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Výzvy a role humanitárních organizací při obnově a rozvoji Afghánistánu 

Humanitární a nevládní organizace působící v Afghánistánu mají stále ještě nezastupitelnou roli 
v rekonstrukci a rozvoji této země, která je více jak 25 let zmítána konflikty a válkou. Bojové 
aktivity v průběhu těchto let zavinily rozsáhlou devastaci země jak v oblasti ekonomické, kulturní, 
lidské ale i ekologické.  
 
Neexistence sítě školství, zdravotního systému a další infrastruktury měla za následek 
naprostou zaostalost venkova ale i měst. Válka zničila téměř 90% lesů a krajina tak podléhá 
erozi půdy a nedostatku vodních zdrojů, které devastuje i tak málo efektivní zemědělství. To vše 
má za následek relativně pomalý návrat uprchlíků ze sousedních zemí. Vláda je v Afghánistánu 
málo efektivní a velmi slabá a na tyto výzvy nedokáže bez vnější pomoci reagovat. Tyto faktory 
způsobující velkou chudobu jsou živnou půdou pro růst kriminality a podporují pěstování a 
výrobu opia, které ještě více destabilizují situaci v zemi a zároveň ohrožují bezpečnost nejen v 
okolních státech. 
 
Všechny tyto zmiňované faktory jsou obrovskou výzvou pro humanitární organizace. Od roku 
2001 prošla země obrovským rozvojem a její potřeby se oproti prvnímu období po pádu 
Talibanu rapidně mění a mění se i oblasti, kam pomoc směřuje. Na počátku zde byla obrovská 
nutnost zaměřit se na okamžitou humanitární pomoc – potravinovou, zdravotní a taky na pomoc 
s rychlou reintegrací uprchlíků, kteří destabilizovali situaci ve městech. 
 
Za téměř šest let působení společnosti Člověk v tísni v Afghánistánu, ale i jiných nevládních 
organizací, se pomoc výrazně proměnila a postupně se zaměřuje čím dál více na rozvojovou 
pomoc a odklání se od práce v čistě humanitární oblasti.  
 
Rozvojová pomoc se čím dál více zaciluje na oblast budování infrastruktury v oblasti vzdělávání 
a tréninku vzdělávacích pracovníků. Nejedná se už jen o pomoc v oblasti základního školství ale 
čím dál více se zaměřuje na oblast středního a terciárního školství. Výuka se už postupně 
přesouvá z provizorních stanů do rekonstruovaných nebo znovu vystavěných škol. Rekonstruují 
a staví se nové zdravotnická zařízení apod. Důležitá oblast práce nevládních organizací je na 
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oblast vodního hospodářství, hledání zdrojů vody a školení lidí v oblasti základní hygieny, které 
pomáhají ve zlepšování kvality života ve venkovských oblastech země. 
 
Mnoho organizací se zaměřuje na oblast rozvoje v oblasti zemědělství a pomáhají zvýšit jeho 
efektivitu. V této oblasti se rozvíjí vzdělávání a školení farmářů a pomáhají jim v získávání 
dalších zdrojů obživy. Tato oblast rozvoje má výrazný vliv i na to, zda se farmáři budou 
rozhodovat ze zoufalství pro pěstování opia nebo se soustředí na jiný zdroj hospodaření. Právě 
opium je stále velkým zdrojem nestability jak v jižním tak severním Afghánistánu. 
 
V Afghánistánu je rovněž velmi podporována oblast rozvoje venkova v oblasti komunitní práce a 
komunitního rozvoje a vlastní samosprávy. Rozsáhlý projekt NSP (National Solidarity Program) 
organizovaný Afghánskou vládou a Ministerstvem pro místní rozvoj, který je financovaný 
Světovou bankou, pomáhá nejen v rozvoji venkova, ale i posiluje vliv vlády a základních 
demokratických pravidel v oblasti místní správy. Program má za cíl pomáhat i v oblasti generové 
problematiky a snaží se zapojovat ženy do místního rozhodování. Tento program má i za cíl 
oslabovat vliv místních vládců, kteří postupně ale stále velmi pomalu ztrácejí svoji moc 
v Afghánistánu. 
 
Specifika humanitární a rozvojové pomoci v Afghánistánu 
Ve všech zmiňovaných oblastech humanitární a rozvojové práce je znát to, že nevládní sektor 
hraje v posttalibanském Afghánistánu významnou roli a jejich úloha je nezastupitelná. V zemi, 
která je proslulá tím, že centrální vláda nikdy nedokázala ovládnout celé území, je úloha 
nevládního sektoru natolik významná, že často dubluje nebo úplně nahrazuje fungující vládu. Je 
nutné ale podotknout, že nevládní sektor má za úkol pomáhat vládě získat takovou úlohu i 
v méně dostupných oblastech. Vláda z vlastních zdrojů nedokáže zajistit rozvoj země a výkon 
státní správy. Vláda doposud selhává i v oblasti vybírání daní, kdy průměrný daňový výtěžek na 
obyvatele je 13 USD na rok, což odpovídá jedné bedně s láhvemi s coca-colou. Zahraniční 
pomoc je proto v oblasti obnovy Afghánistánu zcela nezastupitelná. 
 
Problematické oblasti práce v Afghánistánu 
Role vlády a kvalita vlády 
Jak už bylo zmíněno v Afghánistánu neexistuje efektivní vláda a centrální vláda je velmi slabá. 
Nevládní organizace často suplují její úlohu a pomáhají v prosazování její moci v hůře 
dostupných oblastech. Bohužel se v současné době začíná objevovat tendence některých 
vysokých představitelů státní správy snižovat autoritu nevládních organizací. Obviňují je 
z pomalé obnovy země a z korupce. Různé výroky oficiálních představitelů mají nejspíše zakrýt 
vysoké korupční prostředí v samotné státní správě a vysoký klientelismus mezi úředníky. 
 
Bezpečnostní situace 
Práce nevládních organizací je v Afghánistánu vysoce poznamenána bezpečnostní nestabilitou. 
Situaci sice nelze označit za tak vážnou, jako je v současné době v Iráku, ale nelze ji 
podceňovat, zvláště, když se v posledních dvou letech silně zhoršuje. Čím dál častěji dochází 
k útokům proti nevládním pracovníkům a v uplynulých páru měsíců došlo k výraznému nárůstu 
bezpečnostních incidentů, které měly buď za následek únos našich kolegů nebo bohužel i jejich 
smrt. Známí je případ německého pracovníka z GAA a také případ únosu Francouzských 
humanitárních pracovníků hovoří za vše. Tato situace byla ještě více destabilizována po té, co 
byl propuštěn unesený italský novinář za výměnu za talibanské bojovníky.  
 
Nelze ovšem tvrdit, že za veškerými útoky je jen terorismus a Taliban. Bohužel velká část těchto 
útoků má čistě kriminální podtext – loupeže, drogy a další místní zájmy. 
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Vliv nevládních organizací na ekonomiku země 
Nevládní a humanitární organizace pomáhají v hospodářském růstu země. Jsou také jeden 
z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Afghánistánu. Jejich působení mělo výrazný vliv na 
deformaci trhu práce. Po jejich masivním příchodu došlo k výraznému nárůstu mezd 
kvalifikovaných zaměstnancům, kterých je v zemi výrazný nedostatek. Existuje zde vysoká 
fluktuace zaměstnanců a přebíhání zkušených a kvalifikovaných místních pracovníků mezi 
jednotlivými nevládními organizaci. Kvalitní lidé jsou v Afghánistánu velmi cenným artiklem a 
není lehké si je udržet a klade to tak vysoké nároky na management nevládních organizací. 
Rovněž pohyb zahraničních zaměstnanců deformuje ceny zboží a služeb, které je v některých 
případech dražší než v Evropě. 
 
Vývoj a budoucí úloha nevládních organizací v Afghánistánu 
Vývoj v Afghánistánu v oblasti humanitární a rozvojové pomoci je poznamenám rychlým 
přechodem od čistě humanitární pomoci k pomoci rozvojové. Práce se soustřeďuje na oblasti, 
které už nemají pouze zajišťovat základní životní potřeby lidí, ale mají již podporovat další rozvoj 
oblasti a postupné, i když pomalé, zkvalitňování života těch nejchudších. Bohužel i nadále 
budou nevládní organizace zajišťovat základní služby veřejného charakteru v oblastech, kde žel 
nejsou zajišťovány centrální vládou. 
 
Nevládní organizace se musí vyrovnat se zhoršující bezpečnostní situací a důsledně dbát na 
dodržování základních bezpečnostních pravidel, které zajišťují pokračování v jejich práci.  
 
Společnost Člověk v tísni v Afghánistánu 
Společnost Člověk v tísni působí v Afghánistánu od podzimu roku 2001 a jeho činnosti se 
soustřeďují na tyto oblasti:  
 
Vzdělávání – je stěžejní oblastí působnosti. Společnost Člověk v tísni (ČvT) staví, rekonstruuje 
a vybavuje v Afghánistánu školy a pomáhá vzdělávat učitele do těchto škol a rovněž asistuje při 
zavádění nových vzdělávacích kurikul. 

- postaveno 81 základních a středních škol pro cca 50.000 žáků v 6 provinciích  
- zrekonstruován a vybaven 1 střední zemědělský institut + proškolení personálu 
- každoročně proškoleno a připraveno více jak 200 učitelů 
- zrekonstruováno 470 tradičních kandas a karezes, 200 studen, 34 chráněných vodních 

pramenů a 2 vodovodní systémy 
- školení v oblasti hygieny a zdraví pro více než 100.000 lidí 
- 3200 latrín 
  

Zdravotnictví – ČvT stavím venkovské kliniky v oblastech, kde doposud žádná zdravotní péče 
neexistuje. 

- 7 venkovských klinik, vybavení pro Kábulskou ortopedickou organizaci, vybavení 11ti 
klinik v provincii Samangam, přívod vody do osmi klinik v provinciích Kunar a Lagman.  

- od r. 2006 probíhá výstavba 2 klinik a jedné nemocnice v provinciích Kábul a 
Badachshan 

 
Pitná voda a hygiena – Afghánistán trpí nedostatkem vody a nízkým povědomím o hygieně a 
způsobů správného nakládání s pitnou vodou. ČvT zajišťuje pitnou vodu pro venkovské oblasti 
budování pump a dalším vodních zdrojů. Školí místní obyvatele v základech hygieny. Rovněž 
zajišťuje samosprávu v oblasti údržby a nakládaní s vodními zdroji.  

- zrekonstruováno 470 tradičních kandas a karezes, 200 studen, 34 chráněných vodních 
pramenů a 2 vodovodní systémy 

- školení v oblasti hygieny a zdraví pro více než 100.000 lidí 
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- 3200 latrín 
 
Rozvoj venkova – mise společnosti Člověk v tísni se podílí na projektu NSP (National Solidarity 
Program) v oblasti severního a také jižního Afghánistánu. Program NSP pomáhá rozvíjet 
komunitní samosprávu a pomáhá centrální státní správě získávat autoritu. 

- práce s cca 140 komunitami a vesnicemi v provincii Paktia a Balkh 


