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Kofi Annan: Tsunami v jiní Asii je nebývalá globální katastrofa,
která vyaduje nebývalou globální odpovìï.

Postiené zemì budou potøebovat dlouhodobou pomoc.

60 let OSN:

Èas na zmìnu
Michal Broa

O

rganizace spojených národù vstoupila do 60. roku své existence. V mnohém
to mùe a souèasnì by mìl být rok zlomový. OSN stojí na rozcestí. V podobì,
v jaké funguje nyní, nestaèí plnit úkoly, které jsou na ni kladeny. Nejde jen o finance,
ale pøedevím o systém rozhodování a øízení. Proto ji nìkolik let generální tajemník
Kofi Annan vyzývá èlenské státy k zásadní pøemìnì. Reforma není vìcí samotné organizace, je pøedevím v rukách vlád státù.
OSN prochází v poslední dobì sloitým obdobím, kdy je zpochybòována i samotná její existence. Avak svìt èelí celé øadì hrozeb, které vyadují spoleèná øeení.
Proto Kofi Annan povìøil na podzim roku 2003 tým osobností vypracováním návrhù,
jak souèasným problémùm èelit. Plán pøedloený na zaèátku prosince obsahuje øadu
reformních krokù, vèetnì reformy Rady bezpeènosti (viz UNbulletin 12/2004). Já-
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drem problému ale není to, jaký poèet
èlenù bude mít Rada bezpeènosti a které zemì se stanou stálými èleny. Skuteènou podstatou vìci je, zda se svìt
bude øídit systémem multilaterální spolupráce nebo se vrátí k principu jednostranných akcí podle momentální
potøeby a rozloení sil ve svìtì. Jednostranné akce ale nemohou øeit nejzávanìjí problémy jako je mezinárodní terorismus, zbranì hromadného
nièení, AIDS, chudoba, nièení ivotního prostøedí. V hantýrce OSN problémy bez cestovních pasù.
OSN je ve svém obsahu odrazem naeho svìta. Ve své formì je ale pravdìpodobnì souèasným jediným nástrojem spoleèného souití vech státù. Svìt musí být schopen rychle a spravedlivì èelit diktaturám, genocidám, váleèným zloèinùm èi chudobì, hladu, nemocem a nièení ivotního prostøedí. Úkolem OSN je umonit státùm,
aby pøijímaly normy mezinárodního práva a aby je dodrovaly. Bez podpory vech
aktérù - vlád, obèanské spoleènosti, iroké veøejnosti a médií - se jí tento úkol podaøí
jen stìí splnit.
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Milí ètenáøi,
èas na zmìnu nastal i pro UNbulletin.
Vìøím, e nová grafická úprava bude krokem vpøed. Obsah sice nedozná tak nápadných zmìn, pøesto se vám pokusíme
pøináet informace ze svìta OSN trochu
jinak a snad i lépe.
Nejvýraznìjí zmìnou bude zruení
sekce Události OSN. Ta bude nyní spojena s rubrikou Zábìr a výsledná nová
koncepce bude pøiblinì uprostøed mezi
pùvodními událostmi a zábìrem. Samostatnì ji nebude pùsobit ani rubrika
Zprávy centra OSN, prostor pro informace o naí èinnosti je vymezen
tímto sloupkem. Nepravidelnì budeme
do bulletinu jako v minulosti zaøazovat
zajímavé èlánky ze svìtového tisku.
UNbulletin nemùe mít a ani nemá
ambice pokrýt vekeré dìní v OSN. Mìl
by Vám být základním a pøitom solidním
prùvodcem sloitým labyrintem svìtové
organizace. Pøestoe zùstává i nadále mìsíèníkem, nepodaøí se nám ani letos vydat vech dvanáct èísel. Èasopis je prakticky výsledkem práce jednoho èlovìka,
proto v pøípadì nepøítomnosti volíme øeení formou dvojèísla.
Rád bych vás informoval také o aktuálním dìní v informaèním centru. Mnozí
víte, e sí UNIC prochází v posledních
dvou letech výraznou reformou. Prvním
výsledkem reformních krokù je vytvoøení
Regionálního informaèního centra OSN
v Bruselu (RUNIC), které svou èinností
pokrývá èást území Evropské unie (pøed
rozíøením 1. kvìtna 2004). RUNIC vznikl slouèením devíti center OSN a poskytuje informaèní sluby v 15 státech unie.
Podobné schéma regionalizace by mìlo
pokraèovat i v jiných oblastech svìta.
V dohledné dobì se vak nepøedpokládá,
e by se dotklo i praského centra.
Øeditel UNIC Andreas Nicklisch se
v lednu loòského roku stal zástupcem øeditele bruselského RUNIC a souèasnì
plní funkci Desk Officer pro Velkou
Británii a Irsko. Formálnì zùstal øeditelem praského UNIC, vedením centra
v jeho nepøítomnosti byl povìøen autor
tìchto øádkù.
Nae èinnost je zejména v posledních
dvou letech stíena velmi nízkými rozpoèty. Potíe vznikly kvùli sníení celkového
rozpoètu Odboru OSN pro informování
veøejnosti (DPI) o dva miliony USD a navíc dlouhodobým poklesem kurzu dolaru. Ná mandát vak zùstal nezmìnìný,
tedy velmi iroký. Spoléháme na Vai
vstøícnost a porozumìní, abychom toto
sloité období pøekonali a byli schopni
vám i do budoucna nabídnout kvalitní
sluby.
Michal Broa, editor
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Zodpovìdný
pøístup
k rozvojové pomoci
Jeffrey Sachs

N

edávno zveøejnìná zpráva Projekt
tisíciletí OSN (Millennium Project), vytyèuje novou strategii, jejím
cílem je odstranìní extrémní chudoby a
nemocí v nejchudích zemích svìta.
Hlavní mylenkou tohoto plánu je zvýení investic do lidského rozvoje, ivotního prostøedí a infrastruktury podle
konkrétních potøeb jednotlivých zemí.
Investièní plány by pøitom mìly být dostateènì ambiciózní, aby zajistily naplnìní rozvojových cílù milénia (Millennium Development Goals, MDG).
Je zøejmé, e soukromé trhy potøebné investice neposkytnou. Stejnì tak nemohou vlády státù s nízkými pøíjmy financovat investice výluènì z domácího
rozpoètu. Tyto klíèové investice musejí
tedy být spolufinancovány bohatými a
chudými zemìmi. Vyspìlé státy ji dlouho takovou pomoc slibují, ale zatím velmi zaostávají za sliby, které uèinily ji
v roce 1970: poskytnout na rozvojovou
pomoc 0,7 procenta svého HDP.
Èasy se vak mìní. Evropa ji zaèala ke zvyování své rozvojové pomoci pøistupovat vánì. Pìt evropských
zemí v souèasné dobì poskytuje rozvojovou pomoc ve výi 0,7 procenta HDP
(Dánsko, Lucembursko, Nizozemsko,
Norsko a védsko) a est dalích nedávno pøislíbilo, e této úrovnì dosáhnou
do roku 2015 (Belgie, Finsko, Francie,
Irsko, panìlsko a Velká Británie). Nìmecko pravdìpodobnì ji brzy oznámí
své vlastní cílové datum, co bude pøedstavovat zásadní prùlom v závazcích týkajících se celé Evropy. K tìmto snahám
by se následnì mohly pøipojit i Spojené
státy a Japonsko. Politická debata se tak
pøesunuje od otázky, zda rozvojovou
pomoc zvýit, k otázce, jak ji nejlépe
rozdìlit.
Zpráva Projekt tisíciletí vyzývá
ke spravování zahranièní pomoci
s ohledem na konkrétní výsledky. Doporuèuje proto, aby se výe pomoci stanovovala a posuzovala podle rozvojových
cílù tisíciletí (MDG) stanovených pro
rok 2015.
Zpráva dále doporuèuje, aby rozvojová pomoc v kadém sektoru byla roz-
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dìlována s ohledem na konkrétní a mìdárci zaváí k poskytnutí prostøedkù rozøitelné orientaèní body podle jasnì stavojové pomoci, podmínìné jejich adenoveného kalendáøe. Napøíklad v boji
kvátním vyuitím, bude moné naèrtnout
proti malárii by takové orientaèní body
plány na zvýení investic. Na nedávném
mohly ukázat pomìr venkovských rodin,
setkání se dárci a keòtí pøedstavitelé
které do urèitého data obdrely zdarma
v zásadì dohodli, e se letos stane prioochranné sítì proti komárùm èi léky proti
ritními pìt konkrétních cílù rozvoje. Prakmalárii. V boji proti HIV/AIDS by takotickými kroky naplòování pak bude navým orientaèním bodem mohl být poèet
pøíklad nábor 4 tisíc zdravotních sester,
osob podstupujících antiretrovirální léèzahájení léèby 100 tisíc nemocných AIDS
bu. V sektoru zdravotnictví obecnì bya vykolení desítek tisíc vesnických zdrachom mìli sledovat napøíklad výstavbu
votnických pracovníkù. Jedná se o cíle,
a èinnost nemocnic, dále pak procento
které pøímo reagují na existující zdravotlékaøù a zdravotnického personálu pùní problémy v Keni.
sobících v dané oblasti.
Dárcovské zemì v Evropì by letos
mìly identifikovat øadu rychle se rozvíVlády, dárci i obèanská spoleènost
jejících zemí jako je Keòa, Etiopie, Ghaby mìly sestavit konkrétní stanovy pro
na, Tanzanie èi Senegal, jejich vlády
plnìní tìchto cílù (úèetnictví, vyhodnojsou pøipraveny pøistoupit na zvýenou
cování, zveøejòování ukazatelù plnìní).
transparentnost a zodpovìdnost pøi rozVelké nevládní organizace jako je napøídìlování rozvojové pomoci. Jak dárcovklad Transparency International a souské zemì, tak i zemì, které pomoc pøijíkromé úèetní firmy by mìly pomoci zamají, by se pøitom mìly zamìøovat
jistit, aby zvýená rozvojová pomoc skuna snadno dosaitelná opatøení, jako je
teènì proudila do cílových oblastí. Takovou rozvojovou pomoc by pøitom získaly
pouze ty státy, které
pøislíbí, e se podrobí
pøísnému mechanismu
Hlavní mylenkou Projektu tisíciletí je
plnìní cílù.
zvýení investic do lidského rozvoje,
Konkrétní investièivotního prostøedí a infrastruktury.
ní plány by mìly sestaSoukromé trhy potøebné investice nepovit
vlády
zemí
skytnou. Vlády státù s nízkými pøíjmy
v souèinnosti s místnemohou financovat investice výluènì
ními organizacemi, dárz domácího rozpoètu. Klíèové investice
ci a mezinárodními inmusejí být tedy spolufinancovány bohatými
stitucemi, aby se zajisa chudými zemìmi.
tilo, e bude brán ohled
na místní podmínky.
Skeptici namítají,
e cíle Projektu tisíciletí jsou pøíli ambicidistribuce ochranných sítí proti pøenosu
ózní. To je bezpochyby pravda v zemích,
malárie, léèba AIDS, zajitìní jídla pro
jejich vlády se o plnìní tìchto cílù nenejchudí ve kolách èi kultivace zemìzajímají, neplatí to vak v pøípadì tìch
dìlské pùdy, které pomohou africkým
státù, je se na jejich realizaci aktivnì
vesnicím ven ze souèasné bídy a zabrápodílejí. V Keni, Etiopii a dalích zení pøedèasnému úmrtí stovek milionù
mích spolupracuje Projekt tisíciletí
lidí.
s tamními vládami na stanovení souèasných podrobných investièních potøeb a
na plánech desetiletých investièních programù. To je praktický krok, o který se
skeptici nikdy nepokusili. Projekt tisíciletí OSN stanovil konkrétní investièní
opatøení, která pomohou pøekonat nejAutor je øeditelem Earth Institute
horí pøekáky v oblastech jako je prona Kolumbijské univerzitì a stojí v èele Produkce potravin, zamezování íøení nejektu tisíciletí OSN. Tento èlánek byl publikován dne 24. ledna 2005 v deníku Finanmocí a dalí problémy pøi sniování chucial Times.
doby.
Napøíklad v Keni, její nová demokratická vláda se zavázala k rozvoji své
zemì, definovali agronomové, specialisté na zdravotnictví, vzdìlání a dalí odborníci existující problémy a doporuèili
Více o projektu tisíciletí:
jejich øeení v øadì sektorù. Jakmile se
www.unmillenniumproject.org
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Ropa za potraviny
Prùbìná Volckerova
zpráva

3. února 2005  V reakci na zveøejnìní prùbìné zprávy Volckerova týmu
o programu Ropa za potraviny oznámil
generální tajemník Kofi Annan, e inicioval disciplinární øízení proti èinitelùm zapojeným do progamu a podnikl
irí opatøení v øídící oblasti. Dodrel
tak svùj døívìjí slib, e zakroèí
v pøípadì jakýchkoli informací o zneuití úøední moci ze strany zamìstnancù
OSN v souvislosti s iráckým programem.
Od poèátku jsem dával jasnì najevo, e nikdo, kdo poruí jakýkoliv zákon, nebude uchránìn od soudního stíhání. Na tom dále trvám, uvedl generální tajemník v prohláení zveøejnìném krátce poté, co ho éf nezávislého
vyetøovacího výboru a bývalý prezi-
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dent americké centrální banky Paul
Koja. Doufám, e zpráva bude brzy
Volcker seznámil s prùbìnou zprávou
k dispozici. Její závìry oèekávám
své komise. Generální tajemník následs èistým svìdomím, prohlásil Annan.
nì pøedal 240stránkový dokument Radì
éf úøadu generálního tajemníka
bezpeènosti.
Disciplinární øízení
bylo zahájeno s Benonem
Sevanem, bývalým éfem
úøadu pro irácký program
na základì mimoøádnì
znepokojujících dùkazech provinìní, jak bylo
Od poèátku jsem dával jasnì
uvedeno ve zprávì Volcnajevo, e nikdo, kdo poruí jakýkoliv
kerova týmu. Opatøení
zákon, nebude uchránìn od soudního
budou podniknuta také
stíhání. Na tom dále trvám.
proti Josephu Stephanidesovi, o nìm se zpráva
Kofi Annan
rovnì zmiòuje a který je
jetì ve funkci.
Nezávislý tým pod
vedením Paula Volckera
dále oznámil, e se chystá vydat dalí prùbìnou
zprávu o otázkách, které se pøímo týkají generálního tajemníka, konkrétnì
OSN Mark Malloch Brown vyslovil nao smluvním dojednání OSN se spoleèdìji, e probíhající Volckerovo vyetøoností, která zamìstnávala jeho syna
vání objasní souvislosti celého pøípadu a

w w w. u n . o
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Súdán

Vláda nese odpovìdnost za
zloèiny v Dárfúru

1. února 2005  Ze zprávy vyetøovací
komise jmenované OSN, která dostala
za úkol zjistit, zda dolo v oblasti válkou suovaného Dárfúru ke genocidì,
vyplývá, e vláda a dandauídské milice nesou odpovìdnost za zloèiny podle
mezinárodního práva. Ve své zprávì dùraznì doporuèuje postoupit pøípad Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC).
Komise dola k závìru, e vláda
o genocidu neusilovala. Nicménì zjistila, e se vládní síly a milice mìly podíl a
dopoutìly se nevybíravých útokù, zabíjení civilistù, muèení, vynucených
zmizení, nièení vesnic, znásilòování
a dalích forem sexuálního násilí, drancování a násilného pøesídlování.
Ve vyjádøení k 177stránkové zprávì
vyzval generální tajemník Kofi Annan
Radu bezpeènosti, aby zváila pøípadné

sankce s ohledem na to e podle vyetøovací komise váné poruování mezinárodních lidských práv a humanitárního
práva pøerostlo ve zloèiny podléhající
mezinárodnímu právu.
Pìtièlenná komise objevila hodnovìrné dùkazy také o odpovìdnosti povstaleckých sil za moné váleèné zloèiny, vèetnì zabíjení civilistù a drancování.
Od poèátku roku 2003, kdy se povstalci èásteènì na protest proti rozdìlování hospodáøských zdrojù chopili
zbraní, byly zabity desetitisíce lidí a a
1,85 milionù lidí se dali na útìk
ze svých domovù, a u v rámci své
zemì nebo do sousedního Èadu. Závìr,
e nelo o cílenou politiku genocidy, nesmí nikterak zlehèovat závanost spáchaných zloèinù, uvádí komise. Mezinárodní zloèiny, a u jsou to zloèiny
proti lidskosti èi váleèné zloèiny,
k nim dolo v Dárfúru, nejsou ménì
závané a ohavné, ne genocida, vyjádøila se komise ve své zprávì. Nicménì podstatný prvek zámìru genocidy komise nezjistila, alespoò co se týká
centrálních vládních úøadù.

Komise doporuèila vytvoøit kompenzaèní komisi, která by zaruèila odkodnìní obìtí zloèinù, a u byli jejich
pachatelé identifikováni èi nikoliv. Komise se domnívá, e Rada bezpeènosti
musí zasáhnout nejen proti pachatelùm,
ale také v zájmu obìtí, uvádí zpráva.
Komise poskytla Annanovi zapeèetìný seznam osob podezøelých z odpovìdnosti, je by mìly být pøedány pøíslunému alobci.
Má podpora ICC je obecnì známa, prohlásil Kofi Annan. Rozhodnutí
vak náleí Radì bezpeènosti, nikoliv
mnì. Podstatné je, e tìmto lidem hrozí
stíhání. Tak závané zloèiny nelze páchat beztrestnì.

•

Celá zpráva je k dispozici na
internetu na adrese
http://www.un.org/News/dh/sudan/
com_inq_darfur.pdf

ZÁBÌR
pøipomnìl, e paování ropy bylo hlavním zdrojem nelegálních pøíjmù bývalého iráckého reimu. Paování ropy probíhalo mimo dohled OSN, ale pøed oèi-

Úspìné volby

ma èlenských zemí zasedajících v Radì
bezpeènosti, øekl Malloch Brown.

30. ledna 2005  Generální tajemník OSN Kofi
Annan uvítal, e volby
v Iráku probìhly úspìnì.
Vyzval k národnímu
usmíøení a pøislíbil pomoc Organizace spojených národù v souèasné
politické transformaci
zemì.
Chtìl bych vzdát
hold odvaze iráckého lidu
a poblahopøát nezávislé
volební komisi i tisícùm
iráckých volebních dobrovolníkù a pozorovatelù k pøípravì a
uskuteènìní voleb tak efektivnì v tak
omezené èasové lhùtì a v tak nebezpeè-
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ných podmínkách, prohlásil generální
tajemník.
Poblahopøál také pracovníkùm Pomocné mise OSN v Iráku (UNAMI), kteøí
se spoleènì s dalími mezinárodními volebními odborníky na podpoøe voleb podíleli. Jak irácké tak i mezinárodní bezpeènostní síly významnì pøispìly
k zajitìní relativnì dùvìryhodného a
bezpeèného prostøedí, poznamenal.
Úspìch voleb je pro transformaèní
období dobrým znamením, prohlásil
Annan. Hlasování umoní pøipravu návrhu ústavy, která by mìla být pøedloena ke schválení v øíjnovém referendu.
OSN je podle Annana pøipravena pokraèovat ve své volební pomoci, a pokud
bude pøizvána, pomoci zvolenému prozatímnímu parlamentu s vypracováním
návrhu ústavy.

•

Palestinské volby

org/News
•

Jiní Asie

Mìsíc po tsunami

26. ledna 2005  Koordinátor humanitární pomoci OSN Jan Egeland pøedloil mìsíc poté, co nièivá vlna tsunami
zasáhla desítku zemí v Indickém oceánu, pozitivní pøehled významné, efektivní, rychlé a robustní mezinárodní
reakce, která pomohla zachránit desítky
tisíc ivotù pøed nepøízní osudu. Na tiskové konferenci v New Yorku Egeland
uvedl, e pøi celkovém poètu mrtvých
pøesahujícím 200 000 mezinárodní humanitární operace koordinovaná OSN
úspìnì zabránila druhé vlnì obìtí zpùsobené nemocemi. Celý proces, který
obvykle trvá tøi a více mìsícù, tentokrát
zabral jediný mìsíc. Pøi inventarizaci
uplynulého mìsíce vyzdvihl pøedevím
místní komunity a vlády postiených
zemí. Reakci dárcù oznaèil za bezprecedentní. Z 997 milionù dolarù poado-

vaných v rámci humanitární výzvy OSN
ji bylo pøislíbeno více ne 775 milionù.
Jan Egeland uvedl, e v indonéském
Acehu  nejvíce postiené oblasti  a
v Somálsku pøetrvávají velké problémy
s pøístupem a pomoc se zøejmì dosud nedostala ke vem potøebným. Potravinová pomoc ji ale proudí k více ne
1,2 milionu lidí a jejich poèet se mùe
zvýit a na 2 miliony. Celkem pro pùl
milionu lidí se podaøilo zajistit zásobování èistou vodou. Dìti se zaèaly vracet
do kol.
Myslím, e vstupujeme do nové
fáze, fáze obnovy a rehabilitace, øekl
Jan Egeland. V mnoha oblastech tato
fáze ji zaèala. V Acehu a na Sumatøe
to jetì nìjaký èas potrvá. Zapojí se
stovky partnerù nejen ze systému OSN,
ale i Svìtová banka, Asijská rozvojová
banka, rozvojové agentury, nevládní organizace a státní instituce.

•
Více informací:
http://ochaonline.un.org/

13. ledna - Rada bezpeènosti OSN ocenila palestinské prezidentské volby a blahopøála palestinskému lidu k vysoké úèasti ve volbách, které probíhaly v nároèných
podmínkách.
Rada bezpeènosti vyzvala Izraelce i
Palestince k obnovení politického procesu a zdùraznila potøebu plného uplatnìní
mírového plánu podporovaného skupinou
ètyø, který je znám jako cestovní
mapa. Ten pøedpokládá vznik nezávislého, ivotaschopného, demokratického
a suverénního palestinského státu koexistujícího vedle Izraele v mírovém a bezpeèném sousedství.
Zástupce generálního tajemníka pro
politické záleitosti Kieran Prendergast
ve své zprávì o situaci na Blízkém východì v Radì bezpeènosti prohlásil, e
pøinejmením pro tuto chvíli dlouhé a
hoøké roky deziluze, beznadìje a zoufalství v regionu vystøídal optimismus. Pøestoe podle jeho slov rizika pøetrvávají a
hrozba nového zhorení situace je stále
reálná, je tento mìsíc ji druhým v øadì,
který je pøíslibem pokroku v øeení konfliktu mezi Izraelci a Palestinci.
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Projekt tisíciletí:

Boj s extrémní
chudobou musí být
naí prioritou

leden - únor 2005

To je velkou nadìjí pro naplòování rozvojových cílù. Plán Projektu se tìmito
opodstatnìnými obavami zabývá a ukazuje, e cílené investice do základních
veøejných slueb, jako je zdravotnictví,
kolství a infrastruktura posiluje odolnost státù pøed podobnými tragédiemi
èi pøed následky nemocí, hladu a nièení
ivotního prostøedí.
Hlavní body a klíèová doporuèení
Projektu tisíciletí:

Pouhých 30 centù z kadého
dolaru mezinárodní pomoci se
ve skuteènosti dostane do investièních programù, které se v chudých
zemích zamìøují na boj proti chudobì,
hladu a nemocem.

S

kupina 265 pøedních svìtových
odborníkù na otázky rozvoje navrhla soubor specifických a z hlediska
nákladù efektivních opatøení, která spoleènì mohou do roku 2015 sníit na polovinu extrémní chudobu a radikálnì
zlepit ivot nejménì jedné miliardy
lidí. Dosud tak obsáhlá a vyèerpávající
strategie boje proti chudobì na globální úrovni navrena nebyla.
Doporuèení pøedloená v Projektu
tisíciletí byla publikována ve zprávì nazvané Investice do rozvoje: Praktický
plán na dosaení rozvojových cílù tisíciletí. Zpráva byla pøedána generálnímu
tajemníkovi OSN Kofimu Annanovi.
Podle nìho se boj s extrémní chudobou
musí stát prioritou svìtového spoleèenství a systému OSN v roce 2005. A
dosud jsme nemìli pevný plán, jak rozvojových cílù tisíciletí dosáhnout, prohlásil profesor Jeffrey D. Sachs, ekonom, který stojí v èele Projektu tisíciletí. Odborníci, kteøí k tomuto dílu pøispìli, bezpochyby prokázali, e cíle jetì stále mùeme splnit, pokud zaèneme
plán uskuteèòovat okamitì.
Reakce mezinárodního spoleèenství na katastrofu zpùsobenou tsunami
v jiní Asii, ukázala, e svìt má obrovský potenciál pomáhat. Obyvatelé vyspìlých zemí jsou ochotni poskytnout
prostøedky na pomoc nejchudím oblastem, pokud vìdí, e se jejich peníze
skuteènì dostanou k potøebným lidem.

Praktický plán
V roce 2000 se na pùdì OSN seli pøedstavitelé státù svìta a dohodli se na sníení extrémní chudoby do roku 2015
na polovinu. Projekt tisíciletí je detailním praktickým plánem, jak toho dosáhnout.
Dosaitelné cíle
V rozboru nákladù doli zpracovatelé
projektu k závìru, e rozvojových cílù
tisíciletí (dále jen cílù) je moné dosáhnout investováním pouhé poloviny
procenta pøíjmù vyspìlých prùmyslových zemí.

nosti a soukromého sektoru. Komplexnost je klíèem k úspìchu.
Kvalitní pomoc
Kvalita pomoci je stejnì významná jako
objem.
Rychlá pomoc
Jednoduchá a rychlá pomoc mùe zachránit miliony ivotù za relativnì nízkých nákladù: patøí sem napøíklad jídlo ve kolách pro nejchudí zdarma, dodávky malých generátorù do nemocnic
a kol, poskytování antiretrovirální léèby èi sítí proti komárùm zdarma.
Výzkumy a zprávy vypracované
v rámci projektu byly postoupeny
k odbornému posouzení expertùm
z dalích významných institucí, napø.
ze Svìtové banky a Mezinárodního mìnového fondu.
Zpráva vyzývá k zásadnímu pøehodnocení mezinárodního systému podpory rozvoje, který shledala pøíli èasto ne-efektivním a bez konkrétního zamìøení. Ze zprávy projektu vyplývá, e
pouze kolem 30 centù z kadého dolaru mezinárodní pomoci se skuteènì

Reformy na místní úrovni
Nutnou podmínkou dosaení cílù jsou
re-formy na místní úrovni a závazek státù pomáhat tìm nejpotøebnìjím.
Posilování obchodu a
soukromého kapitálu
Jde o klíèové prvky trvalého rùstu ve vech rozvojových zemích. Nejchudí zemì nemohou
vyuít výhod obchodních
a investièních pøíleitostí bez pomoci pøi výstavbì základní veøejné infrastruktury, jako jsou silnice, pøístavy, nemocnice a
koly, a bez zvyování
odbornosti pracovní síly.
Rychlá cesta k úspìchu
Projekt tisíciletí doporuèuje, aby se pomoc okamitì zamìøila na zemì,
které pomoc potøebují a
souèasnì jsou schopné
pomoc rychle a efektivnì
vyuít.
Vlády na ve nestaèí
Ekonomický rùst a tvorba pracovních míst na
stranì jedné a poskytování slueb chudým na
stranì druhé vyadují iroké partnerství státní
sféry, obèanské spoleè-

Do Projektu tisíciletí pøispìly
osobnosti z øad teoretikù a praktikù
rozvojové pomoci. Patøí mezi nì
bývalý mexický prezident Ernesto
Zedillo, indonéský ministr obchodu
Mari Pangestu, laureát ceny Svìtového potravinového programu M.S.
Swaminathan, národní koordinátorka
programu Vzdìlání pro vechny
nigerijského ministerstva kolství
Amina J. Ibrahimová, dritel MacArthurovy ceny Pedro Sanchez, výkonná
tajemnice rwandské Národní komise
pro boj protis AIDS Agnes Binagwahová, øeditel Programu boje s malárií
na Columbijské univerzitì Awash
Teklehaimanoto, prezidentka Svìtové
unie pro ochranu ivotního prostøedí
Yolanda Kakabadse Navarrová,
pøedseda organizace Africká voda
Albert M. Wright, prezident Svìtové
federace inenýrských organizací YeeCheong Lee a bývalý výkonný
tajemník Úmluvy OSN o biodiverzitì
Calestous Juma.
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dostane do investièních programù, které se v chudých zemích zamìøují na boj
proti chudobì, hladu a nemocem. Podle odborníkù úèastnících se projektu
bude rozvojová pomoc mnohem efektivnìjí a ménì nákladná, bude-li cílenì sdruována a efektivnì vyuívána na
lokální úrovni. Autoøi zprávy vypoèítávají, e v zemích s nejniími pøíjmy je
k dispozici jen 24 procent pomoci
z bilaterálních dohod potøebné pro kriticky významné investice v rámci rozvojových cílù tisíciletí. U mnohostranné pomoci je to sice 54 procent, ale poøád je to nedostaèující.
Otázka nezní, zda je pomoc úèinná, øíkají autoøi zprávy Investice
do rozvoje. Je evidentní, e pomoc úèinná je, pokud je ovem dostateèná a dobøe øízená. Problém spoèívá ve zpùsobu
a èase doruèení, do kterých zemí a
v jakém mnoství.
Projekt tisíciletí zkoumal zemì
s velkou koncentrací lidí ijících v krajní
chudobì, aby zjistil, jak velkých investic by bylo tøeba pro øeení problémù hla-

dovìní, vzdìlání, zdravotnictví, vody a
hygieny, pøímìstských slumù, dostupnosti energie a dopravních komunikací.
V zemích s nízkými pøíjmy by to znamenalo zvýení investic o 70-80 dolarù
na jednoho obyvatele v roce 2006 s tím,
e v roce 2015 by tyto investice vzrostly
na 120-160 dolarù. Mnohé zemì se
støední úrovní pøíjmù budou tyto investice schopné pokrýt z vlastních zdrojù,
i kdy v mnoha pøípadech budou poadovat odpovídající sníení nebo pozastavení splátek dluhù a odbornou technickou pomoc. V chudích zemích ale
místní zdroje postaèovat nebudou a rozdíl bude nutné pokrýt ze zdrojù vnìjích.
Projekt tisíciletí vyzývá k rázné akci
bìhem pøítího desetiletí podle následujících pokynù:
· K dosaení vech cílù tisíciletí
by rozvojové zemì mìly pøijmout ambiciózní projekty národního rozvoje, zahrnující konkrétní politické reformy a
podrobnou rozvahu poadovaných in-

vestièních potøeb a vlastních finanèních
moností.
· Zemì s vysokými pøíjmy musí
otevøít své trhy dovozùm z rozvojových
zemí a mìly by nejchudím zemím pomoci v posilování jejich vývozní konkurenceschopnosti pomocí investic
do infrastruktury, obchodních zaøízení,
vìdy a technologií. Autoøi dùraznì doporuèují uzavøít jednání konference
o rozvoji v katarském Doha (Doha Development Round) do roku 2006.
· Regionální uskupení jako je Africká unie by mìly podporovat regionální obchod a budování pøeshranièní
infrastruktury (silnice, energovody, telekomunikace) a posílit ekologické systémy øízení. Dárcovské zemì by mìly
rozíøit financování tìchto zásadních
regionálních programù.
· Generální tajemník musí zajistit lepí koordinaci mezi jednotlivými
agenturami OSN.
· V roce 2006 musí pomoc z vyspìlých zemí vzrùst na 0,44 procenta
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HDP a na 0,54 procenta HDP v roce
2015. To je stále ménì, ne cílových
0,7 procenta HDP pøislíbených svìtovými pøedstaviteli v roce 2002 na konferenci v Monterrey.
· Autoøi zprávy vyzvali bohaté
zemì k poskytnutí rozvojové pomoci
ve výi 135 miliard dolarù v roce 2006.
To je o 48 miliard více, ne pøedstavují
dosavadní pøislíbené prostøedky, a jde
o ekvivalent pøiblinì pìti procent celosvìtových výdajù na zbrojení. Doporuèují dále, aby v roce 2015 roèní objem pomoci dosahoval 195 miliard dolarù.
· Tato dodateèná pomoc by mìla
zahrnovat pùvodní zvýení z pìti
na sedm miliard dolarù roènì a do roku
2015 urèené na vìdeckou a technologickou podporu chudých zemí se zamìøením na zdravotnictví, zemìdìlství,

Prolomení chudoby nejchudích
zemí je z hlediska celosvìtové
bezpeènosti otázkou klíèového
významu. Pokud lidé nemají potraviny, lékaøskou péèi, nezávadnou
pitnou vodu a ádnou anci na lepí
budoucnost, jejich spoleènosti jsou
náchylnìjí k nestabilitì a nepokojùm, které se íøí do zbytku svìta.
Jeffrey Sachs

energetiku, péèi o ivotní prostøedí a
výzkum klimatu.
· Projekt tisíciletí podporuje návrh Velké Británie na vytvoøení nové

leden - únor 2005

mezinárodního finanèní entity (International Finance Facility, IFF) jako hlavního opatøení ve financování rozvoje
v roce 2005. IFF, jeho úkolem by bylo
zdvojnásobit do roku 2015 rozvojovou
pomoc pøevodem dodateèných fondù
z kapitálových trhù, vydáváním dluhopisù krytých pøísliby dlouhodobé dárcovské pomoci. Volba finanèního uspoøádání ale závisí na dárcovských zemích. Klíèovou otázkou je rychlá dostupnost nových zdrojù.
Rozvojové cíle tisíciletí: Pojistka
globální bezpeènosti
Èasu je málo, do splnìní cílù roku 2015
zbývá jen 10 let. Jejich splnìní není
pouze otázkou globální spravedlnosti a
lidských práv, ale je podstatné pro globální bezpeènost. Chudé a vyhladovìlé
spoleènosti jsou mnohem náchylnìjí
k rozpoutání konfliktù o omezené ivotnì dùleité zdroje. Rozvojové cíle tisíciletí by mìly být zahrnuty do agendy
mezinárodního spoleèenství v oblasti
ukonèování násilných konfliktù, uklidòování nestability a boje proti terorismu.
Zpráva Projekt tisíciletí vyzývá
k efektivnímu zacházení se zdroji a
upozoròuje, e zvlátní pozornost by se
mìla vìnovat rozvojovým zemím, které se zavázaly k zavedení lepího systému vlády a prùhledného rozpoètování. Podle zprávy existují desítky zemí
s nízkými pøíjmy, které se pokouejí
zahájit cestu reforem.
Zemì neznající zákon a ovládané
zkorumpovanými vùdci nejsou schopné investovat své zdroje do zdravotnictví, kolství a silnièní sítì,uvádí Sachs.
Zvýená mezinárodní podpora by mìla
smìøovat do zemí s kvalitními systémy
vládnutí, do zemí, které se snaí otevøít své ekonomiky, reformovat svùj politický systém a bojovat s korupcí.
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