivní vzdělávání podporovat," uzavírá Nigussie.
Yetnebersh Nigussie: stručná biografie
Již více než desetiletí platí Yetnebersh Nigussie ve své domovské Etiopii za neúnavnou zastánkyni
práv osob s postižením a rovnoprávnost žen. V roce 2005 stála u zrodu Etiopského centra pro
postižení a rozvoj (ECDD), jehož cílem je plná inkluze osob s postižením do společenského života.
Stejně jako tisíce jiných dětí v rozvojových zemích jsem oslepla až po narození v důsledku nemoci,
která je normálně léčitelná. Paradoxně to však byl její hendikep, který jí dopomohl ke vzdělání. O
nevidomou dívku žádný ženich nestál, a tak mohla získat vzdělání ve škole. Na naléhání matky
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nastoupila do školy, kde excelovala a později byla přijata i na Univerzitu v Addis Abebě, kde
vystudovala práva a postgraduální program v sociální práci. Po studiu se plně věnovala advokační
činnosti ve prospěch osob s postižením.
V současné době Yetnebersh Nigussie vede Oddělení podpory práv osob s postižením v etiopské
pobočce mezinárodní organizace Light for the World, která se zaměřuje na léčbu slepoty, zlepšování
kvality života a advokační činnost ve prospěch lidí s postižením v nejméně rozvinutých částech
světa.Je držitelkou řady ocenění, z nichž nejvýznamnější je cena Right Livelihood Award, známá
rovněž pod názvem Alternativní Nobelova cena.
* Citované studie:
- Costing Equity Study on Financing Inclusive Education: https://www.light-for-the-world.org/costing-equity-reportiddc
- Study on GDP and Inclusion: http://disabilitycentre.lshtm.ac.uk/files/2014/07/Costs-of-Exclusion-and-Gains-ofInclusion-Report.pdf
- Téma inkluze na letošním Světovém obchodním fóru:
www.weforum.org/press/2018/12/world-economic-forum-annual-meeting-2019-to-highlight-disability-inclusion/
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Poznámka pro editory:
Světlo pro svět - Light for the World je nevládní organizace, která se zaměřuje na léčbu slepoty, zlepšování
kvality života a advokační činnost ve prospěch lidí s postižením v nejméně rozvinutých částech světa.
V České republice byla založena v srpnu 2007 jako sesterská organizace nevládních organizací sítě Light for
the World, která v oblasti pomoci nevidomým úspěšně funguje již od roku 1988. V současné době Light for
the World vedle Rakouska a Česka působí ve Velké Británii, Německu, Švýcarsku, Belgii, Nizozemí a
Spojených Státech. Více informací na www.svetloprosvet.cz.
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