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Tento projekt je fi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

CHUDÍ A BOHATÍ
Nerovnoměrné a nespravedlivé rozdělení bohatství je jedním z velkých paradoxů moderní doby. Svět jako 

celek v průběhu 2. poloviny 20. století nesmírně zbohatl. Navzdory tomu miliony lidí nejen v rozvojových, 

ale i v rozvinutých zemích žijí v chudobě.

Svět je rozdělen na země bohaté a chudé, na svět rozvinutý a nerozvinutý či na „první svět“ a „třetí svět“ 

(„druhým světem“ byly dříve myšleny socialistické země).

Lidé nežijí jen chlebem, ale naše civilizace až dosud nebyla schopna ho poskytnout všem. ~ Bergier, Pouwels

Víte, že…
Pod hranicí absolutní chudoby (příjem 1,25 USD na obyvatele a den) 

žije přibližně jedna miliarda obyvatel.

2 % nejbohatších lidí na světě vlastní více než polovinu světového 

bohatství.

Tři miliardy lidí (téměř polovina obyvatel planety) žijí ve stavu, který 

můžeme nazvat akutní nouzí.

Při úvahách o chudobě a možnostech jejího řešení bychom neměli 

zapomínat vidět za statistickými čísly a obecnými konstatováními 

vždy konkrétního člověka v nouzi. Ještě horší než život v chudobě je být v této situaci úplně opuštěný, nežádoucí, druhým lhostejný. 

Hlavní město Port au Prince – až 80 % obyvatel žije v absolutní chu-

době (jejich příjem je nižší než 1,25 USD na den. ) (Haiti)
Slumy jsou chudinské čtvrti z improvizovaných a obvykle nelegálně 

postavených chatrčí, které se nacházejí hlavně na předměstích velko-

měst v chudých státech. (Haiti)

Okolí města Kampaly – typický obraz tzv. „třetího světa“. (Uganda)

Rozvojová spolupráce
Jedním z prostředků, jak pomoci chudým zemím je rozvojová spolupráce. Jedná se jak o dlouhodobou podporu 

fi nanční a materiální (např. stavba škol, nemocnic), tak i předávání know-how (např. vzdělávání učitelů, školení porod-

ních asistentek i státní správy). 

OSN doporučuje všem státům dávat 0,7 % HDP na rozvojovou pomoc – tento cíl naplňují pouze Norsko, Nizozemsko, 

Dánsko, Švédsko, Lucembursko. ČR se pohybuje kolem 0,4 % HDP.
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Vojenské výdaje
Výdaje na zahraniční rozvojovou pomoc (ODA)
Cíl, kolik by mělo být vynaloženo na ODA

VOJENSKÉ VÝDAJE VE SROVNÁNÍ S VÝDAJI NA ROZVOJOVOU POMOC 
VE VYBRANÝCH ZEMÍCH
(Upraveno podle: State of the world 2005)

Vojenské výdaje ve srovnání s výdaji na rozvojovou pomoc ve vybraných 

zemích. (Upraveno podle WorldWatch Institute 2005.)

Uganda je jednou z mála zemí, která účinně bojuje s HIV AIDS. Alespoň podle tvrzení ofi ciálních zdrojů. Ofi ciální 

statistiky hovoří o 5 % populace infi kované virem HIV, zahraniční lékaři, kteří v zemí působí, jsou však přesvěd-

čeni, že reálné číslo bude mnohem vyšší. (Uganda)

Tento muž si z lesa odnáší zbytky po těžbě dřeva – nasbírané větve. 

Ale i ty se budou v jurtě hodit.  (Mongolsko, Ulambátar)
Většina místních obyvatel i turistů dává přednost autobusové dopravě. 

(Indie)

Toto dítě nebude chodit do školy, podvýživa pravděpodobně omezí 

jeho fyzický i mentální rozvoj. Nebude proto moci rozvinout svůj 

tvůrčí potenciál a jeho život nebude naplněn, jak by mohl a měl 

být. (Indie)

Donáška dřeva. (Indie, Varanásí) V rozvojových zemích donášku vody zajišťu-

jí především ženy. Vodu nosí v 10-20 litrových 

kanystrech ze vzdálenosti až několik kilometrů. 

(Uganda)


