
 

 

Kontinent nádeje 

António Guterres 

Svet sa na Afriku veľmi často pozerá cez problémy. Ja v Afrike vidím kontinent nádeje, 
prísľubu a veľkého potenciálu.    

Som odhodlaný stavať na týchto silných stránkach a na vyššej úrovni založiť platformu 
spolupráce medzi OSN, lídrami a obyvateľmi Afriky. Je to dôležité pre dosiahnutie 
pokroku v inkluzívnom a udržateľnom rozvoji a prehĺbenie spolupráce v prospech mieru 
a bezpečnosti.    

S týmto odkazom som sa nedávno zúčastnil na summite Africkej únie v Addis Abebe 
v Etiópii v rámci mojej prvej väčšej misie v pozícii generálneho tajomníka OSN.  

Predovšetkým som tam prišiel v duchu hlbokej solidarity a rešpektu. Verím, že svet sa 
môže veľa naučiť z africkej múdrosti, nápadov a riešení.   

Prišiel som tam aj s hlbokou vďačnosťou. Africké krajiny poskytujú väčšinu svetových 
mierových síl OSN a patria medzi najväčšie a najštedrejšie hostiteľské krajiny 
utečencov na svete. V Afrike sa nachádza niekoľko najrýchlejšie rastúcich ekonomík na 
svete. 

Nedávna rezolúcia o politickej kríze v Gambii opäť raz ukázala silu afrického 
vodcovstva, jednoty a schopnosti prekonávať výzvy vo vládnutí a presadzovať 
demokraciu, ľudské práva a právny poriadok.  

Zo Summitu som odchádzal presvedčený viac ako inokedy, že pre celé ľudstvo bude 
užitočné, ak bude Afričanom načúvať, učiť sa od nich a spolupracovať s nimi. 

Začali sme realizovať plány na budovanie lepšej budúcnosti.  Medzinárodné 
spoločenstvo už druhý rok implementuje Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, čo je 
spoločné úsilie s cieľom odstrániť globálnu chudobu, nerovnosť a nespravodlivosť. 
Afrika prijala svoj vlastný doplnkový a ambiciózny plán s názvom Agenda 2063.    

Tieto agendy by mali byť strategicky prepojené, aby mohli Afričania z oboch agend 
vyťažiť maximum.  

Všetko sa však začína pri prevencii. Musíme sa odpútať od manažovania kríz 
a sústrediť sa v prvom rade na prevenciu ich vzniku. Musíme prelomiť začarovaný kruh 
nedostatočnej a príliš neskorej reakcie.     

Väčšina súčasných konfliktov prebieha vo vnútri krajiny; ich príčinou je boj o moc 
a zdroje, nerovnosť, marginalizácia a sektárske rozpory. Často ich zapaľuje alebo 
rozdúchava práve násilný extrémizmus.   

Spojené národy sú odhodlané úzko spolupracovať s partnermi všade tam, kde konflikt 
alebo jeho hrozba ohrozujú stabilitu a prosperitu.  
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Prevencia sa však nesústreďuje len na konflikty. Najlepšie nástroje prevencie 
a najistejšia cesta k trvalému mieru sú inkluzívny a udržateľný rozvoj.      

Ak mladým ľuďom poskytneme viac príležitostí a nádeje, môžeme pokrok urýchliť. Viac 
ako traja z piatich Afričanov majú menej ako 35 rokov. Ak chceme využiť čo najviac 
tento obrovský potenciál, znamená to zároveň investovať viac do vzdelania, školení, 
slušnej práce a angažovať mladých ľudí do tvorby ich vlastnej budúcnosti.    

Musíme čo najviac posilniť postavenie žien, aby mohli plne zohrať svoju úlohu 
v udržateľnom rozvoji a mieri. Som rád, že Africká únia dôsledne venovala osobitnú 
pozornosť rodovej rovnosti a posilňovaniu postavenia žien v spoločnosti.      

Videl som to mnohokrát znova a znova: Keď posilníme ženy, posilníme celý svet.  

Do Afriky som cestoval ako partner a priateľ, odhodlaný zmeniť spôsob, akým sa 
o tomto rôznorodom kontinente plnom života hovorí. Krízy predstavujú len čiastočný 
pohľad. Ale vďaka platforme spolupráce na vyššej úrovni uvidíme celý obraz, ktorý sa 
zameria na obrovský potenciál a mimoriadne úspešné príbehy v celom africkom 
kontinente.  

S touto perspektívou nemám pochýb, že máme šancu vyhrať boj za udržateľný 
a inkluzívny rozvoj, ktoré sú najlepšími zbraňami pri prevencii konfliktov a utrpenia, 
a ktoré umožnia Afrike inšpirovať svet a zažiariť ešte jasnejšie ako inokedy.   

 

António Guterres je generálnym tajomníkom OSN.  
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