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Shrnutí 

Nastal čas na nové pojetí rozvojové spolupráce 

Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 i Pařížská dohoda o změně klimatu jsou založeny na přesvědčení, že 

řešení hlavních systémových problémů a politických, hospodářských, sociálních a environmentálních 

krizí, s nimiž se svět potýká, vyžaduje spolupráci. Ukazuje se však, že stanovené cíle jsou těžko 

dosažitelné. Pokrok je nerovnoměrný a neustále se objevují nové výzvy, které zastiňují již dosažené 

pozitivní výsledky. 

V době prohlubující se nedůvěry v řadu mezinárodních institucí a norem je zapotřebí, aby subjekty 

působící v oblasti rozvoje zvýšily své úsilí a hájily práci, kterou odvádějí. Mládež se sjednocuje k činům a 

podněcuje potřebu nového pojetí. K tomu, aby se mladí lidé a občané více angažovali a čelili pojetí 

předkládanému médii, které podporuje veřejné vnímání nedostatků rozvojové spolupráce, je zapotřebí 

nové vize, která široké veřejnosti vysvětlí, co je to rozvojová spolupráce, jak funguje a proč je potřebná. 

Povzbuzení naděje: přispívání k lepším životům a společné budoucnosti 

Národy a společnosti jsou z velké části odpovědné za svůj pokrok. Mezinárodní rozvojová spolupráce si 

nemůže připisovat veškeré zásluhy za pokrok rozvoje, může si však činit nárok na to, že tomuto pokroku 

napomáhala. Podstatou rozvojové spolupráce je podpora rozvojových zemí v jejich úsilí zlepšit životy 

svých občanů a nikoho neopomenout. Mnohé přesvědčivé příklady dokazují, že přináší přidanou 

hodnotu, stojí podstatně méně než nečinnost a prospívá všem tím, že pomáhá předcházet budoucím 

problémům. 

Rozvoj: spolupráce je zapotřebí více než kdykoli dříve 

Pokud však jde o budoucnost mezinárodní rozvojové spolupráce a ochotu a schopnost globálního 

společenství účinně spolupracovat a plnit své sliby, existuje důvod ke znepokojení. Pokud činnost 

směřující k dosažení jasně definovaných a dohodnutých cílů pro dobré životní podmínky lidí a udržitelný 

způsob života zaostává, mělo by to být varování, které účastníky mezinárodní rozvojové spolupráce 

přiměje klást si nepříjemné otázky ohledně toho, zda dostávají svým slovům. 

Zdá se, že zvyšování geopolitického a obchodního napětí mezi největšími ekonomikami světa tlumí 

potenciál pro růst. Globální multilateralismus a ambiciózní cíle stanovené globálním společenstvím v 

roce 2015 jsou v ohrožení. Rychlá digitalizace světového hospodářství a každodenní sociální interakce 

přeměňují budoucnost práce po celém světě. Častější šoky související s klimatem rovněž otřásají 

možnostmi růstu a rozvoje, ohrožují to, čeho bylo těžce dosaženo, zvyšováním nedostatku potravin, rizik 

v oblasti zdraví a zranitelnosti lidí vůči extrémním povětrnostním událostem. Nejnovější důkazy odhalují, 

že úsilí k dosažení cílů udržitelného rozvoje nedosahuje očekávání v otázkách, jež jsou klíčové pro lepší 
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svět, zejména v oblasti rovnosti žen a mužů a dalších forem nerovnosti, chudoby, nestability, konfliktů 

a změny klimatu. 




