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barier kulturowych oraz uwarunkowań geopo-

w ramach Projektu Milenijnego zarys działań

litycznych. Uwagę przykuwa fakt, że kwestiami

do roku 2015, którego Sachs jest współauto-

kulturowymi Sachs zajmuje się w niewielkim

rem. Wśród niezbędnych zadań wymienia się

zakresie. Porusza wyłącznie zagadnienia sto-

w nim przede wszystkim potrzebę udrożnie-

sunków między mężczyznami i kobietami, po-

nia kanałów przepływu pomocy, obecnie zbyt
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wania krajów Trzeciego Świata, który określa
wysokość pomocy na podstawie zadeklaro-
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,,Kluczem do położenia kresu ubóstwu jest

wanych środków ﬁ nansowych przez państwa

stworzenie globalnej sieci powiązań, które

oﬁarodawców, uważa za niewłaściwy. Wyso-

będą przebiegały od zubożałych społeczności
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nansowego uwzględniającego brakujące środki

ulepszenia w rolnictwie: stosowanie nawozów,

na inwestycje, o które trzeba będzie się zwró-

stworzenie systemu nawadniania itp.; rozwój
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przez donatorów oraz z planu zarządzania
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by zwiększyć ﬁ nansowanie badań w tych dzie-

czanie moskitier i leków na malarię. Inwesty-
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badań nad rolnictwem tropikalnym, systema-

szkolenia dla mieszkańców, m.in. z zakresu hi-

mi energetycznymi na rozległych obszarach

gieny, podstawowych informacji o HIV, AIDS

rolniczych, nad przystosowaniem do zmian

i malarii, a także różnych umiejętności tech-

klimatycznych, gospodarką wodną oraz nad
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także zagwarantowanie dostępu do elektrycz-

ność dotychczasowych działań pomocowych

ności, zapewnienie transportu między społecz-

prowadzonych przez agendy ONZ, BŚ, MFW

nościami lokalnymi oraz uruchomienie łączno-

prowadzi Sachsa do postawienia postulatu

ści ze światem zewnętrznym poprzez telefony

zwiększenia koordynacji działań tych organi-

komórkowe. W ostatniej grupie zadań znajdują

zacji, obecnie prawie nieistniejącej. Niezbędnej

się dostęp do zdrowej wody pitnej oraz instala-

pomocy ﬁ nansowej musi ponadto towarzyszyć

cja urządzeń sanitarnych.

bezwzględne umorzenie długów.

W realizacji powyższych zadań miałaby pomóc

Tak przedstawiają się główne tezy książki

Strategia ograniczania ubóstwa na podstawie

Jeffreya D. Sachsa. Koniec z nędzą stanowi

Milenijnych Celów Rozwoju, czyli opracowany

swego rodzaju manifest polityczny wzywający
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bogaty świat Zachodu, a szczególnie Stany
Zjednoczone, do walki ze światowym ubóstwem. Autor wielokrotnie podkreśla potrzebę
zwiększenia nakładów na pomoc Afryce, tak by
wszystkie powyższe zadania można było realizować jednocześnie. Niestety, Sachs nie próbuje
spojrzeć krytycznie na swoją koncepcję. Może
właśnie ten brak i momentami bardzo emocjonalny, osobisty ton książki wywołuje w czytelniku dystans do przedstawionej koncepcji.
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