Kdyby Češi nepili jako Dáni…
Překvapivě rychlá cesta k vyřešení hladu ve světě 
(úvaha)
Tuto úvahu prosím čtěte s nadhledem, protože se značným nadhledem je i psána. Smyslem
úvahy je upozornit na absurditu hladu v 21. století, ve světě hojnosti. A ukázat, že řešení je až
neuvěřitelně blízko nás.
Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel Mary’s Meals, poukázal v knize „Bouda, která krmí milion
dětí“ na fakt, že Mary's Meals krmí ve školách hladovějícího světa již přes milion dětí, ale že
dalších 60 milionů dětí po celém světě je z důvodu hladu a extrémní chudoby stále mimo školy.
Uvedl pro srovnání, že při extrémně nízkých nákladech Mary's Meals (díky práci armády
dobrovolníků po celém světě) by hypotetické náklady na školní stravování všech 60 milionů
hladovějících dětí po celém světě po celý školní rok odpovídaly ceně jedné jediné výškové
budovy v Londýně, na jejíž inzerát k prodeji se Magnus zrovna díval v novinách.
Pokusme se přenést ten příklad do českého prostředí. Průměrné celosvětové náklady na školní
stravování jednoho dítěte po celý školní rok jsou v Mary's Meals 15,6 EUR. Vynásobíme-li tuto
částku šedesáti miliony dětí, dostáváme částku 936 milionů EUR, a převodem do korun
dostáváme přibližně 24 miliard Kč – to jsou tedy korunové náklady na vyřešení školního
stravování pro všech 60 milionů hladovějících dětí po celém světě. A pusťme se do srovnávání mohli bychom to srovnávat s částkou, kterou čeští motoristé nechají za celý rok v autoservisech
(54 miliard Kč, z toho dokonce 8 miliard Kč zbytečně – zdroj Fastbox ČR), nebo s roční útratou
Čechů za domácí mazlíčky (cca 12 miliard Kč za všechny náklady s tím spojené) a tak dále.
Jedním z nejzajímavějších srovnání je ale srovnání s částkou, kterou v naší zemi ročně utratíme
za alkohol nebo tabákové výrobky. Ať již jde o sumu za alkohol, nebo za tabákové výrobky, jen
každá z nich samotná je přibližně 4x větší, než by postačilo na uskutečnění vize Mary's Meals –
na poskytování stravy dětem ve školách celého hladovějícího světa! Simsalabim, je toto vůbec
možné? Co to srovnání znamená? Především až neuvěřitelnou dosažitelnost cíle Mary's Meals –
že nejde o žádnou drahou utopii, ale o cíl, k jehož zajištění by stačila taková drobnost, jako je
čtvrtinové snížení enormní spotřeby alkoholu jedním malým národem v srdci Evropy, který
v konzumaci alkoholu dlouhodobě obsazuje přední místa evropských statistik.
Zpátky ale na zem - je jasné, že tudy cesta nevede. Vždyť vyřešení hladu ve světě je samo o
sobě mnohem snadnějším úkolem, než snížení spotřeby alkoholu v naší zemi. Ten příklad byl jen
ilustrační, čtenáři mohou zůstat bez obav z připravované prohibice. Mnohem schůdnější bude
nechat vše například na Belgičanech, kterým by určitě prospělo, kdyby omezili mlsání (Belgičané
utratí za pamlsky ročně dvě miliardy EUR). Opět se ale dopouštíme stejné chyby - vyřešení hladu
v celém světě tím, že by Belgičané o polovinu méně mlsali, to je samozřejmě nereálné, je to ale
další pěkný příklad ukazující dosažitelnost vize Mary's Meals. Ve skutečnosti je mnohem lepší
nechat všechno tak, jak to je - dílo Mary's Meals podporují nadšenci z celého světa, každý z nich
takovým způsobem, jak to cítí. Někdo tím, že méně mlsá, někdo tím, že pije méně alkoholu,
většina ale za plného mlsání a bez velkého omezování se. Protože to tak je - náš bohatý svět
umožňuje řešit problém hladu ve světě bez nutnosti, aby se dárci museli výrazně omezovat.
Každý pomáhá svojí menší nebo větší troškou, aby všichni společně proměňovali svět k lepšímu.
Smysl těchto úvah je jediný – úvahy o snadné dosažitelnosti vize Mary's Meals jsou pro příznivce
Mary's Meals povzbuzením k jejich další práci. Jsou tím, čím je pro mořeplavce dohled pevniny. I
když mořeplavci vidí pevninu jen kdesi na obzoru, ta pevnina je viditelná, ale hlavně – je skutečná
a dosažitelná!

