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NÁVOD KE HŘE:
Závěry Světového summitu sociálního
rozvoje a Světové konference o ženách
z roku 1995 byly v roce 2000 na Summitu
tisíciletí potvrzeny 189 hlavami států
a lidstvo započalo svůj závod s časem
o odstranění chudoby, dosažení rovnosti
mezi pohlavími a splnění Rozvojových
cílů tisíciletí do roku 2015.
Avšak na trase tohoto závodu leží mnoho
nesnadných překážek. Je třeba přijmout
obtížná rozhodnutí, jejichž důsledky nás
mohou k našim CÍLŮM přiblížit, anebo
naopak od nich vzdálit.
Desková hra Social Watch vás zve,
abyste se pustili do závodu. Umístěte své
figurky na start, vezměte kostky a dejte
se do toho!
Jestliže budeme mít dostatečnou
politickou vůli a učiníme správná
rozhodnutí, může naše generace,
a to poprvé v historii, zbavit lidstvo
extrémních projevů chudoby.

ALESPOŇ
SLÍBENÁ POMOC!
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KRÁLOVSTVÍ
ZA
PONORKU

Pokud by všechny
země splnily své sliby
v roce 2009
270 000 000 000 USD
Chybějící částka
150 400 000 000 USD
Pomoc v roce 2009
119 600 000 000 USD

KDYBY

bohaté země konečně
dělaly to, co před více než čtyřiceti
lety přislíbily, a vydávaly 0,7 %
svého HDP na rozvojovou pomoc,
stačilo by to pokrýt i ten nejvyšší
odhad nákladů spojených
s postupným dosahováním
Rozvojových cílů tisíciletí!
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PENÍZE
NA ZABÍJENÍ

jídlo na = 70
měsíc
milionů
pro 53 očkovaných
milionů
dětí
dětí

platit úrok ze svého zahraničního
dluhu, byly by schopny na vzdělání
a zdravotnictví věnovat sedmkrát vyšší
částku, než kterou každoročně
dostávají v rámci rozvojové pomoci.

ODMĚNA:
3,1 BILIONU
DOLARŮ

Jedna atomová ponorka stojí 2,4
miliardy dolarů. KDYBY byly tyto
peníze místo toho utraceny za
očkování, postačovalo by to pro
imunizaci 70 milionů dětí.
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NÁSILÍ
NA ŽENÁCH

1/20
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VŠIMNI SI ROZDÍLU

V rozvojových zemích vydělávají ženy
průměrně 50 % toho, co muži.
V rozvinutých zemích si ženy přijdou
průměrně na 80 % mužského výdělku.

ZPĚT NA START

BOJ O VODU
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LÉKAŘSKÁ PÉČE PRO HIV/AIDS

HÁZÍŠ JEŠTĚ JEDNOU
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Mezinárodní energetická agentura
uvádí, že ve světě žije přes 1,4 miliardy
lidí bez přístupu k elektrické energii
a 2,5 miliardy lidí využívá k vaření
spalování biomasy. „Bez dostatečného
přístupu k energiím není možno splnit
žádný z MDGs," uvádí UNDP. Proto je
třeba podpořit především energetické
projekty zaměřené na nejchudší.

LIDÉ
V CHUDÝCH
ZEMÍCH,
NEBO KRÁVY
V OECD?
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NESPRAVEDLIVÝ OBCHOD

Světový obchod by mohl být mocným zdrojem snížení
chudoby, pokud by chudé země mohly své výrobky
prodávat za slušné ceny. V roce 2001 obdrželo Mali
37,7 milionu dolarů v rámci rozvojové pomoci, ale
přišlo o 43 miliónů v důsledku propadu cen bavlny.
Hodnota vývozu komodit z Afriky (kromě paliv) v roce
2001 byla oproti roku 1980 reálně poloviční.
ZPĚT NA START

www. s o ci a l wat ch . cz

V rozvinutých zemích se vydává
jedna miliarda dolarů denně na
subvencování zemědělství. KDYBY
byly tyto peníze použity na boj proti
chudobě ve světě, mohla by být
chudoba snížena o 75 %.
HÁZÍŠ JEŠTĚ DVAKRÁT

18
1,4 miliardy lidí na Zemi žije za
méně než 1,25 dolaru denně
(hranice extrémní chudoby). Kráva
z některé ze zemí OECD je v rámci
podpory zemědělství dotována
průměrně 2 dolary denně.

2015
27

HÁZÍŠ JEŠTĚ JEDNOU

Každý den umře na světě 4 900 lidí na následky
HIV/AIDS, z toho více než tři a půl tisíce
v subsaharské Africe. Farmaceutické firmy oznámily
za rok 2010 příjmy 800 miliard dolarů. KDYBY se
změnila práva patentové ochrany léčiv, miliony lidí
by dostaly šanci žít déle.

3

26

ENERGIE
PRO VŠECHNY

HÁZÍŠ JEŠTĚ JEDNOU

Miléniová deklarace
Září 2000
Přijato 189 členskými státy OSN

Všeobecné právo přístupu k nezávadné
pitné vodě bylo uznáno členskými státy
OSN v roce 2002. KDYBY bylo toto právo
skutečností, mohlo by se ročně zabránit
až dvěma milionům úmrtí spojených
s nedostatkem nezávadné pitné vody.

„Dáváme 50 miliard na rozvoj
a 1 000 miliard na vojenské výdaje,
to nepovažuji za vyvážené.“
James Wolfensohn, prezident Světové
banky, únor 2004
Od té doby výdaje na zbrojení
vzrostly na 1 559 miliard dolarů...

-3/4

z drtivých a ponižujících podmínek extrémní
chudoby, kterým je v současnosti vystavena
více než miliarda lidí. Jsme odhodláni každému
poskytnout právo na rozvoj a osvobodit celý
lidský rod od nedostatku.

ZPĚT NA START
V důsledku násilí zemřou ročně
na celém světě 4 miliony žen
a dívek.
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maximální úsilí na to, abychom
V ynaložíme
osvobodili všechny muže, ženy a děti

opatření dohodnutá v Konvenci
OSN proti korupci (2003),
z korupčních praktik a podobného
nezákonného jednání by se mohlo
každoročně zachránit 3,1 bilionu
dolarů. Toto číslo představuje
5 % světového HDP.
HÁZÍŠ JEŠTĚ
DVAKRÁT

Rozvojová
Dluhová služba
spolupráce OECD
rozvojových
(120 miliard USD)
a rozvíjejících se zemí
(1 742 miliard USD)

VYMÝCENÍ
CHUDOBY

HÁZÍŠ JEŠTĚ DVAKRÁT

KDYBY byla realizována

JEDNOU NEHÁZÍŠ
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ZRUŠENÍ DLUHŮ

KDYBY zadlužené země nemusely
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Přinejmenším každá třetí žena
na světě byla zbita, zneužita,
znásilněna, nebo jiným
způsobem přinucena proti své
vůli k sexu.

Splnění CÍLŮ není otázkou štěstí,
nýbrž našeho úsilí.

START
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HÁZÍŠ JEŠTĚ JEDNOU

HÁZÍŠ JEŠTĚ DVAKRÁT

Pro pomoc ke hře nebo k získání
detailnějších informací vám
doporučujeme si přečíst národní,
regionální a mezinárodní závazky, které
se zaměřují na odstranění chudoby,
včetně konvencí a smluv týkajících se
lidských práv a Rozvojových cílů
tisíciletí. Všechny tyto přijaté závazky
jsou pro naše vlády závazné.
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DESKOVÁ HRA SOCIAL WATCH
12

KDE JSI SE
NARODIL,
KDE ŽIJEŠ...

Social Watch je mezinárodní síť
občanských organizací
usilujících o vymýcení chudoby
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 zdůrazňuje právo
každého člověka nežít
v chudobě.
Síť Social Watch vznikla v roce
1995 s cílem nezávisle sledovat
dodržování závazků přijatých na
konferenci Organizace spojených
národů o sociálním rozvoji
v Kodani v roce 1995 a na
Konferenci o ženách v Pekingu
v témže roce. Na těchto
konferencích bylo poprvé
definováno odstranění chudoby
a rovnost pohlaví jako společný
celosvětový cíl – jeden
z hlavních vedle míru
a lidských práv.
Social Watch vydává každoroční
zprávy o pokroku a nedostatcích
v boji proti chudobě a za rovnost
mužů a žen (většina lidí žijících
v chudobě jsou ženy). Výroční
zprávy se staly první stálou
monitorovací iniciativou v oblasti
sociálního rozvoje 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
národních, regionálních
a mezinárodních závazků
k vymýcení chudoby.
Česká koalice Social Watch
vznikla v roce 2008.

78 let

ZPĚT NA POLE 19

Členy české koalice
Social Watch jsou:
Ekumenická akademie Praha
Centrum globálních studií AV ČR a UK
Gender & sociologie SOÚ AV ČR
Gender Studies
Fórum 50 %
Trast pro ekonomiku a společnost
NESEHNUTÍ
Masarykova demokratická akademie
Eurosolar

48 let

V roce 2010 podle FAO každodenně hladovělo
925 milionů lidí. Nejohroženějšími skupinami
jsou děti a ženy. Třetina všech úmrtí dětí ve
věku do 5 let v rozvojových zemích je spojena
s podvýživou. Poskytnout dítěti všechny
potřebné živiny a vitamíny pro zdravý život by
stálo pouhých 0,25 dolaru denně.
JEDNOU NEHÁZÍŠ

JEDNOU NEHÁZÍŠ
V roce 2010 dosahovaly výdaje na
zbrojení v celém světě částky více než
4,3 miliardy amerických dolarů denně.
Vojenský rozpočet Spojených států
amerických vzrostl mezi lety 2002 a 2010
z 357 na 698 miliard dolarů.
Rekonstrukce Iráku bude stát mezi 80
a 100 miliardami. CELKOVÁ rozvojová
pomoc poskytnutá VŠEMI zeměmi OECD
v roce 2009 činila 120 miliard dolarů.

SNÍŽENÍ DĚTSKÉ ÚMRTNOSTI
O ČTVRTINU

…KDYBY BYLY DĚTI OČKOVÁNY. Každý rok zemře

dvanáct milionů dětí. Tři miliony z nich by mohla zachránit
očkováním provedená imunizace. Každý dolar utracený
za imunizaci ušetří později přibližně 4 až 5 dolarů za
nevyhnutelnou přímou lékařskou péči.
HÁZÍŠ JEŠTĚ JEDNOU
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IRÁK:
ABSURDITA
VÁLKY

V bohatých zemích dosahuje
průměrná očekávaná délka života
78 let. V subsaharské Africe to je
pouze 48 let.

HLAD A PODVÝŽIVA
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CO JE SOCIAL WATCH?

JEDNOU NEHÁZÍŠ

6

Vydala: Ekumenická akademie Praha
Sokolovská 50, 186 00 Praha 8
www.ekumakad.cz

Tel./Fax: +420 272 737 077
E-mail: ekumakad@ekumakad.cz
karolina@ekumakad.cz

Zdroje:
Social Watch a Česko proti chudobě

Dokument vznikl s finanční podporou Evropské unie a Ministerstva
zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové
spolupráce ČR. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti
příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální
stanovisko Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Design: ITeM and Dendrita
© ITeM 2004, SOCIAL WATCH, WWW.SOCIALWATCH.ORG
PHONE: +598 2902 0490. FAX: +598 2902 0490 EXT 113

