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síť social Watch vznikla v roce 1995 s cílem ne-
závisle sledovat dodržování závazků, přijatých na 
konferenci organizace spojených národů o sociál-
ním rozvoji v Kodani v roce 1995 a na Konferenci 
o ženách v Pekingu v témže roce. na těchto kon-
ferencích bylo poprvé definováno odstranění chu-
doby a rovnost pohlaví jako společný celosvětový 
cíl – jeden z hlavních vedle míru a lidských práv. 

social Watch vydává každoroční zprávy o pokro-
ku a nedostatcích v boji proti chudobě a za rov-
nost mužů a žen (většina lidí žijících v chudobě 
jsou ženy). výroční zprávy se staly první stálou 
monitorovací iniciativou v oblasti sociálního roz-
voje a rovnosti pohlaví na národní úrovni a poprvé 
spojily tato dvě témata v nadnárodním měřítku. 

social Watch vyzývá vlády, osn a mezinárodní 
organizace k  odpovědnosti za naplnění národ-
ních, regionálních a mezinárodních závazků 
k vymýcení chudoby.

ČESKÁ KOALICE SOCIAL WATCH

Česká koalice social Watch vznikla v roce 2008 
a hlavními tématy, na která se zaměřuje, jsou:
• chudoba a sociální práva
• rozvojová spolupráce
• Genderová spravedlnost
• životní prostředí
• Migranti a menšiny

Chudoba, sociální práva a rozvojová  
spolupráce

chudoba, především ve svých extrémních for-
mách, je základní překážkou důstojného života  
a rozvoje jednotlivce, rodin i komunit. boj proti 
chudobě na mezinárodní úrovni odsouhlasily 
všechny rozvinuté státy již v roce 1971 v osn, 
kdy se také bohaté země, v četně té naší, zavá-
zaly navýšit prostředky na rozvojovou spoluprá-
ci na 0,7 % hDP. to se dosud podařilo jen pěti 
zemím. v roce 2000 na summitu tisíciletí se 
opět všechny země rozhodly přijmout tzv. Milé-
niovou deklaraci a rozvojové cíle tisíciletí, které 
měly nejhorší formy chudoby odstranit do roku 
2015. ani to se nepodaří. Koalice social Watch 
monitoruje naplňování mezinárodních závaz-
ků a požaduje po vládách, aby plnily své sliby. 
chudoba jihu sice dává lidem na severu laciné 
zboží a suroviny, není ovšem možné stavět rozvoj 
jedněch na úkor druhých. není to morální a není 
to ani praktické. bezpráví, které podporujeme na 
jednom konci světa, nakonec zasáhne i nás.

to můžeme vidět i na rostoucí strukturální chu-
době v nejbohatších zemích, mezi něž také pa-
tříme. odchod firem do zemí, v nichž nemusí 
brát ohled na práva zaměstnanců, vede k tomu, 
že mizí pracovní místa a roste nezaměstnanost. 
vládami tolerované odlivy kapitálu do daňových 
rájů přes fiktivní sídla firem působí, že státy ne-
mají dostatek prostředků na zajištění základních 

CO JE SOCIAL WATCH?

social Watch je mezinárodní síť občanských organizací usilujících o vymýcení chu-
doby a jejích příčin, o ukončení všech forem diskriminace a rasismu, o zajištění 
spravedlivé distribuce bohatství a naplňování lidských práv. social Watch prosazuje 
mír, sociální, ekonomickou, environmentální a genderovou spravedlnost a zdůraz-
ňuje právo každého člověka nežít v chudobě.
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potřeb, a tak redukují sociální zajištění neza-
městnaných a postižených, náklady na školství 
a zdravotnictví přenášejí ve stále větší míře na 
rodiče a pacienty. social Watch požaduje, aby 
práva bank, firem a nadnárodních korporací ne-
stála nad demokratickými právy občanů. jen tak 
je možné zahájit boj s chudobou a lidem zajistit 
jejich práva a důstojnost.

Genderová spravedlnost

Genderové struktury se v  současných společ-
nostech spolupodílejí na reprodukci a utváření 
nových sociálních nerovností jak na lokální, 
tak na globální rovině. jedním z hlavních pilířů 
práce sítě social Watch je sledování dodržová-
ní mezinárodních závazků genderové rovnosti 
především v souvislosti se sociální spravedlnos-
tí a dodržováním sociálních práv žen všude na 
světě. social Watch každoročně publikuje index 
genderové spravedlnosti (Gender equity index), 
který klasifikuje a řadí země podle tří základních 
ukazatelů genderové nerovnosti: vzdělání, socio-
ekonomického postavení a podílu na moci.

Životní prostředí

Dle výsledků výzkumů konaných pod záštitou 
generálního tajemníka osn Millennium ecosys-
tem assessment lidská společnost za posledních 
50 letech ovlivnila ekosystémy na zemi ve vět-
ším měřítku než v jakémkoli jiném období dějin 
lidské civilizace. Poškozeno je na 60 % hodno-
cených globálních služeb ekosystémů, což mj. 
vytváří překážku pro redukci chudoby, zlepšení 
potravinové bezpečnosti a zlepšení zdravotního 
stavu lidské populace. využíváním ekosystémů 
zbohatla bohatší část světa, chudí obyvatelé 
planety ale v  důsledku poškození ekosystémů 
(rozšiřování pouští, nedostatek potravy, ohrožení 

zdraví apod.) ještě více zchudli. ničení ekosysté-
mů stojí i za řadou bezpečnostních rizik a hrozeb 
konfliktů o zdroje.

Migranti a menšiny

v oblasti migrace je možné vysledovat v České 
republice jistý posun, dochází k nárůstu cizinců  
a cizinek, kteří se zde chtějí dlouhodobě usa-
dit, na což je Česká republika nucena reagovat. 
i přesto koalice social Watch upozorňuje na ne-
rovné postavení příchozích v české společnosti, 
například v přístupu cizinců/nek z třetích zemí ke 
zdravotnímu pojištění. Přetrvávající je i nerovné 
postavení v pracovní sféře. Každá další noveli-
zace cizineckého a azylového zákona směřuje 
k větší restrikci a tuto nerovnou situaci ještě 
zhoršují.

Členy české koalice social Watch jsou: ekume-
nická akademie Praha, Gender studies, Fórum 
50 %, trast pro ekonomiku a společnost, ne-
sehnUtí, Masarykova demokratická akademie, 
eurosolar.

Další informace a publikace ke stažení naleznete 
na: www.socialwatch.cz, 
www.ekumakad.cz/cz/projekty/social-watch 
a www.socialwatch.org
staňte se přáteli české koalice social Watch  
na facebooku!




