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OVERSEAS DEVELOPMENT NETWORK V ROCE 1994

https://www.hrw.org/news/2015/06/22/world-bank-

group-project-critics-threatened-harassed-jailed

https://www.hrw.org/news/2015/06/22/world-bank-group-project-critics-threatened-harassed-jailed


Definice rozvoje…

 „proces, při kterém se něco či někdo mění, roste a stává se vyspělým, 
rozvinutým.“ (Cambridge Dictionaries Online, 2015)

 „komplexní, rozporuplný a sporný jev, který je odrazem nejlepších snah 
lidstva, a přesto právě z těchto důvodů bývá předmětem nejintenzivnější 
manipulace – lidmi, kteří předstírají dobré úmysly ve snaze získat moc, 
bývá často užíván pro úplně opačné účely, než jaký byl jeho původní 
záměr“. (Peet a Hartwick 2009, str. 3) 

 Rozvojové pohledy – modernizační, teorie závislosti či světových systémů

 „Ve světě jednáme s rasami, které jsou jak děti“ píše Lord Lugard, britský 
gubernátor Nigérie o Afričanech v roce 1922 v knize Dvojí mandát (tzv. 
bible koloniálních vládců v Africe).

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-
network/2015/aug/18/secret-aid-worker-racism-humanitarian-work

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/aug/18/secret-aid-worker-racism-humanitarian-work


Úryvek z knihy Tyranie expertů: ekonomové, diktátoři a 

zapomenutá práva chudých (2014) – William Easterly
http://www.nytimes.com/2014/04/20/books/review/the-tyranny-of-experts-by-william-

easterly.html?_r=0

Vojáci přitáhli v neděli ráno 28. 2. 2010, v době, kdy farmáři byli v kostele. Když uslyšeli

střelbu, rychle začali běžet domů. Domy již byly v plamenech. Zatímco někteří vojáci

mířili na farmáře se zbraní v ruce, aby nehasili domy, jiní polévali benzínem sklady plná

obilí z nedávné sklizně. Osmileté dítě uvízlo v domě a zemřelo. Krávy byly vyhnány

z chléva a všechny do jedné byly utraceny automatickými zbraněmi vojáků. Pak

vojáci donutili farmáře opustit vesnici s výhružkou, aby se už nikdy nevraceli. „Tahle

půda už vám nepatří,“ hrozebně na ně křičeli vojáci.

Oblast Mubende v Ugandě – příprava projektu Světové banky, který měl za cíl zalesnění regionu. Tento projekt
byl realizován ve spolupráci s autoritativním režimem prezidenta Museveni.

Museveni v 

Bílém domě1987

Museveni ve 

Washingtonu 2003

http://www.nytimes.com/2014/04/20/books/review/the-tyranny-of-experts-by-william-easterly.html?_r=0


Příčiny „chudoby“ v „rozvojových“ 

zemích
 Tradiční kultury a nezkrocená příroda

 Globální světový systém/elita a korporativismus

1% nejbohatších vlastní více než zbytek světa

http://fortune.com/2015/10/14/1-percent-global-wealth-credit-suisse/

Daňové úniky cca 900 miliard dolarů ročně PANAMA PAPERS

http://www.gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-from-developing-countries-2001-2010/

Zadlužení rozvojových zemí – cca 600 miliard dolarů ročně

http://data.worldbank.org/data-catalog/international-debt-statistics

http://fortune.com/2015/10/14/1-percent-global-wealth-credit-suisse/
http://www.gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-from-developing-countries-2001-2010/
http://data.worldbank.org/data-catalog/international-debt-statistics


Zpověď ekonomického zabijáka - John Perkins

Pracovník Národní bezpečnostní agentury a odborník mezinárodní 

konzultační firmy Chas. T. Main – „ekonomický najatý vrah.“

„Byl to pro nás zápas o nadvládu nad světem a o realizaci snu hrstky

sobeckých lidí – vytvořit globální impérium. Byl jsem jeden z elitní

skupinu mužů a žen, kteří za pomoci světových finančních

organizací nutí jiné národy podrobit se korporatokracii, tzn. těm, kteří

řídí naše největší korporace, naši vládu a banky.“

http://www.yesmagazine.org/new-economy/more-confessions-of-an-

economic-hit-man-this-time-theyre-coming-for-your-democracy-20160318

https://www.youtube.com/watch?v=klQLD_NnOOA

http://www.yesmagazine.org/new-economy/more-confessions-of-an-economic-hit-man-this-time-theyre-coming-for-your-democracy-20160318
https://www.youtube.com/watch?v=klQLD_NnOOA


Definice terorismu…

 „Terorismus je propočítané použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle
zaměřené proti nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož
prostřednictvím jsou dosahovány politické, náboženské nebo
ideologické cíle. Terorismus zahrnuje i kriminální zločiny, jež jsou ve své
podstatě symbolické a jsou cestou k dosažení jiných cílů, než na které je
kriminální čin zaměřen.“(USA, 28 C.F.R. Section 0.85)

 Generál KGB, Alexandr Sacharovskij, řekl v 70. letech: "V dnešním světě,
kdy jaderné zbraně mají zastaralou vojenskou sílu, terorismus by se měl
stát naší hlavní zbraní.„

http://www.nationalreview.com/article/218533/russian-footprints-ion-mihai-
pacepa

ekonomické cíle…?
ekonomické cíle…?

rozvojové cíle…?

rozvojové cíle…?

http://www.nationalreview.com/article/218533/russian-footprints-ion-mihai-pacepa


Mýtus o zvýšení zaměstnanosti a redukci teroristických činů

Doporučení pro rozvojové projekty:

• Multisektorální přístup

• Zdola nahoru versus shora dolů

• Hledat a reagovat na příčiny ne symptomy….ale mohou si to rozvojové organizace 

dovolit ?

file:///C:/Users/Radovan/Documents/Development%20Theories/Terrorism/MercyCorps_Yout

hConsequencesReport_2015.pdf

ROZVOJ A TERORISMUS – MÝTY A REALITA

file:///C:/Users/Radovan/Documents/Development Theories/Terrorism/MercyCorps_YouthConsequencesReport_2015.pdf


Jásir Arafat a Organizace za osvobození Palestiny byli vycvičeni a 

podporovány sovětskou tajnou službou KGB a Semtexem z ČSSR

Ústav zahraničních studií (Zastávka u Brna) a 80. léta – výcvik specialistů 

(velitelů, plánovačů, spojařů, členů ochranek atd.) zajišťující podporu 

spřáteleným teroristickým hnutím v Asii a Africe

Studená válka - Sovětský svaž a předlistopadové 

Československo



Studená válka a Spojené státy Americké

Institut západní polokoule pro bezpečnostní spolupráci/Škola zabijáků

(50. léta až po současnost)

Výchova diktátorů, vojenských lídrů a guerillových bojovníků

Absolventi – vzděláni v mučení, vraždění a terorizování obyvatelstva (vůdci 

občanských hnutí, církevní představitelé, učitelé, studenti, humanitární 

pracovníci).

Plošná genocida místního obyvatelstva (1981 v El Salvadoru).

http://www.soaw.org/about-the-soawhinsec/soawhinsec-grads/notorious-

grads

https://www.youtube.com/watch?v=V4eLYXJIZfg

http://www.soaw.org/about-the-soawhinsec/soawhinsec-grads/notorious-grads
https://www.youtube.com/watch?v=V4eLYXJIZfg


Setkání prezidenta Reagana s afghánskými mudžahedíny v roce 1983 v Bílém Domě

Kdo je bojovníkem za svobodu a kdo teroristou? 



Protisovětský válečník použije svou armádu, aby vybudoval mír 

„Rozvojář“ Osama bin Ladin v roce 1993 pózuje pro britské noviny The

Independent, které kvitují jeho rozvojové projekty v Súdánu zaměřené na 

infrastrukturu



http://worldnewsdailyreport.com/bin-laden-is-alive-and-well-in-the-bahamas-says-

edward-snowden/

https://www.theguardian.com/books/2016/apr/18/the-killing-of-osama-bin-laden-

review-seymour-m-hersh-abbottabad-syria-sarin-al-nusra-government

http://worldnewsdailyreport.com/bin-laden-is-alive-and-well-in-the-bahamas-says-edward-snowden/
https://www.theguardian.com/books/2016/apr/18/the-killing-of-osama-bin-laden-review-seymour-m-hersh-abbottabad-syria-sarin-al-nusra-government


https://southfront.org/the-west-negotiates-with-former-al-qaeda-leader-to-

empower-the-unity-government-in-libya/

https://southfront.org/the-west-negotiates-with-former-al-qaeda-leader-to-empower-the-unity-government-in-libya/


Terorismus 21. století – Dvojčata a Saudská Arábie 

http://edition.cnn.com/2016/08/05/politics/28-pages-saudi-prince-bandar-9-11/

http://www.salon.com/2016/07/15/28_pages_showing_saudi_connection_to_911_attack

s_finally_released_after_14_years/

http://literarky.cz/blogy/tereza-spencerova/22451-pravda-o-11-zai-je-zase-o-nco-jasnji-

ale-pt

http://agoodamerican.org/trailer

https://www.theguardian.com/film/2015/nov/09/a-good-american-review-nsa-

whistleblower-william-binney-911-world-trade-centre

http://edition.cnn.com/2016/08/05/politics/28-pages-saudi-prince-bandar-9-11/
http://www.salon.com/2016/07/15/28_pages_showing_saudi_connection_to_911_attacks_finally_released_after_14_years/
http://literarky.cz/blogy/tereza-spencerova/22451-pravda-o-11-zai-je-zase-o-nco-jasnji-ale-pt
http://agoodamerican.org/trailer
https://www.theguardian.com/film/2015/nov/09/a-good-american-review-nsa-whistleblower-william-binney-911-world-trade-centre


http://svobodnenoviny.eu/jmenovani-saudske-arabie-do-cela-rady-osn-pro-lidska-

prava-je-groteskni-hrw/

http://www.mirror.co.uk/news/world-news/brutality-life-saudi-arabia-exposed-

7599172

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/08/the-death-penalty-in-saudi-

arabia-facts-and-figures/

SAUDSKÁ ARÁBIE – LIDSKÁ PRÁVA A TERORISMUS, PODPORA 

WAHHÁBISMU A SALAFISMU

http://svobodnenoviny.eu/jmenovani-saudske-arabie-do-cela-rady-osn-pro-lidska-prava-je-groteskni-hrw/
http://www.mirror.co.uk/news/world-news/brutality-life-saudi-arabia-exposed-7599172
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/08/the-death-penalty-in-saudi-arabia-facts-and-figures/


http://www.salon.com/2016/01/02/close_u_s_ally_

saudi_arabia_kicks_off_2016_by_beheading_47_pe

ople_in_one_day_including_prominent_shia_cleric

http://www.independent.co.uk/news/world/middl

e-east/saudi-arabia-ends-2015-with-one-final-

execution-a6793506.html

http://theweek.com/articles/570297/how

-saudi-arabia-exports-radical-islam

http://www.nytimes.com/2015/11/21/opi

nion/saudi-arabia-an-isis-that-has-made-

it.html?_r=0

http://www.independent.co.uk/news/w

orld/middle-east/syria-crisis-turkey-and-

saudi-arabia-shock-western-countries-by-

supporting-anti-assad-jihadists-

10242747.html

Spolupráce mezi USA a Saudskou Arábií má tradici

http://www.salon.com/2016/01/02/close_u_s_ally_saudi_arabia_kicks_off_2016_by_beheading_47_people_in_one_day_including_prominent_shia_cleric
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-ends-2015-with-one-final-execution-a6793506.html
http://theweek.com/articles/570297/how-saudi-arabia-exports-radical-islam
http://www.nytimes.com/2015/11/21/opinion/saudi-arabia-an-isis-that-has-made-it.html?_r=0
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syria-crisis-turkey-and-saudi-arabia-shock-western-countries-by-supporting-anti-assad-jihadists-10242747.html


V říjnu 2015 náměstek ministra zahraničních věcí,

Antony Blinken, při návštěvě Bahrajnu řekl:

“Region Blízkého východu zásobuje průmysl a

ekonomiky po generace….a ačkoliv jsme nyní

efektivnější ve využívání energií, Blízký východ

nadále řídí světové trhy a my jsme odhodláni si

zabezpečit dodávky ropy z tohoto regionu.“

ROPA jeden z motorů světové ekonomiky 



Za posledních 5 let, administrativa prezidenta

Obamy realizovala prodej armádní techniky do

Saudské Arábii v hodnotě 100 miliard dolarů.

Několik dní po listopadovém teroristickém útoku v

Paříži, Spojené státy prodaly Saudské Arábii bomby v

hodnotě 1,3 miliard dolarů sold another $1.3 billion of

bombs

ZBRANĚ – ZISKY A POLITICKÁ MOC

https://www.investigace.cz/blizkovychodni-bomba-kseft/ Ani Česko není pozadu

http://news.yahoo.com/us-approves-1-29bn-sale-bombs-saudi-arabia-170132936.html
https://www.investigace.cz/blizkovychodni-bomba-kseft/


Vojensko-průmyslový komplex 

a chudoba



Od roku 2001 až do roku 2011 

zahynulo v tzv. „válce proti teroru“ 

asi 220 000 Afghánců a 80 000 

Pákistánců

Během jedné dekády bylo v Iráku 

zabito přes 1 milión lidí

V roce 2011, při vojenském zásahu 

NATA proti diktátorovi Gadhafim, 

zahynulo přes 50 000 Libyjců

https://www.youtube.com/watch?v=YhF

OO2612Lk Collateral damage (Vedlejší 

ztráty)

https://www.youtube.com/watch?v=6C

EIzgV_85c Dirty wars

https://www.youtube.com/watch?v=YhFOO2612Lk
https://www.youtube.com/watch?v=6CEIzgV_85c


https://medium.com/insurge-intelligence/profits-of-death-disaster-capitalists-fan-

flames-of-war-in-syria-ac216bb34776#.cwxuvchsk

Banky

Vojenské firmy a různí 

dodavatelé

Ropný a farmaceutický 

průmysl

https://medium.com/insurge-intelligence/profits-of-death-disaster-capitalists-fan-flames-of-war-in-syria-ac216bb34776#.cwxuvchsk


http://www.rollingstone.com/politics/news/gangster-bankers-too-big-to-jail-

20130214

https://archive.org/stream/pdfy-nuxY0nNOAtmL3H70/Shell%20Game_djvu.txt

Scott Bennett/whistleblower – bývalý důstojník USA a vojenský 

specialista  v boji proti terorismu

Finanční propojení mezi švýcarskými 

bankami, teroristickými hnutí a politickými 

špičkami USA a Saudské Arábie

http://www.rollingstone.com/politics/news/gangster-bankers-too-big-to-jail-20130214
https://archive.org/stream/pdfy-nuxY0nNOAtmL3H70/Shell Game_djvu.txt




Jedna z nedávných dodávek ISIS přes tureckou hranici představovaly i nové

pickapy značky Toyota.



Willem Boshoff – umělec z Jižní Afriky

sand cement steel wood glue

122 x 244cm

collection: Standard Bank Corporate Art Collection 

WHAT IS OUR OIL DOING UNDER THEIR SAND?

Výstižný pohled 

sochaře



Děkuji za pozornost – otázky ke diskuzi?


