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INDONÉSIE:

„Domácí násilí, zejména napadání žen manželi a dětí rodiči, často propuká v dobách rostoucího 
ekonomického napětí. Dospělí a zejména muži, kteří ztrácejí naději a jsou drceni pocitem bez-
moci, s mnohem větší pravděpodobností fyzicky napadají slabé a zranitelné členy rodiny. V době, 
kdy podíl nezaměstnaných a částečně zaměstnaných dosahuje 39 %, je mnohem víc rodin  
na hraně.“

ITÁLIE: 

„Ačkoliv se Itálie zavázala, že jako přední cíle své politiky rozvojové pomoci stanoví snížení 
chudoby, dosažení rovnosti pohlaví a Rozvojové cíle tisíciletí, kvantita a kvalita jejího financování 
určeného na podporu všeobecného přístupu ke zdravotním službám, vodě a vzdělání je pořád pod 
evropskými a mezinárodními standardy.“

působí tradičně především ženy. V důsledku toho 
začala stagnovat veškerá produkce obilovin a dobytka 
pro domácí spotřebu, stejně jako rybářství. Když už 
byla potravinová krize zřejmá, prezident John Kuf-
four vyhlásil v květnu 2008 program ke „zmírnění 
potíží, kterými trpí Ghaňané v důsledku eskalace cen 
potravin a paliv“, jehož obsahem je snížení dovozních 
cel na potravinářské produkty a zrušení spotřební 
daně z některých ropných výrobků. Ghanská plat-
forma Social Watch vyjádřila této iniciativě podporu, 
přičemž však poznamenala, že „nebude přínosem pro 
malovýrobce, zejména ženy, které v Ghaně produkují 
80 % potravin“.

Podobně v Jemenu, zemi na jedné z nejnižších 
příček Indexu rovnosti pohlaví (Gender Equity Index), 
žebříčku sestavovaného sítí Social Watch, jsou chudé 
ženy pracující hlavně v zemědělství a pastevectví víc 
postiženy dopadem liberalizace obchodu a růstem cen 
obilí. Místní koalice Social Watch udává, že „většina 
občanských zdrojů (výzkumných institucí a dalších 
organizací) se domnívá, že oficiální politiky nejsou 
založeny na správně promyšlené ekonomické politice, 
provádějí se náhodným způsobem a mění se v nástro-
je ochrany zkorumpované menšiny, jež si pohrává se 
zdroji a bohatstvím státu a nechává většinu chudého 
obyvatelstva snášet tíži takzvaných ,ekonomických 
reforem’, které nemají viditelné účinky.“

Korupce a špatně navržené politiky nejsou 
výlučně věcí rozvojových zemí. V České republice cha-
rakterizoval bývalý prezident Václav Havel privatizační 
proces jako ,mafiánský kapitalismus’ a místní plat-
forma Social Watch nám ve své zprávě v pravý čas 
připomíná, že „značná část ztrát zbankrotovaných 
bank a fondů byla uhrazena daňovými poplatníky“. 
Daňová reforma přijatá roku 2007 je charakterizována 

slovy „chudým brát a bohatým dávat“. Podobná slova 
používá kanadská Social Watch: „Kanada patří k malé 
skupině zemí, které snížily úroveň zdanění takovým 
způsobem, aby z toho měli největší prospěch ti, kdo 
jsou už dnes nejbohatší.“ V Paraguaji, kde je daňový 
systém tak nespravedlivý, že se vůbec nedaní příjmy, 
nedávné reformy státních příjmů “rozšířily daňovou 
základnu tím, že získávají příjmy hlavně z nepřímých 
daní. Jejich tíha padla hlavně na střední třídu a chudé,“ 
přičemž lidé s vysokými příjmy nadále nijak významně 
nepřispívají do státní pokladny.

Závod o to, kdo dřív dosáhne na dno v daňové 
politice, je výsledkem vzájemné soutěže zemí 
o přilákání zahraničních investorů. Vytvářejí se „zóny 
volného obchodu“ vyjmuté z národní daňové povin-
nosti (a někdy také ze zákonů a ústavních záruk à la 
Guantánamo). V Maroku „jsou bezcelní zóny často 

obviňovány z porušování ekonomických a sociálních 
práv dělníků“ a v Ugandě je situace práv lidí pracu-
jících v odvětvích pěstování květin a hoteliérství 
„vážná a zhoršuje se“.

Klíčovou složkou jakékoli strategie snižování 
chudoby a uskutečňování práv ESC je zajištění 
nejpodstatnějších sociálních služeb (vzdělání, zdra-
votní péče, pitná voda). Skupiny Social Watch podávají 
zprávy o kvalitě těchto služeb a v poslední době také 
zkoumají, jak jsou přesně placeny a kým. Brazilská 
Social Watch došla po podrobném přezkoumání stát-
ního rozpočtu k závěru, že „ve spleti nepřímých daní, 
přímých příspěvků do systému sociálního zabezpečení 
jako podmínky pro přiznání dávek a odvádění části 
těchto peněz na jiné účely jsou zvýhodněni právě ti 
lidé, kteří financují programy na prosazování práv 
ESC“. Řečeno jinými slovy, nedochází k vůbec žádné 

KAMERUN A OBČANÉ S POSTIžENÍM: MNOHO PŘIJATÝCH ZÁVAZKů, MÁLO VÝSLEDKů

Federation of Civil Society Organizations of Cameroon (FOSCAM)1

Šedesát let po Všeobecné deklaraci lidských práv a devět po deklaraci Afri-
cké dekády zdravotního postižení jsou práva lidí s postižením v Kamerunu 
stále ignorována.

Kamerun podepsal a přijal většinu mezinárodních dohod týkajících se 
míru, bezpečnosti a rozvoje. Nicméně, když byla přijata v roce 2006 Kon-
vence o programu pro celosvětovou aktivitu ve prospěch lidí s postižením, 
schválená OSN v roce 1981, Kamerun tento dokument, který vstoupil v plat-
nost v dubnu 2008, nepodepsal.

1  ANACLAC, COSADER, UNAPHAC, Club UA-Cameroon,  APICA, CIPI, IDF Bamenda,  ADEID, CNJD, 
CANADEL, CAMNAFAW, CNJD, CIPI, CRADIF,  APRIS, APSC, CERUT, CRADEC, DMJ a CGT-Libertés.

V březnu 2000 se v Kamerunu uskutečnila schůzka Národní řídící 
komise pro aktivity Africké dekády zdravotního postižení (ADPD 1999 – 
2009), jejímž výsledkem byl návrh akčního plánu v roce 2002. Pro rok 2008 
byl ohlášen vznik Národní kontrolní komise, ale dosud nebyla vytvořena. 
Nevznikly ani žádné národní strategie pro uskutečnění Národního plánu.

Do dnešní doby jsou v Kamerunu práva lidí s postižením, v nejlepším 
případě, uznána pouze na papíře. Navzdory přijatým mezinárodním do-
hodám, odráží absence specifických státních politik chybějící opravdu 
přijaté závazky ohledně práv lidí s postižením. n




