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ANOTACE
Metodika se zabývá situací v Demokratické republice Kongo (dále DRK), která je vhodným ilustrativním příkladem nerovností dnešního světa. Zároveň nabízí řadu příkladů
dobré praxe, které mohou vést ke zmírnění těchto globálních nerovností (opět na konkrétním příkladě DRK), a naznačují tak možnosti žádoucího udržitelného rozvoje.
Jedná se o samostatný učební celek – metodika obsahuje také informace pro lektora,
nezbytné podklady a výukové pomůcky k realizaci. V závěru jsou uvedeny odkazy na
doporučenou literaturu a zdroje vhodné k rozšíření vhledu do dané problematiky.

KLÍČOVÉ POJMY
Globální nerovnosti, udržitelný rozvoj, těžba nerostných surovin a ozbrojené konflikty,
fair trade

CÍLOVÁ SKUPINA
Pedagogové středních škol a jejich studenti

VYUŽITÍ VE VÝUCE
Gymnázia
Vzdělávací oblast / vzdělávací obor: Člověk a společnost / Občanský a společenskovědní základ, Člověk a příroda / Geografie
Průřezová témata: Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Střední odborné školy a střední odborná učiliště
Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy: Přírodovědné vzdělávání, Společenskovědní
vzdělávání
Průřezová témata: Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti

INFORMACE O AUTORCE
Mgr. Hana Klenovská vystudovala Psychologii, Sociální politiku a sociální práci, Sociální
pedagogiku a poradenství a Humanitní environmentalistiku na Fakultě sociálních studií
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v Lipce. Dříve působila jako lektorka globálního rozvojového vzdělávání a interkulturního vzdělávání, jako dobrovolnice byla několik měsíců v alternativní ekologické škole
v Jižní Koreji, vyučovala na venkovské škole v Ghaně, věnovala se environmentálnímu
a globálnímu rozvojovému vzdělávání na stážích v Irsku a Thajsku.
E-mail: hana.klenovska@lipka.cz, hana.klenovska@gmail.com
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CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO CELKU
Cíl
Účastníci mají povědomí o problematické situaci v Demokratické republice Kongo, znají
příklady dobré praxe a udržitelného rozvoje v DRK, uvědomují si svoji provázanost se situací v DRK a ve svém životě jednají s ohledem na tuto situaci a vzájemnou provázanost.
Výstupy
Účastníci:
• interpretují fotografie spojené s problematickou situací v DRK, porovnají je se skutečností,
• formulují a prezentují hlavní problémy situace v DRK,
• vlastními slovy představí příklady dobré praxe a možnosti udržitelného rozvoje
v DRK,
• vyjmenují alespoň tři možnosti, co mohou dělat pro zlepšení globálních nerovností
na příkladu DRK,
• vyjádří vlastní postoj k problematice globálních nerovností a podloží jej argumenty.
Doba trvání
120 minut (bez přestávky)
Náročnost na přípravu
Příprava pomůcek a prostoru k výuce, pročtení metodiky a příloh, volitelně také studium doporučené literatury a zdrojů
Prostředí
Interiér (učebna, sál, klubovna) s pohyblivým nábytkem (ideální je seskupení židlí do
půlkruhu s volným prostorem uprostřed a výhledem na promítací plátno a tabuli)
Pomůcky
• Dataprojektor, počítač, promítací plátno, tužky, papíry, tabule, křída, lepící guma.
• Přílohy 1 – 4 v elektronické podobě, Příloha 5 vytištěná pro každého účastníka, Příloha 6 vytištěná i v elektronické podobě, Příloha 7: Příklady dobré praxe – pro každého účastníka vytištěný jeden z pěti příkladů + jedna sada všech pěti příkladů
navíc, Příloha 8, papíry s nápisy „souhlasím“ a „nesouhlasím“.
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POPIS REALIZACE JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT
CO VIDÍTE NA FOTOGRAFII?
Doba trvání: 20 minut
Pomůcky: dataprojektor, počítač, plátno, tužky, papíry, Příloha 1 a Příloha 2 v elektronické podobě, tabule, křída
Postup
Promítněte na plátno část fotografie z Přílohy 1 a vyzvěte účastníky semináře, aby se
ve dvojicích pobavili o následujících otázkách:
• Jaký pocit ve vás fotografie vyvolává?
• Kdo je člověk na fotografii?
• V jaké situaci se asi nachází?
Otázky přepište pro lepší přehled na tabuli tak, aby je účastníci měli na očích. Požádejte
je, aby si své odpovědi zapisovali, alespoň v bodech. Čas na diskuzi ve dvojicích ohraničte předem stanoveným limitem čtyř minut a po uplynutí této doby práci dvojic ukončete. Poproste dobrovolníky, aby se podělili o své odpovědi, případně vyvolávejte. Při
prezentaci odpovědí se účastníků vždy ptejte, proč si myslí právě toto, z čeho tak usuzují. Dobrovolníkům i vyvolaným nezapomeňte za představení jejich odpovědí poděkovat.
Fotografii jako takovou ani odpovědi dvojic však v tuto chvíli nijak nekomentujte.
Jakmile skončíte práci s první fotografií, promítněte účastníkům ještě druhou fotografii, respektive její část z Přílohy 2, a opakujte stejný postup – nechejte dvojice přemýšlet o otázkách napsaných na tabuli a poté jim dejte prostor odpovědi představit celé
skupině.

JAK JE TO S FOTOGRAFIÍ VE SKUTEČNOSTI
Doba trvání: 15 minut
Pomůcky: dataprojektor, počítač, plátno, tužky, papíry, Příloha 3 a Příloha 4 v elektronické podobě
Postup
Promítněte účastníkům první fotografii vcelku (Příloha 3) a vyzvěte je, ať se znovu podívají na zadané otázky a své zapsané odpovědi – změnily se nějak vaše odpovědi? Jak?
Nechejte opět nejprve diskutovat účastníky ve dvojicích, poté otevřete diskuzi v celé
skupině – u koho se některá odpověď změnila, případně proč?
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Stejný postup opakujte i s druhou fotografií (Příloha 4).
Poté se účastníků zeptejte, zda je napadají nějaké otázky v souvislosti s těmito dvěma
fotografiemi, chtěli by se o nich dozvědět něco dalšího? Nápady sepisujte na tabuli,
v následující aktivitě se k nim vrátíme.
Na závěr aktivity sdělte, odkud fotografie pocházejí. Co zobrazují, to se dozvíme z následujícího textu.

PROKLETÉ BOHATSTVÍ DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY KONGO
Doba trvání: 25 minut
Pomůcky: Příloha 5 vytištěná pro každého účastníka, Příloha 6 (fotografie vytištěné
každá zvlášť a také v elektronické podobě), dataprojektor, počítač, plátno, tabule, křída
Postup
Rozdejte každému účastníkovi text Prokleté bohatství (Příloha 5) a nechejte jim čas
na přečtení. Mezitím rozložte doprostřed na zem jednotlivé fotografie z Přílohy 6 (samotné fotografie, bez popisků!). Popisky v Příloze 6a slouží pouze lektorovi, aby mohl
snadněji směrovat diskuzi s účastníky.
Po přečtení vyzvěte studenty, aby se zamysleli, co je podle nich hlavním problémem
Demokratické republiky Kongo (DRK), a z nabízených fotografií na zemi si (pouze očima) vybrali tu, která nejlépe ilustruje problém, který považují v této zemi za nejpalčivější. Nechejte jim několik minut na promyšlení tohoto úkolu.
Potom promítněte na plátno první z fotografií z Přílohy 6 a poproste ty, kteří si právě tuto fotografii vybrali jako ilustrativní, aby ostatním sdělili, co považují za hlavní
problém v DRK. Postup opakujte i s ostatními fotografiemi a vyřčené problémy DRK
sepisujte na tabuli.
V tuto chvíli účastníky ujistěte, že fotografie, se kterými doposud pracovali, jsou skutečnými fotografiemi z DRK a zachycují situace ze života obyvatel. Vraťte se k otázkám
sepsaným na tabuli na závěr předchozí aktivity (otázky ke kompletním fotografiím)
a zeptejte se účastníků, zda by někdo nyní – po přečtení textu – dokázal na některé
otázky odpovědět. Nechejte je odpovědi říct nahlas.
Otázky, které nezodpovědí sami účastníci, zkuste zodpovědět sami na základě doplňujících informací z popisků fotografií (Příloha 6a) a doporučených zdrojů. Odpovědi
na některé otázky ovšem nemusí znát ani lektor – můžete je zadat účastníkům k dohledání po skončení výuky a vzájemně je při další příležitosti sdílet, pokud bude zájem
odpovědí se dopátrat.
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DÁ SE S TÍM NĚCO DĚLAT?
Doba trvání: 40 minut
Pomůcky: Příloha 7: Příklady dobré praxe (pro každého účastníka vytištěný jeden z pěti
příkladů + jedna sada všech pěti příkladů navíc), lepicí guma, papíry, tužky, tabule,
křída
Postup
1. Příklady dobré praxe
Poukažte na seznam problémů DRK sepsaných na tabuli a položte účastníkům otázku:
• Co by se s tím dalo dělat? Napadá vás něco?
Všechny návrhy opět sepisujte na tabuli. Pokud nikdo žádný nápad nemá, přistupte
rovnou k další fázi – řekněte účastníkům, že nyní dostanou každý krátký text s příkladem dobré praxe, který naznačuje, co by bylo možné dělat. Textů je pět, jsou různé, rozdejte je mezi účastníky pokud možno ve stejném množství. Až každý svůj text
přečte, přerozdělte účastníky do skupin po pěti členech tak, aby se v každé skupině
nacházelo všech pět odlišných textů. Pokud počet účastníků není dělitelný pěti, budou
v některých skupinách dva lidé se stejným textem.
Nyní je každý ve skupině expertem na svůj text, neboť je jediným, kdo ho zná – ostatní
ve skupině mají texty jiné. Úkolem pro členy skupiny teď bude vzájemně si vlastními
slovy předat obsah textů, aby se všichni ve skupině seznámili se všemi pěti příklady
dobré praxe. Na vzájemné sdílení ponechte skupinám 7 minut, a pokud je to možné,
dovolte jim usadit se v opačných rozích (případně ve vedlejších místnostech), aby se
při vyprávění vzájemně nerušily.
2. Který příklad je nejlepší?
Zatímco účastníci pracují ve skupinách, rozmístěte pomocí lepicí gumy po stěnách
učebny všech pět příkladů dobré praxe. Když skupiny s prací skončí, vyzvěte je, aby se
každý sám za sebe postavil k tomu příkladu dobré praxe, který mu přijde nejlepší (nejúčinnější, nejsmysluplnější, nejzajímavější apod. – zkrátka z jeho pohledu „nejlepší“, ať
už v jakémkoliv smyslu). Až se všichni rozmístí, ptejte se jich, proč si vybrali právě ten
který příklad dobré praxe. Odpovídat nemusí každý, argumenty účastníků se mohou
podobat, proto po několika odpovědích pokládejte otázku, zda má někdo ještě jiný důvod k výběru, než ty už řečené. Na konci nezapomeňte účastníkům za jejich odpovědi
poděkovat.
3. Co s tím můžu dělat já?
Účastníky požádejte, aby se opět vrátili do skupin, ve kterých pracovali před chvílí,
a společně se zamysleli, zda je nyní napadá, jak by bylo možné situaci v DRK zlepšit.
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Upozorněte je, aby nyní nahlíželi na odpovědi z pozice jednotlivce, občana České republiky – co je v jeho silách a moci s touto problematikou dělat? Účastníky povzbuďte
k vymýšlení návrhů i v podobě „malých krůčků“, neboť i drobné věci mohou výrazně
přispět ke změně k lepšímu.
Návrhy ve skupinách je dobré si alespoň v bodech zaznamenávat, poproste o to skupiny. Čas na vymýšlení předem ohraničte na maximálně 5 minut. Jakmile jsou skupiny
s prací hotovy, vyzvěte je, aby se o své nápady podělily – postupně každá skupina (např.
po směru hodinových ručiček) řekne jeden svůj návrh, který ještě nezazněl, a postupuje se stále dokola, dokud se nevyčerpají všechny nápady. Návrhy skupin zapisujte
na tabuli.
Pokud Vás jako lektora napadá vhodné doplnění návrhů účastníků, doplňujte je nebo
rozvíjejte jejich odpovědi dalšími otázkami, které je povedou k hlubšímu zamyšlení,
a společně tak dospějí k dalším návrhům. Na závěr všem za práci poděkujte.

ŠKÁLA SMYSLUPLNOSTI
Doba trvání: 15 minut
Pomůcky: Příloha 8, papíry s nápisy „souhlasím“ a „nesouhlasím“
Postup
Na opačné konce učebny vyvěste papíry a nápisem „souhlasím“ a „nesouhlasím“.
Znázorníte tak škálu, na kterou si účastníci stoupnou podle toho, jak moc souhlasí či
nesouhlasí s výroky, které budou zaznívat – mohou souhlasit úplně, jen trochu, spíše
nesouhlasit nebo cokoliv mezi výroky „souhlasím“ a „nesouhlasím“ – podle toho se
umístí do prostoru mezi těmito dvěma výroky vyvěšenými v učebně.
Výše zmíněná pravidla účastníkům vysvětlete a poté jim postupně čtěte všechny výroky z Přílohy 8. Po každém výroku dejte prostor k promyšlení a rozmístění účastníků
na škále. Až se rozmístí, ptejte se několika z nich (nejlépe z opačných stran škály), jaké
důvody je vedou k jejich postoji, proč se na škále postavili právě tam, kam se postavili.
Během diskuze po každém výroku mají všichni možnost změnit svůj postoj na základě
řečených argumentů a posunout se na škále podle svého aktuálního mínění.

zpět na obsah
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VYJÁDŘENÍ POCITU SOCHOU
Doba trvání: 5 minut
Pomůcky: žádné
Postup
Požádejte účastníky, aby vyjádřili své pocity a dojmy z celé předchozí výuky „sochou“,
tedy výmluvnou figurou ze svého těla. Pokud se obáváte, že se budou ostýchat nebo
navzájem kopírovat, vyzvěte je nejprve, aby zavřeli oči, pak na povel lektora vytvořili
„sochu“ (stále se zavřenýma očima), a teprve na další povel oči otevřeli a přitom zůstali
ve vytvořené pozici, aby si všichni mohli kreace ostatních prohlédnout.
Poproste účastníky o komentáře k jejich „sochám“, o sdělení pocitů z výuky. Nikoho
však do tohoto nenuťte.
Na závěr účastníkům za (aktivní) účast a spolupráci poděkujte.

EVALUACE
Nejvhodnější způsob evaluace práce žáků je průběžné slovní hodnocení dílčí práce
během programu. Důležitým rysem celého učebního celku by měla být atmosféra respektující rozmanité názory a otevřená diskuze mezi žáky a pedagogem i mezi žáky
navzájem. Názory a příspěvky do diskuze ze strany žáků by tedy neměly být hodnoceny
„nálepkami“ správně/špatně.
Úkolem pedagoga je spíše vést doplňujícími otázkami žáky s jejich rozmanitými názory
k náhledu na problematiku z různých úhlů pohledu. Z tohoto důvodu tedy ani není
vhodné po skončení programu používat znalostní testy, vhodnější formou by byla názorová esej.
Pedagog si způsob reflexe volí dle vlastních preferencí.
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Další doporučené zdroje
Frank Piasecki Poulsen. Krev v mobilech [dokumentární film]. Dánsko, Německo 2010. 82 min.
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PŘÍLOHA 1: ČÁST FOTOGRAFIE Č. 1

PŘÍLOHA 2: ČÁST FOTOGRAFIE Č. 2
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PŘÍLOHA 3: FOTOGRAFIE Č. 1 VCELKU

zpět na obsah

13

PŘÍLOHA 4: FOTOGRAFIE Č. 2 VCELKU
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PŘÍLOHA 5: PROKLETÉ BOHATSTVÍ
Demokratická republika Kongo (DRK) je nestabilním státem, kde v důsledku stále trvající občanské války denně umírá více než 1000 lidí. Nestabilitu i válku paradoxně živí
množství přírodního bohatství, které se zde nachází, protože zisky z nelegální těžby
i z obchodu s různými nerostnými surovinami financují vojáky a zbraně tamějších samozvaných vládců.
Přestože podle odborných odhadů dosahují zásoby nerostných surovin v DRK hodnoty
kolem 24 bilionů amerických dolarů, což je více než součet hrubého domácího produktu (HDP) Evropy a USA, je DRK jednou z nejchudších zemí světa. Vedle nalezišť ropy,
zemního plynu, diamantů, zlata, mědi, cínu, koltanu a dalších surovin zde žije asi 52
milionů lidí v chudobě (tři čtvrtiny z celkového počtu obyvatel). Doly, ve kterých se těží,
jsou často pod kontrolou ozbrojených jednotek a podle průzkumů organizace Make IT
fair v nich pracuje až 30 % dětí školního věku. Za nebezpečných podmínek si tu lidé
vydělávají velmi nízkou mzdu, o kterou je často navíc okradou ozbrojenci.
Jednou z nejznámějších surovin v souvislosti s ozbrojeným konfliktem v DRK je již zmíněný koltan, neboli kolumbit‑tantalit, ze kterého se získává tantal a niob. Kolem roku
2000 bylo nově objeveno využití tantalu v elektronice a začal se masivně využívat pro
výrobu například mobilních telefonů, MP3 přehrávačů, laptopů a další spotřební elektroniky. Poptávka po tantalu v té době prudce vzrostla, stejně jako jeho cena, čehož
ozbrojené skupiny v DRK využily ve svůj prospěch – k vlastnímu obohacení, nákupu
zbraní a dalšímu financování války.
Nalezišť koltanu není na světě mnoho, 80 % z nich se nachází v Africe, a to především
v DRK. Aby tedy byla poptávka po koltanu (tantalu) na světových trzích uspokojena,
je třeba brát ho i odtud. Chceme ale nákupem svého mobilního telefonu podporovat
ozbrojený konflikt v této zemi?

Zdroje textu
BOLME, P. a S. NORDBRAND. Powering the Mobile World. Cobalt production for batteries in the
DR Congo and Zambia (úplná citace v kapitole Literatura a informační zdroje)
TELIČKA, M. Chudoba navzdory bohatství (úplná citace v kapitole Literatura a informační zdroje)
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PŘÍLOHA 6: FOTOGRAFIE Z DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY KONGO

Foto 1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4
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Foto 5

Foto 6
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PŘÍLOHA 6A: POPISY FOTOGRAFIÍ
UPOZORNĚNÍ: Všechny fotografie lze používat pouze a výhradně jako výukovou pomůcku v tomto učebním celku, jejich autoři nedali svolení k žádnému dalšímu použití!
Foto 1: (Autor: Mark Craemer)
Snímek fotograf pořídil, když doprovázel režiséra F. Piasecki Poulsena při natáčení dokumentu Krev v mobilech. Pochází z DRK a zachycuje výkup suroviny (pravděpodobně kasiteritu), který probíhá pod dohledem členů jedné z ozbrojených skupin. Ozbrojenci čerpají peníze na další zbraně a své fungování právě z prodeje nerostného bohatství země.
Foto 2: (Autorka: Markéta Kutilová)
Jeden z dolů na zlato. DRK je bohatá na nerostné suroviny, jejich těžba ale většinou
probíhá za velmi nebezpečných podmínek. Lidé těží buď zcela na vlastní pěst, nebo
v oficiálních i neoficiálních dolech bez znalosti a dodržování základních bezpečnostních
opatření a bez ochranných pomůcek.
Foto 3: (Autorka: Markéta Kutilová)
Dívka se vrací domů s posbíraným dřevem na vaření, voják v pozadí patří k některé
z ozbrojených skupin, které na východě země operují. Ozbrojenci – včetně vládních
vojáků – místní obyvatele čas od času okrádají, znásilňují, ale i vraždí.
Foto 4: (Autorka: Markéta Kutilová)
Dvanáctiletý chlapec společně s otcem a dalšími lidmi těží zlato v říční oblasti. Do školy
nechodí. Dětská práce je v dolech v DRK obvyklá, přičemž tento typ práce je jedním
z nejnebezpečnějších vůbec, nejen pro děti.
Foto 5: (Autorka: Markéta Kutilová)
Obchodníci se surovinami v DRK pocházejí často z bohatších vrstev či z příbuzenstva
vládnoucích politiků – zkrátka z těch, kdo měli přístup k moci či kapitálu. Svou moc
a bohatství tak mohou dál rozšiřovat, zatímco miliony chudších obyvatel příležitost
k podnikání pravděpodobně nikdy nedostanou. Korupce ve velkém měřítku je tu denním chlebem.
Foto 6: (Autorka: Markéta Kutilová)
Doprava koltanu z těžko přístupných pralesních oblastí východní části DRK, kde se koltan a jiné suroviny převážně těží, je obtížná. Po silnici většinou není možná – v těchto
oblastech neexistují silnice ani zpevněné či vyasfaltované cesty. Malá letadla se tak
stávají důležitou součástí přepravního řetězce od dolu k obchodníkům či zpracovatelům surovin. Těžba a prodej surovin probíhají mnohdy nelegálně, prospěch z nich mají
pouze mocní – obyčejní obyvatelé nikoliv.
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PŘÍLOHA 7: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
TĚŽBA SUROVIN, KTERÁ NEŠKODÍ LIDEM
V Demokratické republice Kongo (DRK) okupují ozbrojenci v současné době jenom
její východní část, ve zbytku země tedy lze těžit suroviny, aniž by se tím podporoval
ozbrojený konflikt. Je to možné dokonce i v některých částech východního Konga. Proto vznikla iniciativa Solutions for hope (Nadějná řešení), která vytvořila transparentní
dodavatelský řetězec pro surovinu tantal potřebnou pro výrobu našich mobilů, laptopů a další elektroniky.
Těžba koltanu, ze kterého se tantal získává, tedy v DRK nadále dává lidem práci, výnosy
z těžby ovšem nekončí v rukách ozbrojenců. Tento „nekonfliktní“ tantal může pro své
výrobky odebírat kterákoliv firma, v současné době tak činí například Motorola nebo
Nokia. Iniciativa Solutions for hope vznikla v roce 2011 a stala se první vlaštovkou a příkladem dobré praxe. Podobný systém těžby nyní vzniká i pro další nerostné suroviny.
Hnacím motorem pro vznik a úspěch této iniciativy bylo bezesporu i prosazení zákona
v USA, který výrobcům elektroniky přikazuje přiznat původ surovin, které používají,
a doložit, že nepocházejí z problematických oblastí DR Kongo – a nedochází tedy k podpoře ozbrojeného konfliktu. Dokud firmy tuto povinnost neměly, záleželo jen na jejich
rozhodnutí, zda budou brát suroviny z konfliktních oblastí.
V Evropě zatím žádný podobný zákon neplatí.

FAIR TRADE – SPRAVEDLIVÝ OBCHOD S PRÉMIÍ
Koncept fair trade neboli spravedlivého obchodu je už poměrně známý v případě
zboží, jako je káva, čaj nebo čokoláda. Pěstitelé kávy nebo třeba kakaových bobů,
pocházející obvykle z rozvojových zemí, dostanou v systému fair trade za své výpěstky
zaplacenou adekvátní cenu, která jim pokryje náklady na pěstování (pracovní síla,
zavlažování atd.). To samo o sobě bohužel není vůbec běžné – „obyčejní“ pěstitelé
jsou často nuceni prodat svou úrodu pod cenou, a hrozí jim tedy zadlužení. „Féroví“
pěstitelé dostávají navíc ještě tzv. prémii, kterou musejí použít na účel prospěšný celé
komunitě – co konkrétně to bude, to se rozhodnou sami. Může to být plat učitele
v místní škole, vybudování studny s pitnou vodou, plat lékaře, který k nim jednou
týdně přijede, apod.
Stejný princip spravedlivého obchodu se nyní zavádí i pro některé nerostné suroviny –
již pár let lze koupit „férové“ zlato a chystá se také produkce fair trade kobaltu z DR
Kongo. Při těžbě fair trade zlata jsou mimo jiné dodržovány nadstandardní podmínky,
jako je minimalizace použití chemikálií ohrožujících životní prostředí i zdraví lidí nebo
pouhý fakt, že dělníci jsou proškoleni v bezpečnostních zásadách a při těžbě musí po-
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užívat ochranné pomůcky, které eliminují jinak častá poškození zdraví, zranění a úmrtí
dělníků. Tyto v Evropě dnes už samozřejmé věci jsou v mnoha méně rozvinutých zemích obvykle kvůli nedostatku prostředků a nedostačujícím zákonům opomíjeny.

JAK SI VYBRAT ELEKTRONIKU, KTERÁ NEPODPORUJE OZBROJENÝ KONFLIKT
V DR KONGO?
Chceme‑li si pořídit nový telefon či jinou elektroniku (třeba i z druhé ruky, abychom
prodloužili život funkčnímu mobilu, který by jinak putoval zbytečně brzy k likvidaci),
máme několik možností, které nám pomohou vybrat ten „správný“. Organizace Greenpeace každoročně sestavuje žebříček firem vyrábějících elektroniku (nejen mobilní
telefony) podle toho, která své výrobky dělá nejohleduplněji k životnímu prostředí
i k lidem. Faktorů, které při hodnocení firem zohledňuje, je mnoho a patří mezi ně
i použití „konfliktních minerálů“ – tedy minerálů, které např. v DRK podporují ozbrojený konflikt.
Podobné nezávislé hodnocení mobilních telefonů (všech, které prodává) dělá i Vodafone. Zákazník tak může snadno porovnat telefony, o které má zájem, i z hlediska této
„eko‑třídy“ – tedy z hlediska jejich ohleduplnosti k životnímu prostředí i k lidem.
Třetím žebříčkem elektroniky hodným pozornosti je žebříček projektu Enough, který
se zaměřuje hlavně na sledování použití konfliktních minerálů ve výrobcích, a pomáhá
tak spotřebiteli zorientovat se v nabídce elektroniky, pokud nechce jejím nákupem
podporovat konflikt v DR Kongo ani jiné podobné konflikty.

FAIRPHONE – FÉROVÝ TELEFON
Mobilní telefon Fairphone učinil v roce 2013 přítrž tvrzení výrobců známých značek
mobilních telefonů, že dělají pro etičnost a ohleduplnost k životnímu prostředí v případě svých výrobků maximum a že víc už dělat nelze. Fairphone dokázal, že více dělat
lze, a to za stejnou cenu konečného výrobku jako u „neférových“ telefonů. Nizozemská
organizace Fairphone dbá na to, aby celý životní cyklus jejích výrobků byl co nejohleduplnější jak k lidem, tak k životnímu prostředí. Počínaje těžbou surovin pro výrobu
telefonu přes pracovní podmínky při výrobě součástek v továrnách, dopravu a distribuci výrobků, spotřebu energie a opravitelnost během používání výrobku až po jeho
likvidaci – všude Fairphone dalece předčí jiné produkty, a ukazuje tak velkým hráčům
na poli výroby mobilních telefonů směr, kterým by se mohli ubírat.
Fairphone používá na výrobu svých mobilních telefonů také cín a tantal z DRK, rozdíl
ovšem spočívá v tom, že tyto suroviny odebírá pouze z legálních dolů, které nejsou
ovládané ozbrojenci. Lidé z DR Kongo v těchto dolech mohou pracovat za slušnou mzdu
a při dodržování bezpečnostních podmínek, což v této zemi bohužel není obvyklé.
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ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE OBYVATEL DEMOKRATICKÉ REPUBLIKY KONGO
Na ozbrojený konflikt v DRK doplácí asi nejvíce obyčejní lidé, kteří zde žijí. O výdělky
z těžby surovin je často okrádají ozbrojenci – stejně jako o vypěstované nebo nakoupené potraviny. Kvůli častým případům znásilňování a brutálních vražd žijí Konžané
v oblastech ovládaných ozbrojenci v neustálém strachu o sebe a své rodiny. Znásilněné
ženy bývají navíc vlastním manželem obvykle vyhnány z vesnice, a to i s dětmi, které
pak musejí samy živit. Mnozí obyvatelé také utíkají z oblastí ovládaných ozbrojenci,
a ztratí tak svou půdu, která byla jejich zdrojem obživy.
Od nefungujícího státu nemohou Konžané adekvátní pomoc čekat, o to víc je důležitá
pomoc ze strany jiných států a neziskových organizací, které zde působí. Ty se snaží
jednak obnovit či vybudovat základní infrastrukturu v podobě zdravotních středisek
pro nejzákladnější péči, škol či zdrojů pitné vody, jednak pomoci Konžanům postavit
se opět na vlastní nohy a být soběstačnými. Například vyhnaným znásilněným ženám
je díky nejrůznějším projektům nejen poskytnuta zdravotní péče a psychologická podpora, ale také nabídnuta pomoc se začátkem drobného podnikání jako zdroje obživy.
Může jít třeba o pár darovaných slepic – vejce, která snesou, lze prodat na trhu a nakoupit za to základní potraviny. To zajistí ženě i jejím dětem základní obživu a při správné péči může hejno slepic poskytnout zabezpečení na celý život.
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PŘÍLOHA 8: ŠKÁLA SMYSLUPLNOSTI – VÝROKY
1.	Myslím si, že má smysl zajímat se o dění kolem nás, včetně situace v jiných zemích.
2.	Myslím si, že má smysl informovat o problémech, jakým je například situace v Demokratické republice Kongo, a diskutovat o nich s dalšími lidmi.
3.	Myslím si, že má smysl zajímat se o původ zboží, které běžně používáme (např. kdo
a za jakých podmínek ho vyrobil, za jakých podmínek byly těženy suroviny na jeho
výrobu).
4.	Myslím si, že má smysl vybírat si zboží vyrobené za podmínek ohleduplných k lidem i k životnímu prostředí – máme-li tu možnost. Je to lepší než kupovat věci,
kvůli jejichž vzniku bylo ničeno životní prostředí nebo lidská důstojnost.
5.	Myslím si, že má smysl podporovat neziskové organizace, které se situací v Demokratické republice Kongo zabývají a snaží se o její zlepšení.
6.	Myslím si, že má smysl dávat najevo výrobcům zboží, že se nám na jejich výrobku
či firemní politice něco nelíbí a přáli bychom si, aby to firma zlepšila.
7.	Myslím si, že má smysl chodit k volbám a komunikovat s politiky ohledně toho, co
bychom si přáli zlepšit.
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