RM 01/20/05
PROJEKT    CHECOMACOCO
Zkrácená   elektronická  verze
Pavel  Fric
Yv onna   Fricova
Pavla  Hrdličková
Lenka  Za j í c o v á
2006
ŽIVOTNI podmínky CAMAKOKU
Domov většiny původních obyvatel Paraguaye, kteří dnes sotva tvoří 3 %
populace státu, leží v západní části země - v rozlehlé nehostinné plošině, kde většina
Paraguayců nikdy nebyla - v Gran Chaku. Severovýchodní část této oblasti tvoří
department Alto Paraguay, jediná oblast republiky, kde neexistuje žádný průmysl.
Hlavní ekonomický příjem (90 %) zde plyne z chovu dobytka, pro který jsou zde dobré
podmínky, nížina však trpí častými záplavami. Přírodní prostředí bylo navíc během let
systematicky poškozováno intenzivním odlesňováním, kterému padly za oběť tisíce
hektarů lesa. Brutální vymýcení tradičních lesních oblastí a ekologická proměna
krajiny definitivně indiány vytlačilo z původního prostředí a přinutilo je přizpůsobit
se.
Indiánský kmen Camakoko v minulosti svobodně využíval území od Fuerte
Olimpo až po hranice s Bolívii. Během 20. století však samozvaní majitelé pozemků
Chaco oplotili, indiány vyhnali, často za asistence státní policie nebo armády, a
zakázali zde lovit a rybařit. Teprve v posledních dvaceti letech, po přijetí zákona
904/81 stát vykoupil od statkářů některá území a půdu předal indiánům.
Camakokové {Yshir Ybytosó) nyní sídlí podél řeky Paraguay, ve vlastních
osadách Puerto Diana (Pacheco), Puerto Esperanza (Inichta), Puerto 14 de Mayo
(KarchaBahlut) a Misión Santa Teresita ve Fuerte Olimpo (Ilyrta). Jejich podskupinou
(klanem), nejvíce udržující staré zvyky, jsou Yshir Tomaraho, kteří žijí v osadě Puerto
Maria Elena. Stanovit přesný počet Camakoků je obtížné, mimo jiné proto, že někteří
přechodně nebo dlouhodobě pobývají mimo své komunity. V roce 2002 bylo
registrováno necelých čtyři sta rodin s asi 1 800 příslušníky.
Jejich pracovní příležitosti jsou mizivé. Živí se příležitostnou pomocnou prací a
přilepšují si tradičními způsoby, jako je lov, rybolov a sběračství; nově se pokoušejí
zapojit do chovu dobytka a drobného rodinného zemědělství. Pro dobytkářství jim
však chybějí vstupní prostředky na založení chovů a zemědělská výroba vzhledem k
pravidelným záplavám a absenci základních technických prostředků pro zemědělskou
výrobu a uchování produktů neuspokojuje ani jejich základní stravovací potřeby, natož
aby jim zemědělství přinášelo výdělek.
Vesnice Puerto Esperanza, rozměry největší z čamakokských osad, je vzdálená
asi 125 km od Fuerte Olimpo, hlavního města departmentu Alto Paraguay. Po etnické
stránce zde žijí z 99,8 % příslušníci kmene Ybytoso a 0,2 % indiánů Ayoreo. Komunita
má právní způsobilost a náčelníka, voleného na pětileté období. Sídlí zde od roku
1986, kdy bylo území o rozloze 21 330 ha zaknihováno jako majetek Camakoků a asi
pětašedesát rodin z jiných dosavadních osad si zde postavilo příbytky se záměrem
věnovat se drobnému zemědělství a rybaření. V současnosti do Puerto Esperanzy
přísluší asi sto rodin s celkem čtyřmi až pěti sty příslušníky. Ekonomicky aktivní je
necelá třetina obyvatel, věnují se zemědělství, řemeslům (zedník, tesař), rybářství a
lovu, pomocným pracem v zemědělství a výrobě artesanií z palmového listí,
ananasových vláken, peří a dřeva.
HISTORIE A VÝVOJ KMENE
V minulosti byli typickým nomádským kmenem, velmi obávaným. Byli
společenstvím lovců a sběračů a dokázali i v nehostinných podmínkách Gran Chaka žít
ve vyváženém vztahu s přírodou. Vytvářeli různá spojenectví, např. v rámci rodin, a
všichni společně a každý individuálně mohl těžit z toho, co nabízela řeka, les a savana.
Vlastnické vztahy neexistovaly.
Lingvisticky Camakokové náležejí spolu s indiány Ayoreo k jazykové rodině
zamuco, 100 % mluvčích je stále schopno používat vlastní jazykybytoso, event. Jeho
dialekt tomaraho. Sami sebe nazývají Yshir, což znamená obecně člověk, lidská bytost.
Během 20. století důsledkem civilizačních tlaků počet příslušníků kmene
dramaticky klesal, stejně jako počty jiných původních obyvatel Paraguaye. Jejich
kolektivní způsob života se rozpadl, snažili se přivydělat si u nových majitelů, hlavně
jako dřevorubci, nebo se uchylovali pod ochranu misií. Situaci změnilo teprve přijetí
zákona č. 904 z roku 1981. Indiáni dodnes s úctou vzpomínají na tehdejšího
prezidenta, diktátora Stroessnera, za kterého vstoupil zákon v platnost, ačkoliv to byl
spíše nástroj k zaevidování a zpacifikování dosud těžko uchopitelné části obyvatelstva
a proniknutí do jeho struktur.
Generace těch nejstarších Camakoků se ještě narodila v hloubi Chaka „ve
starých časech", ale přizpůsobila svůj život paraguayskému venkovu. Nové generace (s
velkým procentem mesticů) se už rodí do úplně jiného prostředí a touží vyrovnat se
bělochům.
INDIÁNSKÁ OTÁZKA V PÁRÁGUÁYI
Po právní stránce dává indiánským otázkám v Paraguayi rámec kromě ústavy
především zákon číslo 904/81, významný a v jihoamerických poměrech unikátní, který
řeší statut indiánských komunit, upravený a rozšířený zákonem číslo 919/96. Jeho
proklamovaným účelem je sociální a kulturní ochrana indiánských komunit, ochrana
jejich výsad a tradic, zlepšení jejich ekonomických podmínek, jejich účinné zapojení do
rozvoje země a jejich přístup k právnímu řádu země, který jim zaručuje vlastnictví
půdy a dalších zdrojů obživy stejně jako zaručení všech práv ostatních občanů.
Zákonem číslo 904/81 se rovněž zakládá nezávislá instituce s názvem Instituto
Paraguayo del Indígena (Paraguayský institut pro řešení indiánských otázek - INDI)
jako právnická osoba s vlastním jměním za účelem plnění tohoto zákona, která se řídí
vlastními pravidly. Má poskytovat indiánským komunitám vědeckou, technickou,
právní, administrativní a ekonomickou asistenci a na národní úrovni vytvářet a řídit
indiánskou politiku a její dílčí programy. Úřadovny institutu INDI sídlí v centru
Asunciónu, přízemí rozlehlého domu slouží jako centrum sociální pomoci, s
vývařovnou, a možností získat nějaké obnošené šatstvo nebo vybavení pro práci a
domácnost. V budově a jejím okolí se srocují především indiáni, kteří z různých
důvodů dlouhodobě uvízli v Asunciónu a zvykli si na sociální podporu. Dožadují se
pomoci a někteří se stavějí do útočné pozice rasově diskriminovaných.
V Paraguayi působí asi sto třicet nevládních organizací, které proklamují, že
usilují o rozvoj indiánů za účelem předat jim jejich vlastní záležitosti k vlastnímu
autonomnímu řešení, ustoupit do pozadí a asistovat jako poradci, vzdělávat je a školit,
aby se uměli postarat sami o sebe. Místo toho jim však spíše vyhovuje role
organizátorů a zprostředkovatelů veškeré zahraniční pomoci, ovlivňují čerpání peněz a
jejich distribuci, vůči veřejnosti a zahraničním partnerům vystupují jako zástupci
indiánů, kteří se o sebe neumějí postarat a potřebují pomoc a jejich vedení. Pokusy
samotných indiánů ovlivňovat rozpočty a projekty, určené jim ze státního rozpočtu, se
míjejí účinkem. Camakokská organizace UCINY(Union de las comunidadesindígenas de
lanaciónYshir), ani naáčelníci {casiques) nemají faktický politický vliv.
ALBERTO VOJTECH FRIC
Za nejvýznamnější badatele, kteří přinesli poznatky o kmeni Camakoko, jsou
označováni italský malíř a fotograf Guido Boggiani (1861-1901), ve třicátých letech
německý antropolog Herbert Baldus (1899-1970) a v druhé polovině 20. století
etnoložka slovinského původu Branislava Susnik (1920-1996). K současným autorům,
kteří publikovali v posledních letech své poznatky o Camakocích patří Mario Blaser,
Ticio Escobar, Guillermo Sequera, Miguel Chase-Sardi, Teodoro Binder nebo Marcelo
Larricq.
Dílo Alberta Vojtěcha Frice (1882-1944), který prožil mezi Camakoky mnoho
času na počátku 20. století, byl schopen komunikovat s nimi v jejich jazyce včetně
dialektu tomaraha, přinesl rozsáhlé autentické informace, zaznamenal jejich
autentickou mytologii a popsal každodenní život a tradice včetně šamanské praxe,
nebývá pro jazykovou nedostupnost jako pramen citováno (jeho statě, úvahy ani knihy
nebyly dosud přeloženy do žádného cizího jazyka, s výjimkou dětské beletrie).
Studiu desítek jihoamerických indiánských kmenů se věnoval během čtyř
dlouhodobých pobytů v Paraguayi, Brazílii, Uruguayi, Argentině a Bolívii v letech 1903
až 1912 (Paraguay, Brazílie, Argentina); s Camakoky se setkal poprvé na jaře roku
1904.
INDIÁNI S ČESKOU KRVI
V roce 1905 se A. V. Fric za dramatických okolností při katastrofické povodni
na horním toku řeky Paraguaye velice sblížil s indiány kmene Camakoko a žil několik
měsíců s dívkou jménem Lomi (Černá kachna). Na podzim téhož roku se vrátil do
Evropy, ale do Paraguaye opakovaně zavítal v následujících letech (1908, 1909, 1910).
Po roce 1912 již oblast Alto Paraguay nikdy nenavštívil. Kromě povídky Měla mě ráda,
zvěděl jsem to pozdě v knize Mezi indiány (Vydal A. Koníček, Praha 1918) se nikde o své
milé nezmiňuje.
O existenci jejich dcery Herminie Fricovi čeští potomci dozvěděli teprve v roce
2000. Fric pravděpodobně o své dceři věděl, ale nepodařilo se to prokázat, stejně jako
přesný rok jejího narození. Česká rodina A. V. Frice navázala písemný kontakt s česko-
indiánskými příbuznými v roce 2000. Dva roky poté navštívil Pavel Fric s manželkou
Yvonnou vesnici Puerto Esperanza a setkali se s členy rozvětvené rodiny. Během
následujících pobytů v Puerto Esperanze a za pomoci mnohých pamětníků a rodinných
příslušníků se podařilo sestavit detailní přehled všech pokrevních potomků A. V. Frice
a jejich rodin. V současné době zahrnuje rodinný klan pravděpodobně 198 členů;
většina z nich trvale žije v osadě Puerto Esperanza. Rodina Herminie Ferreira Fric si je
vědoma své etnické odlišnosti a nazývá se s nadsázkou Checomacoco (Camakoko s
českými - checo- předky). S vděčností kvitují ochotu ke kontaktu z české strany a
projevují velký zájem o Českou republiku, která pro ně především reprezentuje
nedostupný svět vzdělaných a bohatých. Zájem českých úřadů i individuálních občanů
je ohromuje, protože ve vlastní zemi nezajímají vůbec nikoho.
PROJEKT CHECOMACOCO
V dopise z 15. ledna 2004 napsal Rodolfo Ferreira Fric, nejstarší syn doni
Herminie, Yvonně Fricové: Žádám tě, abys informovala ve své zemi českou vládu, že v
Paraguayi existují domorodci českého rodu, kteří potřebují podporu svých českých krajanů,
aby si mohli vést jako civilizovaní Paraguayci nebo běloši."
Z iniciativy Pavla Frice bylo poté vytvořeno občanské sdružení „Checomacoco"
s cílem zaměřit se na asistenční a humanitární pomoc pro osadu Puerto Esperanza.
Cleny občanského sdružení jsou kromě Pavla a PhDr. Yvonny FricovýchMUDr. Pavla
Hrdličková a Mgr. Lenka Zajícova PhD. Cesty do Paraguaye v roce 2006 se zúčastnil
jako konzultant pro zemědělské otázky student Institutu tropického a subtropického
zemědělství České zemědělské univerzity v Praze Martin Dvořák. Sdružení má více než
sto aktivních sympatizantů a sponzorů.
Pro zahájení činnosti jsme považovali za nezbytné provést přímo v Puerto
Esperanze průzkum současné situace a aktuálních potřeb komunity a na základě toho
posoudit a navrhnout možnosti a metody efektivní asistenční pomoci této komunitě s
co nejmenším zasahováním do jejího způsobu života.
Na základě Smlouvy o řešení výzkumného projektu RM 01/20/05 nám byly
poskytnuty finanční prostředky Českou republikou - Ministerstvem zahraničních věcí
na zpracování tohoto výzkumného projektu.
Ve dnech 11. srpna až 8. září 2005 se uskutečnila fyzicky náročná cesta do
Paraguaye. Druhá cesta se uskutečnila od 1. do 30. září 2006. Byl proveden terénní
průzkum a sběr aktuálních dat, uskutečnila se řadu velice užitečných jednání,
kontaktů a poznatků. Výsledkem bylo stanovení priorit komunity a jejich pořadí.
Během jediného roku se také podařilo zrealizovat první konkrétní praktickou pomoc v
celkovém objemu finančních prostředků cca 900 000 Kč.
Od zahájení činnosti našeho občanského sdružení jsme se intenzivně zaměřili
na public relations a podporu fundraisingu. Za důležitou součást naší práce
považujeme informování veřejnosti a získávání sympatizantů, kteří jsou ochotní
přispět finančně, materiálně, radami, odbornou konzultací, nebo jinou pomocí.
Zaměřujeme se také na zpětnou vazbu s dárci, především informování o způsobu
vynakládání jimi věnovaných prostředků, včetně potvrzení pro daňové účely,
poděkování náčelníka sdružení a průběžného zveřejňování všech příjmů a výdajů na
internetu. Smnohými jsme v průběžném kontaktu.
Z fotografií a informací, získaných v průběhu první cesty do Paraguaye v roce
2005 byla připravena informační a popularizační putovní výstava s názvem Naděje pro
Esperanzu, která byla prezentována na čtyřech místech v České republice, uspořádali
jsme téměř dvě desítky besed a přednášek s promítáním diapozitivů. Připravili jsme
tiskové a fotografické podklady pro mediální spolupráci a prezentaci, zejména jsme
zpracovali podrobné strukturované internetové stránky na adrese
www.checomacoco.cz., které stále (několikrát do měsíce) aktualizujeme. Ve
sledovanosti internetových stránek se odrážejí zejména jednotlivá veřejná vystoupení
členů sdružení v různým médiích. Za nejúspěšnější považujeme spolupráci s Českým
rozhlasem, kde jsme dostali v průběhu roku prostor v rozsahu více než deset minut
celkem devětkrát (bez repríz).
Na základě práce s veřejností se nám podařilo podařilo dosáhnot toho, že
celkem devadesát čtyři individuálních dárců věnovalo částku 336 585 Kč na nákup
konkrétních krav a býků, 36 252 Kč na zakoupení drátů k oplocení pastvin, další dárci
věnovali 40 933 Kč na léky pro vesnici, 5 000 Kč na školné pro studentku Edit Sandru
Martínez, 28 718 Kč na další výdaje a v posledních třech měsících roku 2006 poslali
dárci své příspěvky v celkovém objemu 39 238 Kč na oplocení protipovodňové
pastviny. Ze soukromých zdrojů jsme tedy získali 522 978 Kč.
PRIORITY
Již během první cesty do Paraguaye jsme se ujistili, že chceme participovat
pouze na těch projektech, o které usilují sami indiáni. Nechceme do Paraguaye
exportovat naše vlastní nápady a nevyžádané rady. Jsme přesvědčeni, že pouze tak
mohou projekty pomoci dlouhodobě fiangovat. Je nutné předat odpovědnost za
přípravu, řízení, průběh a výsledky projektu do ruky samotným příjemcům pomoci.
Napomáhat jim otázkami, aby si uvědomili důsledky a souvislosti. Radit se s nimi a
chtít znát jejich názor, důvody a motivace. Zaměřit se na zpětnou vazbu a hodnocení
výsledků.
Jako první krok k naplňování stanovených priorit vznikla v listopadu 2005 v
Paraguayi partnerská asociace Checomacoco - Paraguay, skterou usilujeme o
kontinuální spolupráci, konzultace a realizaci dílčích kroků asistenční pomoci. Její
existence se ukázala jako nezbytná pro budoucí spolupráci podle právních norem
České republiky i Paraguaye. Bezprostředním důvodem pro založení asociace byla
realizace prvního společného projektu - založení chovu hovězího dobytka, v kterém
česko-indiánská komunita v Puerto Esperanze spatřuje výchozí bod svého dalšího
rozvoje.
1. CHOV SKOTU
Prvním samostatným počinem asociace se stalo asistované vypracování
projektu sociálně ekonomické asistence pro českou komunitu v Puerto Esperanze s
názvem „Naděje pro Esperanzu" a získání peněžního daru Odboru kulturních a
krajanských vztahů Ministerstva zahraničních věcí České republiky ve výši 500 000 Kč,
prostřednictvím českého zastupitelského úřadu v Argentině.
Savany Gran Chaka jsou vhodným místem pro chov masného hovězího
dobytka, který má velké šance na úspěch i v těchto dosud neobydlených a zemědělsky
nekultivovaných oblastech. V kraji jsou aklimatizovaná zejména chovná plemena
hrbatého indického tura zebu. S pomocí českého státu a českých soukromých dárců se
podařilo asociaci zakoupit sto čtyřicet jalovic a tři býky, čímž byl založen základ k chov
skotu, který by se mohl stát základem pro její ekonomickou soběstačnost a sociální
svéprávnost. S chovem skotu kolektivním způsobem mají někteří indiáni dlouhodobé
praktické zkušenosti, které nabyli jako zaměstnanci masných farem v okolí. Jejich
vlastní chov bude řídit a organizoval EnriqueFerreira, s pětadvacetiletou praxí jako
správce statku v Chaku, za pomoci další členů asociace, specializovaných na tuto
činnost, včetně přípravy a výchovy pro tuto činnost z řad dorostu.
Založení chovného stáda
Od okamžiku podpisu darovacích smluv a fyzického předání peněz v hotovosti
uzavírala všechny smlouvy a prováděla další nezbytné administrativní úkony spojené s
nákupem skotu již asociace Checomacoco - Paraguay svým jménem. Při této
příležitosti se plně osvědčil koncept asistenční pomoci. Důležitou součástí byl i
společný pobyt v hlavním městě a praktické zkušenosti z právní stránky nákupu a
různých oficiálních jednání a konzultací v úřadech a firmách, kterých se spolu s námi
také účastnili také prezident asociace Checomacoco Rodolfo Ferreira a tajemník
Cándido Martínez s doprovodem.
Při přípravě projektu, při předání peněz i slavnostním fyzickém předání stáda
ve vesnici jsme stále zdůrazňovali zodpovědnost asociace Checomacoco vůči dárcům -
úřadům České republiky i individuálním sponzorům, povinnost vést řádné účetnictví a
samozřejmě dbát na zdraví, dobrou výživu a zaopatření dobytka. Komunita nyní
očekává kontrolu hospodaření z naší strany a i určitou morální podporu vůči většinové
společnosti. Efektivní pomocí z České republiky, které předcházela a kterou provázejí
vzájemné porady a průběžné korigování záměrů, jsme získali důvěryhodnou pozici,
kterou je třeba dále posilovat. Zpětnou vazbu považujeme za nezbytnou součást
tohoto projektu a jeho dalšího rozvoje. Protože komunikace na dálku je prakticky
vyloučená, budeme usilovat o další osobní cestu do Paragauye, během níž bychom
provedli inspekci a zaměřili se na metodickou a organizační pomoc komunitě.
I když je péče o nakoupený dobytek je nyní zcela v zodpovědnosti asociace
Checomacoco - Paraguay, cítíme jistou spoluodpovědnost. Asociace je totiž připravena
starat se o svůj majetek v běžných podmínkách, ale není dostatečně vybavena na
případy extrémních situací, dané specifickými poměry v Gran Chaku.
Povodňová pastvina
Prvním typem extrémní situace je povodeň. Řeka Paraguay se každoročně v
období dešťů rozvodňuje, ale dosti pravidelně jednou za deset let dochází ke
katastrofálním záplavám - zatím poslední byly vroce 1996, problém je tedy dost
aktuální.
Pro období záplav získala asociace od náčelníka vesnice území asi patnáct
kilometrů do vnitrozemí, kde je třeba vybudovat ohradník, aby se během případné
zátopy dobytek v panice nerozutekl. K vybudování protipovodňového oplocení jsou
kromě velkého množství dřeva na zhotovení kůlů potřeba také dráty, které jsou mezi
kůly napnuty v pěti řadách, a spojovací materiál (vázací dráty a speciální oka na
protažení drátů), vše v hodnotě asi 80 000 Kč. Práci by rovněž velmi usnadnila a
urychlila výkonná motorová pila (cca 20 000 Kč). Manuální práci obstarají muži z
vesnice, ale na nákup materiálu nemá asociace prostředky. To je tedy bezprostředním
námětem pro pomoc z České republiky.
Nádrž na dešťovou vodu
Druhým typem extrémní situace je dlouhodobé sucho. Ve vnitrozemí Chaka
bývá situace opravdu katastrofální, na pobřeží mají lidé a zvířata alespoň přístup k
řece. Napájet stádo je však problematické, protože úroveň vodní hladiny poklesne až o
několik metrů a břehy jsou natolik strmé, že nelze dobytek k vodě zavést.
Farmáři v oblasti situaci řeší stavbou tzv. tajamarů neboli hloubených nádrží na
dešťovou vodu. Abyjímka byla efektivní, musí mít rozměry alespoň 50 x 100 metrů a
hloubku dva až dva a půl metru. Hloubení nádrže lze provést jedině bagrem, ruční
kopání nepřipadá v úvahu pro velice těžkou a neprostupnou půdu. Ta ovšem umožňuje
používat nádrž bez jakékoliv výztuhy, voda, která do ní naprší v období dešťů,
neprosakuje do spodních vrstev. Její kvalita po několika týdnech či měsících není
nejlepší, ale pro dobytek je dostačující. Podle našich informátorů je cena za zbudování
nádrže, včetně náročné a nákladné dopravy těžké techniky na místo, asi 230 000 Kč.
2. zemědělství
Vzhledem ke svému tradičnímu nomádskému životnímu způsobu v minulosti
neměli Camakokové příležitost získat generacemi prověřené znalosti o zemědělském
hospodaření. S výjimkou loveckých psů nechovali žádná zvířata a využívali pouze
divoce rostoucí rostliny. Věnovali se lovu, rybolovu a sběračství.
Tradiční způsoby obživy
Většina divokých zvířat patří v současnosti k chráněným druhům a pokud je
možné je ještě v přírodě vidět, je jejich lov zakázaný. V okoh trvalých hdských sídel
jsou zvířata zakrátko vyhubena, a jejich stopování není možné, protože vstup na
soukromé pozemky je zakázán. Lovení je považováno za pytláctví a tvrdě trestáno, na
sousedním brazilském území lovecká policie nekompromisně pytláky střih.
Rybolov zůstává důležitou součástí indiánského života, je pro většinu obyvatel
vesnice také jediným možným zdrojem skrovného finančního příjmu, jsou však
odkázáni na překupníky, protože pro samostatný obchod jim chybí možnost
skladování a transportu ryb. Velikost i množství úlovků se zmenšuje, zatímco rybářů
přibývá. Zlepšení životních podmínek pomocí rybolovu nelze předpokládat.
Chov domácích zvířat
Základní hospodářskou činností usedlých indiánů je chov domácích zvířat.
Nejvíce ceněným je, stejně jako v celé Paraguayi, hovězí dobytek. Jeho
vlastnictví je pokládáno za nejlepší investici, znamená hmotné zabezpečení,
perspektivu, základní kapitál. Stát se majitelem dobytka je také snem a cílem každé
rodiny. Ne každý si však krávu může dovolit. Jednotlivé rodiny v Puerto Esperanze
vlastní jednu až tři krávy, někteří žádnou. Asociace Checomacoco nyní vlastní společné
základní stádo sto čtyřiceti kusů s perspektivou zvojnásobení počtu zvířat do tří let.
K nejčastěji chovaným drobným zvířatům vPuerto Esperanze patří slepice,
prasata, kozy, ovce a psi. Základem malých rodinných chovů byly v minulosti často
dary pocházející z různých projektů (náboženských organizací, projekt PRODECHACO
apod.). Tato zvířata žijí volně ve vesnici a jsou v drtivé většině odkázána na potravu
kterou si najdou, včetně odpadků, řeka svodou je naštěstí na dosah. Přikrmování se
týká většinou jen v ohradě držených telat a v případě přebytku ulovených ryb i prasat a
slepic, ale o krmení v pravém slova smyslu se mluvit nedá.
Zemědělské chovy mají ve vesnici dobrou perspektivu.
Pěstování kulturních plodin
Pěstování kulturních plodin je v Alto Paraguay nejen nutností - jako zdroj
obživy, ale do budoucna by také mohlo přispět ke zvýšení místní životní úrovně a
finančnímu zisku. Japonská ekologická farma v nedaleké Puerto Ledě totiž hodlá
postavit továrnu na zpracování třtiny a manioku a vykupovat od malopěstitelů
suroviny.
Pro zemědělské pěstování však nejsou v Puerto Esperanze optimální
podmínky. Hlavními překážkami zemědělství vokolí Puerto Esperanzy je nedostatek
závlahové vody pro suchá období a zvýšení výnosů, nekvalitní a zasolená půda a stím
související problém dopravy zemědělců na čakry a nedostatek prostředků pro zahájení
činnosti ajejí rozvoj.
Obyvatelé, kteří své zemědělské úsilí nechtějí vzdát, obdělávají pozemky
relativně vzdálené od vesnice. Jednotliví zemědělci se s pomocí několika generací v
rodině starají o pozemky o rozměrech 0,2-0,5 ha. Sklizeň slouží hlavně pro domácí
zpracování, i když přebytky by bylo možné prodat i mimo vesnici. Měnící se charakter
počasí v posledních několika letech však negativně ovlivňuje i tak nízkou úrodu.
Sklizeň sotva postačí pro užitek rodiny, v žádném případě nezajišťuje zemědělcům
při výdělek.
Voda
Jeden z největších problémů, ztěžujících život v Chaku, je nedostatek nejen
pitné vody, ale vody vůbec.
V oblasti se v minulosti konaly zkoušky čerpání podzemních zdrojů vody
mělkými (cenově dostupnými) vrty, ale nalezené prameny nelze používat pro
nadměrnou slanost.
Bohatí farmáři si objednávají vrty artézských studní. Nezávadné vodní zdroje
jsou dosažitelné teprve v hloubce tři sta metrů u řeky, jinde čtyři sta metrů i více.
Slaná půda však nezaručuje možnost získání nezávadné pitné vody ani z hluboko
položených pramenů. Pozitivní výsledek by byl i při vysokých nákladech nejistý. V
poříční oblasti Alto Paraguay, kde není zavedena zemědělská velkovýroba s patřičným
ekonomickým zázemím a kde jsou pouze roztroušena sídla převážně nativních
obyvatel, stejně není reálné uvažovat o vrtech do hluboko uložených vodních zdrojů.
Finanční náklady na dopravu odpovídající technologie i na samotné provedení a
zabezpečení vrtů jsou neúměrné.
Ve vnitrozemí se používají především různé způsoby jímání a uchovávání
dešťové vody. Zabezpečují to jednak nádrže hloubené do země v místech, kde
nepropustné podloží zabraňuje vsakování vody (tajamares), nebo bazény (estanques),
jednak jímání dešťové vody pomocí šikmých střech, okapů a nádrží z plastu, kovu,
betonu apod. Potíže jsou se znečištěním dešťových vod, smytým ze střech a okapů, ale
především způsobeným bujením organismů ve stojaté vodě. V nádržích se proto často
chovají drobné ryby, které požírají larvy a vegetaci. Používají se také různé způsoby
filtrování a chemického čištění.
Podél řeky Paraguaye se voda čerpá do vyvýšených vodojemů (nadzemních
nádrží) pomocí různých čerpadel, z nichž nejjednodušší je větrný mlýn -jeho denní
výkon je maximálně 30 000 litrů, fouká-li vítr. Pro období bez větru se přidávají
zařízení s naftovým motorem, které však závisí na průběžném nakupování nafty.
Jako schůdné řešení v podmínkách Puerto Esperanzy se jeví čerpání vody z
řeky a její pitná úprava, kombinované s jímáním dešťové vody pro užitkové účely.
Komunita v současné době nemá zaveden žádný funkční mechanismus čerpání říční
vody, asi tři roky staré větrné čerpadlo je mimo provoz pro chybějící náhradní díl.
Voda pro domácí spotřebu je donášena ručně v nádobách (je to především práce dětí),
mýt se a prát lidé chodí přímo k řece.
Bylo by třeba obnovit a rozšířit jednoduchý systém čerpání vody, jaký zde byl
už zaveden, zefektivnit jeho činnost i distribuci vody a zlepšit kvalitu takto získané
vody. Nejprve je nutné opravit stávající čerpadlo a instalovat další větrný mlýn, nebo
přídavné naftové motorové čerpadlo pro případ nouze. Bylo by potřeba vyměnit
současný zrezivělý a kapacitou nedostačující vodojem za plastový s větším objemem,
nebo dva (podle výkonu čerpadla). Pokud jde o rozvod vody po vesnici, je současný
stav nedostatečný. Užitková voda by měla měla být zavedena ke každému domu, resp.
domovnímu bloku, s osobní zodpovědností uživatele kohoutku. Kapacita zdvojeného
čerpadla by dostačovala i na zavlažování zahrádek v okolí domů. Rozpočet pro tuto
úspornou verzi je celkem 18 000 dolarů.
Pokud jde o pitnou vodu, bylo by reálné vodu čistit pouze v částečném objemu,
zájemci o užívání nezávadné vody by si ji mohli donášet z veřejného kohoutku v
blízkosti čerpadla a filtračního systému. K čištění by bylo nejvhodnější zbudovat
systém výstupních filtrů s minimálním používáním chemických prostředků, které je
třeba pravidelně udržovat a čistit alespoň jednou za půl roku. Po zaškolení mohou tuto
průběžnou údržbu provádět sami obyvatelé svépomocí. Rozpočet pro nejjednodušší
systém filtrů je 13 000 USD.
Pro zavlažování políček {chacras) podél řeky by bylo vhodné přenosné
motorové čerpadlo, které by si půjčovali jednotliví zemědělci za paušální poplatek, aby
si mohli naplnit malé rezervoáry vody. Ceny se pohybují od 1 000 USD výše (podle
výkonu a značky).
Pro napájení dobytka by bylo třeba zbudovat minimálně jednu hloubenou
nádrž {tajamar) v ceně asi 9 000 USD, v případě, že by se podařilo do oblasti dopravit
těžkou techniku (bagr).
3. zdravotnictví
PaR4GUAYSKÝ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM
Právo na zdraví je dáno Ústavou republiky Paraguay z roku 1992, která
ustanovuje národní systém zdraví, řízený pomocí státní zdravotní správy a podporující
veřejný i soukromý zdravotní sektor. Zdravotní pojištění platí za paraguayské občany
ze 75% stát, ze 14 % soukromí zaměstnavatelé (za sebe i své zaměstnance), 9 % si platí
ostatní zaměstnanci a 2 % pojištěnců spadají pod vojenský režim.
Zdravotnictví v indiánských komunitách
Indiáni kmene Camakoko sídlí v nejvzdálenější výspě země a obrovská
vzdálenost, jež je dělí od všech center, je hlavním problémem. Uzemně-správní celek
Alto Paraguay tvoří jediný zdravotní obvod XVI se sídlem v hlavním městě Fuerte
Olimpo. Jeho základním rysem je nedostatek lékařů, zdravotního personálu,
zdravotních dobrovolníků a kapacit na jejich školení, a také nedostatek léků. Indiánské
komunity v Alto Paraguay (ale ani jiní obyvatelé tohoto odlehlého kraje) nemají
k dispozici stálou nebo pravidelnou zdravotnickou péči.
Lékaře vidí jedině v období kampaní národního programu jednorázových
očkování dětí, pokud ho zdravotníci přijedou do vesnice provést. Specializované
vyšetření nebo dlouhodobá léčba chronických onemocnění s pravidelnými kontrolami
je prakticky vyloučená. S výjimkou Puerto Esperanzy komunity nemají zdravotnická
centra {pusto de salud), zdravotničtí asistenti nebo zdravotníci pracují u sebe doma
nebo navštěvují nemocné u nich doma. Dalším problémem, který ohrožuje zdraví
indiánských komunit, je nedostatek adekvátních hygienických podmínek, především
absence nezávadné pitné vody.
Nejbližším zdravotním zařízením vesnice Puerto Esperanza je vojenská
nemocnice v Bahía Negra. Indiáni mají právo na bezplatné ošetření ve vojenském
zařízení, ale vojenský lékař nemůže předepsat léky civilním pacientům, nebo jim léky
prodávat. Další lékaři jsou vzdálení 160 km (Fuerte Olimpo), 190 km (Corumbá v
Brazílii, nebližší chirurg), 490 km (Filadelfia). Váni jedné z obou nejbližších nemocnic
není žádný specialista nebo zubař, nemají ani EKG. Další chatrně vybavené nemocnice
jsou na daleké cestě do civilizace: ve Vallemi a Concepciónu. Indiány tam však neradi
přijímají, přestože mají ze zákona nárok na bezplatnou zdravotní péči. Paraguayské
zdravotnictví prochází dlouhodobou krizí a blíží se kolapsu. Pacienti tak musejí v
nemocnicích platit, a to i za nezbytné léky, zdravotní materiál a jídlo. Pokud opravdu
nemají finanční zdroje, stávají se pro nevybavené nemocnice skutečnou přítěží.
Zásadním problémem je ovšem doprava do nemocnice. Pacienti nemají v
případě úrazu, porodu, nebo závažné zdravotní komplikace pacienti žádnou možnost
rychlého převozu, musejí čekat na dopravní loď, která jezdí jednou týdně, nebo prosit
o pomoc náhodně projíždějící lodě či remorkéry.
O speciální léčbu a prevenci má dbát INDI v Asunciónu. Ve skutečnosti INDI
hradí indiánům i základní zdravotní péči. Financuje také dopravu nemocných a jejich
doprovodu do zdravotnického zařízení. O přidělení peněz musejí indiáni osobně žádat
na speciálních formulářích a vyřízení není automatické, často před úřadovnou
postávají hloučky žadatelů dny i týdny. I po vyléčení nebo v rekonvalescenci tak
zůstávají v hlavním městě v bídných podmínkách, protože nemají na cestu domů.
INDI rovněž provozuje v příměstském městečku Limpio malou nemocnici&?«
Roque Gonzáles de Santa Cruz, určenou k léčbě méně komplikovaných případů. Není
vybavená na náhlá onemocnění a nemá chirurgii ani porodnici. Pacienti s vážnými
chorobami, akutními stavy, k operacím a porodům jsou převáženi do větších nemocnic
v Asunciónu. Do Limpia se vracejí, resp. měli by se vracet, k doléčení. Je tam však stále
nadbytek nových pacientů v akutním stavu, takže se málokomu podaří strávit tam
rekonvalescenci. Ve všední den pracuje nemocnice také jako klinika pro pacienty, kteří
zde nejsou hospitalizováni. Je zde i výdejna léků, kde si údajně mohou zdravotníci z
jednotlivých oblastí vyzvednout potřebné léky.
Na jiném předměstí Asunciónu jsme navštívili ubytovnu pro přechodný pobyt
indiánů ve městě. Byla před několika lety postavená a financovaná z prostředků
neziskové organizace API (Asociación Paraguaya de Indigenas), která má zaštiťovat
všechna indiánská etnika v Paraguayi. Dva dřevěné přízemní domy měly řadu pokojů
pod uzavřením se základním vybavením. Byly určené jako krátkodobý domov pacientů
v rekonvalescenci, čekajících na vyšetření nebo dopravu do své vesnice. Zdroje však
došly, správce ubytovny odešel, protože nedostával plat. V krátké době se sem stáhly
asociální živly a narkomani, zařízení bylo zničeno, odpadky nikdo neodváží, všude je
špína, nepořádek a beznaděj. Přesto je to stále poslední azyl indiánů všech věkových
kategorií, kteří z výše uvedených důvodů setrvávají v Asunciónu a nemají zde příbuzné
nebo známé.
Zdravotnictví v Puerto Esperanze
Ve vesnici Puerto Esperanza působí jako Xzy. promotor de ^a/wJ (zdravotnický
asistent), Rodolfo Ferreira Fric, absolvent krátkodobých zdravotních kurzů. Vzhledem
ktomu, že lékař je nedostupný, je nucen - a schopen - sám léčit. Má smlouvu s
úřadem svého zdravotního obvodu, ale jeho plat je nižší než stanovené minimum.
Kromě toho nemá zdroj potřebných léků pro zajištění základní zdravotnické péče své
komunity, působí tedy spíše v oblasti prevence než léčby. Má vynikající přehled o
svých pacientech. Pracuje ve dne v noci, kdykoliv pro něj někdo přijde, vstane a jde s
baterkou za pacientem. Uznává, že nemá vzdělání, ale poukazuje na svou praxi. Rád by
práci předal někomu mladšímu, cítí se unavený. Žena ho však přemluvila - rodina
potřebuje jeho stálý plat.
Dle našich zkušeností má Rodolfo i dobré znalosti indikace i dávkování
základních léků, jež používá, včetně antibiotik. S léky, které občas získá, nakládá velmi
hospodárně. Je možné mu svěřit léčbu veškerých běžných onemocnění. Vpřípadě
pochybností se spojí s lékařem vBahíaNegra či Fuerte Olimpo.
Před naší první výpravou do Puerto Esperanzy jsme požádali Rodolfa o
informaci, jaké nemoci se v oblasti nejčastěji vyskytují a jaké léky je zvyklý používat,
případně které by potřeboval. Na základě jeho informací jsme shromáždih za pomoci
sponzorů, soukromých dárců i z vlastních prostředků a již čtyřikrát dopravili do
Puerto Esperanzy léky, které komunitě vydržely vždy asi čtvrt roku.
Během naší návštěvy nemocnice v Limpiu v roce 2006 jsme zjistili, že tamější
výdejna léků slouží nejenom pro potřeby nemocnice, ale mohou si zde vyzvednout léky
i zdravotníci z jednotlivých indiánských vesnic. Zdravotníci, kteří o této možnosti
vědí, zpochybňovali z praxe možnost žádat zde o léky pravidelně. K Rodolfovi se
informace o tomto zdroji léků dosud nedostala. Vysvětlili jsme jemu i náčelníkovi
vesnice způsob, jak o léky žádat a zdůraznili jsme nutnost opakovaně se o to pokoušet.
Obou našich cest do Paraguaye se účastnila praktická lékařka a vyšetřila celkem
na dvě stovky pacientů. Porovnáme-li problémy paraguayských indiánů snašimi,
v mnohém se neliší. Kašel, průjem, bolesti vzádech. Poměrně časté jsou zde atopické
ekzémy v dětském věku. Obecně se dá konstatovat, že onemocnění vtéto oblasti
probíhají ve vlnách v závislosti na klimatických podmínkách. Vobdobí dešťů jde
hlavně o mykotická (plísnová) a průjmová onemocnění, vobdobí sucha, kdy fouká
silný vítr, který zvedá tuny jemného světlého prachu, jsou častá onemocnění dýchacích
cest a záněty spojivek.
Hygienické podmínky s výjimkou vody jsou v Puerto Esperanze vcelku dobré.
Vesnice je vcelku čistá a uklizená. Záchody mají suché, v malé budce na hranici
pozemku za každým domem. Indiáni téměř nemají nespalitelný odpad. Organické
zbytky se pohodí na prostranství mezi domy, kde poslouží jako potrava volně se
pohybujících drobných domácích zvířat. Vše, co jde spálit, spalují na ohništi za
domem. Nespalitelný odpad (plechovky, dráty, PET lahve apod.) je druhotně
zužitkován.
Všichni obyvatelé vesnice používají vodu z řeky k vaření i pití přímo z koryta.
Nejsou zvyklí vodu jakkoliv upravovat a většinou nerozumějí, proč by to měli dělat -
až dosud to přece nebylo třeba. VPuerto Esperanze je však častý výskyt parazitárních
a průjmových onemocnění,  který její obyvatelé nedávají do příčinné  souvislosti
k požíváním kontaminované vody. Způsobuje rovněž vysokou dětskou a
novorozeneckou úmrtnost. Zařízení k úpravě a rozvodu pitné vody, provázené
patřičnou osvětou, by bylo vPuerto Esperanze velmi vhodné.
Možnosti zlepšení současného stavu vPuerto Esperanze j sou obtížné, protože
finančně náročné.
Nejsou peníze na stálého lékaře, vybavit současné zdravotní středisko (vylepšit
budovu a zařízení, přichystat místa pro čtyři pět ležících pacientů) by stálo čtyři až pět
tisíc dolarů. Navíc by to nemělo smysl, protože do místních podmínek žádný lékař
nepřijde pracovat na trvalo. Ani INDI nevidí možnost na zlepšení. Pro tak malou
komunitu nelze zajistit rychlou dopravy vážně nemocných: sanitka by přišla na třicet
tisíc dolarů plus průběžné náklady na její provoz, navíc by byla vdobě dešťů nebo
záplav nepoužitelná. Ambulantní motorová loď by stála padesát tisíc dolarů.
Jako nejlepší řešení se zdá vychovat vlastního zdravotníka či lékaře, schopného
plně využívat všech možností, které dávají paraguayské zákony a systém zdravotní a
sociální podpory indiánského obyvatelstva. Je však reálné nebezpečí, že se absolvent
se po několika letech strávených ve velkoměstě, natož na evropské univerzitě, nebude
chtít vrátit do víc než skromných podmínek své rodné vesnice.
Pokud jde o léky, je třeba indiány informovat a povzbuzovat, aby se snažili
využít zákonných možností a nároků z rozpočtu státu, resp. jejich departmentu, než
subvencovat paraguayskou vládu dodávkami z České republiky nebo dary ze
zdaněných peněz občanů České republiky. Známe mnoho způsobů, jak prostředky
vynaložit efektivněji.
Na druhé straně si neděláme iluze o paraguayském systému sociální péče.
Pokud se indiáni svého nároku nedomohou, je zajištění zdroje léků a zdravotnického
materiálu oblastí, kde je nutná pomoc, protože jde o zdraví i životy obyvatel Puerto
Esperanzy.
4. VZDĚLÁNI
Par4guayský Národní vzdělávací systém
Současný systém vzdělávání je výsledkem školské reformy, zavedené v roce
1994. Základním právním rámcem této reformy byla nová ústava z20. června 1992 a
od 26. května 1998 je hlavní normou zákon č. 1264/98 (Ley GeneraldeEducaciórí).
Základní vzdělání má dva stupně, předškolní (Educación Iniciál) a základní
(Educación Escolar Básicd). Povinná školní docházka začíná v pěti letech rokem
předškolní výchovy a pokračuje od 1. do 9. třídy základní školy. Je bezplatná ve
státních školách (escuela publica). Soukromé školy {escuela privadd) mohou vybírat
poplatky, ale v místech, kde existují jen soukromé školy nebo mají státní školy
zaplněnou kapacitu, má stát povinnost garantovat vtěchto školách místa pro děti
z ekonomicky znevýhodněných rodin (či. 24 zák. 1264/98).
Střední vzdělání je dvojího typu, s maturitou (Bachillerató) a učňovské
{Formación Profesionál Media). Trvá tři roky, u učňovského je třetí rok obvykle věnován
praxi.
Střední školy jsou jak státní (colegionacionál), tak soukromé (colegioprivado).
Státní střední školy mohou být součástí tzv. Oblastních vzdělávacích center (Centro
Regionalde Educación- C.RE), které se nacházejí v některých hlavních či významných
městech departmentů a spadají pod místní vlády. Jejich součástí bývá jak základní, tak
střední, tak vyšší odborná škola pedagogická. Pod správou Ministerstva školství a
kultury (Ministerio de Educacióny Culturd) jsou školy nabízející studijní programy s
maturitou: 1. Humanitně-vědeckou (Bachillerató Humanístico-Científicó) na všeobecné
střední škole (gymnáziu), 2. Obchodní (Bachillerató Comercial) na obchodní akademii,
3. Technicko-průmyšlovou (Bachillerató Técnico-Industrial) na střední odborné škole
(nejvýznamnější je Colegio Técnico Nacionál vAsunciónu) zaměřené na profesní
přípravu pro oblast průmyslu, zemědělství, služeb atd., 4. Zemědělskou (Bachillerató
Agronómicó) na středních zemědělských školách pod správou Ministerstva
zemědělství, 5. Elektrotechnickou (Bachillerató Técnico en Electrónicá) ve školách
spadajících pod Ministerstvo veřejných prací a komunikací a ANTELCO
(Administración Nacionál de Telecomunicaciones).
Učební obory se daly do reformy roku 1994 studovat po ukončení 6. třídy
v učilištích zvaných Centro de Capacitación Técnica. Absolventi získali titul pomocný
technik (Auxiliar Técnico). Poté, co se 1. až 3. ročník střední školy (tzv. Etapa Básicd)
stal 7. až 9. třídou základní školy, zůstala zejména ve venkovských školách možnost
upravit osnovy s větším zaměřením na praktické předměty. Jako příklad může sloužit
učební obor Práctico Rural (zemědělský praktik), který se vněkterých venkovských
školách promítl do skladby předmětů 7. až 9. třídy světším zaměřením na
problematiku drobného zemědělství.
Dnes se učňovské obory vyučují ve školách typu Centro de Entrenamiento
Vocacional(C.E.V.), též zvaných Centro de FormaciónProfesionál(C.F.P.). Zejména pro
dívky jsou pak určeny učiliště zvaná Instituto Profesionál Femenino (I.P.F.).
Ministerstvo zemědělství nabízí na svých zemědělských školách vedle oboru s
maturitou také učební obor mechanik zemědělských strojů (TécnicoAgromecánicó).
Do třetí úrovně vzdělávacího systému patří školy dvojího typu: vyšší odborné
(neuniverzitní) a vysoké (univerzitní).
1/ Vyšší pedagogická škola (Instituto de Formación Docente - I.F.D.). V současnosti je
akreditováno 115 těchto škol. Jedná se o nejrozšířenější typ vyššího vzdělání. Studium
na těchto školách trvá tři roky ve třech různých oborech: 1. Předškolní pedagogika
(Profesorado de educación iniciál}, 2. Učitelství na základní škole (Profesoradopara el
nivelprimarió), 3. Učitelství na střední škole (Profesoradoparaelnivelmedió).
Nejvýznamnější státní pedagogickou školou ]q Instituto Superior de Educación
(ISE) vAsunciónu, která má však status vysoké školy, udělující také vysokoškolské
tituly. Ze 115 škol je 34 státních. Dvě z nich se nacházejí v Chacu, a to ve Villa Hayes
v departmentu Pte. Hayes avDr. Pedro P. Pěna v departmentu Boquerón. Soukromé
vyšší pedagogické školy mají velmi podobné studijní programy jako státní, jen některé
z nich se více specializují: např. na bilingvní vzdělávání guaraní-španělština (Idelguap,
Ateneo), zvláštní výchovu, celoživotní vzdělávání, jazykovou výuku. Ztěchto škol jen
jedna instituce se nachází vChacu, a sice I.F.D. ve Filadelfii.
2/ Vyšší odborné školy (Instituto Técnico Superior - I.S.T.). Jedná se o profesní
vzdělání pro absolventy středních škol. Jejich absolvent získává titul Técnico Superior
(odpovídá diplomovanému specialistovi). Vsoučasnosti je akreditováno 83 těchto
škol. Vnaprosté většině se jedná o soukromé školy, státních je pouze sedm. Mezi
státní VOS patří námořní, letecká civilní, policejní, umělecká, tělovýchovná, lesnická.
Kromě posledně jmenované, která se nachází v departmentu Alto Páraná, jsou všechny
v hlavním městě nebo v departmentu Central.
Pokud jde o soukromé vyšší odborné školy, spektrum nabízených oborů je
obrovské, od zdravotnictví, zubařské techniky, informatiky, elektrotechniky,
bankovnictví, ekonomiky, podnikání, obchodu, administrativy až např. po školu
hoteliérství a cestovního ruchu. Většina těchto škol se nachází vhlavním městě (39),
případně v departmentu Central (12). Pouze dvě vyšší odborné školy jsou vChacu, a to
v departmentu Boquerón: Infortes (Instituto de Formación Técnica Superior) při
Evangelické univerzitě Paraguaye ve Filadelfii, nabízející dvouletý obor zdravotnický
záchranář (Emergencias Médica% titul Técnico Superior en Emergencias Médicas) a
zdravotnická (pro zdravotní sestry/bratry) vLoma Plata.
Univerzity a vysoké školy (Universidade Instituto Superior) vzdělaní završují.
VParaguayi je v současné době akreditováno 28 vysokých škol, ztoho 23 univerzit
{universidad} a 5 specializovaných vysokých škol (instituto superior). Osm vysokých škol
je veřejných, dvacet soukromých. Mezi veřejné vysoké školy patří vprvé řadě Národní
univerzita vAsunciónu {Universidad Nacionál de Asunciórí) s nejširší nabídkou
studijních programů: 64 oborů na 12 fakultách. Dále to jsou tři univerzity ve
vnitrozemí (Ciudad del Este, Pilař a Encarnación). Ve vnitrozemí se také nachází velké
množství poboček jednotlivých fakult UNA. Dále jsou veřejnými školami vysoká škola
umělecká {Instituto Superior de Bellas Artes), vysoká škola pedagogická {Instituto
Superior de Educación "Dr. Raúl Peňa"), vysoká škola zdravotnická {Instituto Nacionál de
Salud), zřízená Ministerstvem zdravotnictví (Ministerio de Salud Publica y Bienestar
Sociál), nabízející jak vyšší odborné, tak univerzitní vzdělání, a vysoká škola vojenská
{Instituto de Altos EstudiosEstratégicoš). Největší soukromou univerzitou jeUniversidid
Católica „Nuestra Seňora de la Asunción"(\JCA). Až na dvě univerzity {Universidad
Privada del Este v Ciudad Presidente Franco a Universidad Internacional „Třes Fronteras"
v Ciudad del Este) mají všechny svá hlavní sídla vAsunciónu či v departmentu Central.
Některé z nich však mají filiálky i ve vnitrozemí.
Před vstupem na vysokou školu je u většiny oborů třeba absolvovat povinný
přípravný kurz {cursoprobatoriode ingreso/cursode admisiórí), obvykle čtyřměsíční, pátý
měsíc je věnován zkouškám, obvykle ve dvou stupních. Závěrečná zkouška potom
slouží zároveň jako přijímací zkouška na vysokou školu. Obecně platí, že poplatky na
veřejné vysoké škole jsou nižší než na soukromých. Výše poplatků za přípravný kurz
například ke studiu práva na Universidad Nacionál de Asunción je 900000 G.,
poplatek za zkoušku 600 000 PYG. Poplatek za přípravný kurz pro studium medicíny
na stejné univerzitě je 400 000 PYG.
Sociální a prospěchová stipendia žádat o příspěvek na studium na
Ministerstvu školství a kultury, nebo požádat o odpuštění poplatků přímo vysokou
školu. Dalším zdrojem pro získání stipendií jsou sociální a školské odbory místních
vlád. Vpřípadě Camakoků jeto tedy vláda departmentu Alto Paraguay (Gobermiciónde
Alto Paraguay), která může poskytnout příspěvek na bydlení a stravu vAsunciónu.
Jinou možností mohou být sdružení studentů (Asociación de Estudiantes) při
jednotlivých vysokých školách, které se také zaměřují na podporu ekonomicky
znevýhodněných studentů. Stipendia uděluje též společnost Itaipú Binacional ve
spolupráci s MEC. V roce 2006 uděhla tisíc těchto stipendií, v roce 2007 se plánuje
navýšení na dva tisíce.
Zahraniční stipendia zprostředkovává a informace o nich shromažďuje
především Národní rada pro stipendia (ConsejoNacionáldeBecaš) Ministerstva školství
a kultury, která i organizuje výběrová řízení, obvykle také v součinnosti Ministerstvem
zahraničních věcí (Ministerio de Relaciones Exteriores). Druhou institucí, která
zprostředkovává informace i shromažďuje podklady pro výběrová řízení o
zahraničních stipendiích je oddělení pro stipendia (Departamento deBecas) odboru pro
mezinárodní technickou spolupráci (Dirección de Cooperación Técnica Internacional}
vládního Technického sekretariátu pro plánování (SecretaríaTécnicadePlanificacióri).
Vzásadě se studijní stipendia dají rozděht do tří typů: stipendia graduální,
umožňující základní vysokoškolské studium, stipendia postgraduální, ať už se jedná o
tzv. master či doktorský stupeň, a krátkodobá stipendia. Pokud jde o první typ,
dlouhou tradici mají vládní stipendia pro paraguayské studenty na Kubě, které jsou
poskytovány především pro studium medicíny (EscuelaLatinoameričana de Medicína y
Havaně) a tělovýchovy (Escuela Internacional de EducaciónFísicay Deportes v Havaně).
Vroce 2005 se jednalo celkem o 100 studentů, 80 pro studium medicíny, 9 pro
studium tělovýchovy, ve zbytku případů se jednalo o technické obory. Stipendium plně
pokrývá ubytování, stravu a školné. Vloňském roce bylo uděleno také 100 vládních
stipendií pro studium v Mexiku (80 pro základní vysokoškolské studium, 20 pro
doktorské studium). Relativně dlouhou tradici mají také vládní stipendia pro
paraguayské studenty v ČR {Becas gubernamentales para los estudiantes del Paraguay):
každý rok se jedná o cca 6-7 absolventů středních škol.
Indiánské vzdělávání
Ústava indiánským etnikům zaručuje respektování jejich identity a kulturních
hodnot a ve stejném smyslu se vyslovuje i zákon ovzdělání č. 1264/98, zejména v či.
78. Proto získá-li instituce status indiánské školy, má právo až do třetí třídy vyučovat
v indiánských jazycích, a to i monolingvně. Od čtvrté třídy si však musí zvolit jeden z
úředních jazyků, tedy guaraní nebo španělštinu.
Indiánské školy spadají pod zvláštní Inspekci indiánského vzdělávání
(Supervisión de EducaciónIndígend) a jsou rozděleny do tří zón: jedna zahrnuje oblast
Chaca (tzv. Západní oblast. Región Occidental, stará se o ni tzv. Supervisión Zóna „C"),
zbytek paraguayského území, tzv. Východní oblast (Región Or/e«to/), je rozdělen na dvě
zóny (Supervisión Zóna „A" a Supervisión Zóna „D"). Zó«ay4 zahrnuje departmenty
Alto Páraná aCanindeyú s etniky Ava Guaraní a Ache. Vroce 2003 zde bylo 89
indiánských škol s4150 žáky a 116 indiánskými a 67 neindiánskými učiteli. Zóna D
zahrnuje departmenty Concepción, San Pedro, Amambay, Itapúa, Guairá, Caazapá,
Caaguazú a Central. Je etnicky a jazykově značně pestřejší (Ava Guaraní, Ache, Pai
Tavytera, Mbyá, Guarayo, Toba Qom, Maká, Guaná). Je zde celkem 103 indiánských
škol, které v roce 2002 měly 4797 žáků a 74 indiánských a 117 neindiánských učitelů.
Zóna C pak představuje tzv. Západní oblast, tedy Chaco, oblast, do které patří
i department Alto Paraguay, kde se nachází Puerto Esperanza. Vroce 2003 zde bylo 34
škol s 3797 žáky a 105 indiánskými a 36 neindiánskými učiteli.
Vzdělávání v Alto Paraguay
Vzdálenost departmentu Alto Paraguay od centra a jeho obtížná dostupnost se
promítá také do úrovně vzdělání. Malá nabídka školských zařízení má souvislost i
svůbec nízkým počtem obyvatel. Je to oblast snejvyšším procentem analfabetů,
konkrétně se to v roce 2002 týkalo 21 % vpopulaci staré 15 a více let. Department se
také vyznačuje velkým procentem žáků, kteří opouštějí školu ještě před ukončením
povinné školní docházky, odhaduje se, že se to týká 20-30 %dětí.
Úroveň vzdělání se však zejména u mladé generace zvyšuje: zatímco počet žáků
základních škol zůstal mezi lety 1992 až 2002 víceméně stejný, a to 2469 žáků, počet
studentů středních škol se za tuto dobu zdvojnásobil, a sice na 761 studentů. Za tuto
dobu se také zvýšil počet učitelů základních škol, stejně jako samotný počet základních
a středních škol, a to asi o 40 %, tedy na současných 173 učitelů a 44 škol. Ztoho
patnáct je základních škol v indiánských komunitách a osm škol středních. Není zde
žádná vyšší odborná ani vysoká škola. Většina učitelů má pouze střední vzdělání,
učitelé v indiánských komunitách často jen základní, mnohdy neukončené.
Školní inspekce jak pro základní školy, tak pro střední sídlí mimo department.
Indiánské základní školy spadají pod indiánskou inspekci zóny C, department Alto
Paraguay je rozdělen do tří oblastí, oblast č. 6 (distrikt Fuerte Olimpo), oblast č. 7 a č.
8 (distrikt La Victoria). Oblast 6 sestává z pěti škol čamakokských komunitách, oblast
č. 7 sestává z pěti škol v komunitách Maskoy, oblast č. 8 z pěti škol v komunitách
Ayoreo.
Vzdělávání v Puerto Esperanze
Mezi Camakoky obecně je negramotnost ještě vyšší, podle sčítání obyvatelstva
z roku 1992 dosahovala téměř 47%. Průměrná doba školní docházky obyvatel Puerto
Esperanzy je pouhých 2,7 let (vroce 2002).
Voblasti vzdělání se kpomoci nabízejí dva hlavní okruhy: jednak pomoc
základní škole v Puerto Esperanza, jednak podpora studentů zPuerto Esperanza při
studiu na středních a vysokých školách mimo komunitu.
VPuerto Esperanza je základní školaEscuelaBásicaN.° 2483 „LorenzoFerreira
Fric". Má asi 150 žáků od první do deváté třídy, se dvěma učiteli a čtyřmi učitelkami,
jedna z nich je Paraguayka, ostatní jsou Camakoko, včetně ředitelky Marie Romero de
Martínez, jediné, která má vyšší pedagogické vzdělání. Škola má dvě budovy (starou
dřevěnou, novou zděnou, kterou postavili členové Moonovy církve).
Mezi problematické body spojené s výukou a školou, které jsme mohli sledovat
během naší návštěvy, patří:
1.	Škola má právo na učebnice zdarma od ministerstva školství, tyto učebnice však do
školy nikdy nedorazily, proto jsou učitelé nuceni si kupovat vlastní. Pro žáky jsou tyto
knihy již zcela finančně nedostupné.
2.	Cvičebnice jsou pro jednotlivé děti nedostupné, proto si navzájem půjčují jeden
výtisk a vše si přepisují do sešitu; samozřejmě neexistuje žádná možnost si materiály
okopírovat.
3.	Každé dítě má obvykle pouze jeden velký sešit a jednu propisku.
4.	Učitelé téměř nemají možnost se dále formálně vzdělávat - pokud se koná nějaké
školení, většinou je buď v centrálním Chacu, nebo přímo v Asunciónu, takže z důvodů
velké vzdálenosti a velkých finančních nákladů na cestu prakticky nedostupné.
5.	Stará dřevěná budova je pro výuku v podstatě nevyhovující, je v ní nedostatek
světla, konstrukce se částečně rozpadá. Stejně jako i jinde ve vesnici, je i ve škole
nedostatek tekoucí vody, což velmi komplikuje hygienickou situaci žáků.
Vroce 2005 jsme na žádost ředitelky školy vypomohli darem 150 sešitů, 160
tužek, 6 krabic bílých a 6 krabic barevných kříd, 10 čítanek pro každou třídu, od 1. do
6.	třídy a chybějících sad knih pro učitele pro 2., 3. a 6. třídu.
Vroce 2006 bylo zakoupeno opět 150 sešitů pro všechny žáky .
Škole bylo darováno i několik knih ve španělštině (zejména pohádkových),
v roce 2006 potom velká obrazová kniha o Zemi jako pomůcka do hodin zeměpisu.
Školu by bylo užitečné dovybavit učebnicemi pro učitele, což by nebyl příliš
finančně náročný úkol. Zakoupení dalších učebnic pro žáky, aby si každý mohl
v ideálním případě na příslušný školní rok ze školy zapůjčit vlastní sadu učebnic,
případně rozšíření školní knihovny o knihy mimoškolní četby, by mohl být
dlouhodobý úkol, ale musel by být spojen s cíleným vedením žáků ze strany učitelů
jednak kpéči o knihy, jednak k četbě. Nevidíme to však jako prioritu, vprvé řadě by se
měla škola pokusit získat od Ministerstva školství knihy, na které mají právo.
Závažnější jsou otázky spojené se stavem staré budovy a shygienickými
podmínkami ve škole, které se ale budou moci vyřešit pouze vpřípadě, že bude
uskutečněn projekt na zásobování vodou v celé vesnici. Postavení druhé nové školní
budovy by mohl být jeden z opravdu velmi vzdálených cílů.
Po absolvování základní školy mohou zájemci navštěvovat státní střední školu
v relativně blízké osadě Bahía Negra (Escuela Graduada č. 419, „Tte. 1° Adolfo Rojas
Silvď), kde se za studium sice neplatí, ale ostatní náklady se studiem spojené jsou i tak
vysoké.
Další možností studia je internátní soukromá základní škola Centro Educativo
n.° 2390 „Mons. Alejo Obelar Colmán"v Ňu Apu'a (poblíž Tóro Pampa, na západ od
Fuerte Olimpo). Škola zajišťuje kompletní povinnou školní docházku, tedy devět tříd,
a řídí se ministerskými osnovami pro venkovské školy (tzv. Educación Campe siná y
Rural, či. 79, zák. 1264/98), tedy vedle společného základu je rozšířeno učivo
v předmětech týkajících se základů zemědělství, rostlinné a živočišné výroby, řemesel,
rybářství, lesnictví apod.
Ve Fuerte Olimpo je vedle několika základních škol také střední škola Colegio
Nacionál „Mons. Dr. Angel Muzzolón". Přestože její úroveň je rozhodně vyšší než střední
školy v Bahía Negra, obyvatelé Puerto Esperanza dávají kvůli vzdálenosti přednost té
druhé.
Pokud jde o druhou oblast, je skutku třeba, aby zrad obyvatel vesnice vzešli
středoškolsky, případně vysokoškolsky vzdělaní odborníci, zejména ve zdravotnictví
(ošetřovatelka, lékař a zubař) a zemědělství. Je třeba vprvé řadě apelovat na to, aby se
studenti snažili využívat různých možností stipendií, která se jim nabízejí. Podpora
studenta je dlouhodobý závazek, vyžadující pravidelnou výplatu stipendia, a výsledek
je vzdálený a může být dosti nejistý, protože student může studia buď zanechat, anebo
sice vystudovat, ale uplatnit se mimo komunitu. Velmi citlivá je otázka výběru, koho
podporovat, což může být příčinou závisti a neshod. Zdá se, že je nad momentální
možnosti občanské sdružení Checomacoco vyřešit tyto obtížné a problematické body
a ktakové pravidelné podpoře se zavázat. Spíše vpřípadě, že se studentům nepodaří
získat stipendium, mohli by jejich podporu řešit sami členové asociace Checomacoco
Paraguay z výtěžku chovu dobytka, včetně stanovení podmínek získání stipendia a
závazků, které jeho příjemce bude mít vůči komunitě.
SHRNUTI nejdůležitějších ZJIŠTĚNI A ZAVERU
Indiáni Čamakoko žijí v rozlehlé nehostinné plošině Gran Chaka, v
paraguayském departmentu Paraguay, vzdáleni tisíc kilometrů od hlavního města.
Stejně daleko mají k pohodlnému životu, pracovním příležitostem, zdravotnictví,
vzdělání.
Puerto Esperanza, rozměry největší z čamakokských osad vznikla v roce
1986, kdy bylo území o rozloze 21 330 ha zaknihováno jako majetek kmene a asi 65
rodin definitivně skončilo s nomádským způsobem a postavilo si zde příbytky se
záměrem věnovat se rybaření a drobnému zemědělství. Chybějí jim však prostředky i
zkušenosti.
Zhruba třetinu vesnice tvoří rozvětvený rod dosud žijící Herminie Ferreiry Fric
(nar. asi 1905), dcery indiánské dívky a českého cestovatele Alberto Vojtěch Frice
(1882-1944). Pět generací jeho potomků si jevědomo své etnické odhšnosti a nazývají
se s nadsázkou Checomacoco - Čamakoko s českými (checó) předky.
V	roce 2005 bylo vytvořeno stejnojmenné občanské sdružení v České
republice a v roce 2006 asociace v Paraguayi. Spojuje je záměr asistenční a
humanitární pomoc pro česko-indiánské obyvatele Puerto Esperanzy
Prvním krokem bylo stanovení priorit komunity, jejich pořadí a metod
efektivní asistenční pomoci s co nejmenším zasahováním do autentického způsobu
života ve vesnici, a to na základě průzkumu současné situace a aktuálních potřeb
komunity přímo v Puerto Esperanze.
Výchozím bodem se stala možnost samostatného hospodaření komunity.
Jednoznačnou prioritou se stala vstupní investice do zemědělského podnikání,
na kterou by indiáni sami nikdy nedosáhli. Z výnosů ze svého hospodaření doufají
postupně zajišťovat další nezbytné životní potřeby.
Hlavní ekonomický příjem oblasti (90 %) plyne z chovu dobytka, pro který jsou
zde dobré podmínky, přestože nížina trpí častými záplavami, extrémním suchem i
následky dlouhodobého odlesňování. Cílem první fáze projektu se tudíž stalo
založení chovu skotu. Během jediného roku (2006) se nám podařilo získat pomoc z
České republiky v celkovém objemu finančních prostředků cca 900 000 Kč(500 000 Kč
prostřednictvím daru OKKV MZV ČR a více než 400 000 Kč z darů individuálních
sponzorů). Paraguayská strana investovala fyzickou práci na zabezpečení podmínek
chovu (příprava pastvin, ohradníky, ploty, transport dobytka, značkování atd.).
V	nadcházejícím období cítíme jako povinnost pomoci překonat česko-
indiánské asociaci úskalí, spojená s tímto darem. Po technické stránce je akutně nutné
vybudovat protipovodňové oplocení pastviny ve vnitrozemí a vybagrovat tam
jednu nebo více velkoobjemových nádrží na dešťovou vodu (tajamares) pro suché
období. Chtěli bychom také zvýšit počet kusů základního chovného stáda ze
zakoupených 140 krav a tří plemenných býků asi o třetinu, protože časově daná
investice byla poškozena nákupem v období vysokých cen hovězího masa, způsobeném
dlouhodobými spekulacemi na jihoamerickém trhu dobytka. Stejně nutné je zaměřit se
na sociální aspekt projektu - zpětnou vazbu, počínaje kontrolou hospodaření,
bezpečnosti a zdraví dobytka přes metodickou a organizační pomoc až po morální
podporu asociace vůči zbytku kmene i většinové společnosti. Protože komunikace na
dálku je prakticky vyloučená, budeme usilovat o další osobní cestu do Paragauye.
Dalším zdrojem obživy s možností přivýdělku by se mělo stát pěstování
kulturních plodin. Závažnými překážkami je malá praxe, klimatické extrémy,
nekvalitní a zasolená půda, problém dopravy zemědělců na jejich políčka a nedostatek
prostředků pro zahájení činnosti a její rozvoj. Jako zásadní se jeví nedostatek
závlahové vody. Užitková voda se získává jedině namáhavým donášením z řeky.
Systém čerpadla na větrný pohon a rozvod po vesnici, jaký zde byl v minulosti
zaveden, z technických důvodů zkolaboval. Bylo by třeba opravit jeho funkci, zvýšit
výkon i distribuci. Kapacita systému by ideálně měla dostačovat i na zemědělské
zavlažování.
Rovněž jako pitná voda se používá pouze voda říční, bahnitá a vysoce
biologicky kontaminovaná. Zavedení a užívání čištěné nezávadné vody je třeba
doprovodit osvětou, motivací a výchovou k odpovědnosti, zejména žen.
Další priority -zdravotnictví a školství negativně ovlivňuje velká vzdálenost
od civilizace a přezíravost paraguayských úřadů. Ačkoliv má indiánská populace nárok
zdravotní péči i školu ze zákona zdarma, realita je jiná. Přestože se zaměřujeme na
průběžné zajištění léků a zdravotnického materiálu, lékařskou pomoc a materiální
podporu místní základní školy, považujeme za stejně důležité podporovat komunitu,
aby se domáhala všech možností, které dávají paraguayské zákony a systém zdravotní
a sociální podpory indiánského obyvatelstva. Tyto oblasti patří k těm, které by si ráda
asociace obstarávala sama, z výnosů zemědělského podnikání.
Během dvou letech řešení projektu Checomacoco jsme se ujistili, že chceme
participovat pouze na těch projektech, o které usilují sami indiáni. Nechceme do
Paraguaye exportovat naše vlastní „dobře míněné" nápady a nevyžádané rady. Jsme
přesvědčeni, že pouze tak mohou projekty pomoci dlouhodobě fungovat. Je nutné
předat odpovědnost za přípravu, řízení, průběh a výsledky projektu do ruky samotným
příjemcům pomoci - navíc si to sami přejí. Napomáhat jim, aby si uvědomili důsledky a
souvislosti. Radit se s nimi a chtít znát jejich názor, důvody a motivace. Zaměřit se na
zpětnou vazbu, hodnocení výsledků, návaznost projektů. Podporovat jejich svéprávná
rozhodnutí.
Cesko-indiánská komunita v Puerto Esperanza nás přesvědčila, že nečeká s
rukama v klíně na opakovanou nebo pravidelnou pomoc zvenčí, kterou by jen
spotřebovávala. S vděčností kvituje ochotu ke kontaktu z české strany a projevuje
velký zájem o Českou republiku, která pro ně především reprezentuje nedostupný svět
vzdělaných a bohatých. Zájem českých úřadů i veřejnosti je ohromuje, protože ve
vlastní zemi nezajímají vůbec nikoho.
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