Tisková zpráva, Praha 22.10. 2018

TZ SIRIRI: Středoafrická republika zaujala příčku nejvíce negativní země světa
Dle nejnovějších výsledků Indexu negativních prožitků společnosti Gallup se svět v roce 2017 nachýlil k
pesimismu nejvíce za poslední desetiletí. Index opomíjí ekonomické ukazatele jako je HDP, výše
státního dluhu a podobě, je založený na subjektivním hodnocení obyvatel zemí z hlediska pocitu stresu,
zlosti, smutku, fyzické bolesti a obav. Středoafrická republika se podle tohoto průzkumu stala nejvíce
negativní zemí světa za rok 2017 z celkově hodnocených 146 zemí.
„M
 oje zkušenost z opakovaných výjezdů do této země a hovorů s lidmi bohužel s tím průzkumem zcela
koresponduje. Pro Středoafričany je těžké žít v devastující chudobě, naprostém nedostatku základních věcí,
nedostupnosti lékařského ošetření, ale opakovaně z jejich slov zaznívá, že nejhorší je vědomí beznaděje na
změnu k lepšímu. Stát nemá ani krátkodobou natož dlouhodobou zdravotní a vzdělávací strategii.
Středoafričané, zejména ti, kteří mají alespoň středoškolské vzdělání, si toho jsou dobře vědomi,“ popisuje svou
zkušenost ze Středoafrické republiky Ludmila Böhmová, spoluzakladatelka organizace SIRIRI, která jako
jediná česká organizace již déle než 12 let pomáhá ve Středoafrické republice.
Středoafrická republika je dlouhodobě v mnoha srovnávacích průzkumech prakticky ve všech sledovaných
kritériích v tzv. 
„červených číslech“. Je zapomenutá bohužel i v obdobích, kdy v zemi neprobíhá otevřený
válečný konflikt a mnohé prospěšné vzdělávací aktivity by se daly podpořit a rozvíjet.
„Téměř 13 let sledujeme zpravodajství, reportáže v médiích, srovnávací studie a to zejména ty, které se týkají
Středoafrické republiky. Dlouhodobě vidíme, jak je zájem ze strany bohatých zemí o těžkosti této země
minimální. Představitelé české politické scény opakují, že je třeba pomáhat v chudých zemích, aby se
předcházelo imigračním vlnám. Středoafrická republika je exemplárním příkladem země, která si sama pomoci
nemůže. Je smutné sledovat, že mezinárodní humanitární pomoc vyburcuje až to, když v zemi nedávno např.
hrozila genocida,“ komentuje Ludmila Böhmováa dodává: „Ve Středoafrické republice, která je dlouhodobě v
tzv. ‘červených číslech’, má vlastně jakákoli pomoc naléhavý humanitární charakter.“
SIRIRI je česká obecně prospěšná společnost, která pomáhá ve Středoafrické republice. Od svého
vzniku v roce 2006 se tato nevládní, nenáboženská a nepolitická organizace zaměřuje na rozvoj
vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.
Středoafrická republika je jednou z nejchudších zemí světa. V žebříčku sledujícím index prosperity
(
www.prosperity.com), ve kterém se státy hodnotí nejen z hlediska ekonomiky, ale také z hlediska
dostupnosti vzdělání, úrovně státní správy, bezpečnosti nebo osobní svobody, se SAR v roce 2017
umístila jako 148. ze 149 sledovaných zemí.
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