
Vážený pane ministře Petříčku, 
chápu-li správně zadané téma pro setkání s Vámi a ekology, jedná se o to, nalézt možná řešení pro
pomoc chudým či válkou zničeným zemím tak, aby se pomoc dostala i k těm nejchudším lidem,
nebo  aby  z  ní  měli  alespoň  nějaký  prospěch.  Nevím,  zda  máte  na  mysli  zcela  charitativní,
bezúplatnou pomoc, či pomoc s určitými závazky dotyčné země k dárci. 
Dívám-li se na problém chudých a ohrožených lidí, co potřebují tak, jako každý člověk ponejprv,
vodu, potraviny a lékařskou péči,  dále vzdělání  a nějaké výrobní prostředky,  to znamená půdu,
základní finanční kapitál pro nákup osiva a sazenic, nástroje pro nějaké řemeslné práce, eventuálně
stroje,  čerpadla  na  vodu,  solární  panely.  Pokud v  potřebných zemích vybuduje  ČR  školu  nebo
nemocnici, vyškolíme personál, už to je hodně velký dar. 
Dále,  pokud  by  dotyčné  chudé  země  rozdělili  lidem  nějaké  pozemky  zdarma  a  bylo  by  jim
pomoženo  s  hloubením  studní,  zakoupeny  sazenice  stromů  a  základních  plodin  vhodných  k
vysázení v regionu, mohli by dotyční uživit snad alespoň své rodiny a nějak začít. Zúrodnit se dá i
poušť, to dokazuje nejen praxe z Izraele, ale i projekt dokonce biologicko-dynamického způsobu
zemědělské produkce v Egyptě společností SEKEM. Ta právě začala již před několika desetiletími
zúrodňovat  poušť  a  velmi  úspěšně.  Dnes  má  mnoho  různých  sekcí  a  provozů,  včetně  výroby
potravin, léčiv, škol,.....viz.www.sekem.com Školí další zemědělce. Poznámka, kam se hrabou naši
zemědělci se svými znalostmi. 
Naše zahraniční politika by měla všude pomáhat vytvářet přátelské ovzduší spolupráce a důvěry a
podporovat  vzájemnou výměnu  produktů  a  služeb  nejen  v  ekonomické  oblasti,  ale  i  v  oblasti
kultury. Obchody a spolupráce bohatších zemí severu s chudšími by měly být založeny na férových
vztazích,  a  speciálně  země,  které  vlastnily  kolonie  k  nim  mají  také  určité  dluhy.  Z  kolonií  jim
přicházelo velké bohatství a svým způsobem se to děje částečně i dnes. Evropa musí pomáhat, pak
nebude zaplavována migranty. A na druhou stranu, každý člověk přece žije raději ve své zemi než v
cizině. To není averze proti lidem jiného civilizačního či náboženského okruhu, ale snaha pomoci
lidem, aby si pomohli sami a měli zdravé sebevědomí. Jsme menší země, ale vhodná pomoc je vždy
účinná i když je rozsahem skromnější. 
Přeji  Vám, pane ministře, hodně sil  a pozitivní mysl ve Vaší odpovědné práci.  Pokud Vám bude
jediná myšlenka k užitku, budu moc ráda. 
Eliška Svobodová Poděbrady


