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Samotný pojem „NGO-ization“ je možné preložiť do slovenčiny ako „MVO-izáciu“ 

keďže ekvivalentom anglickej skratky NGO (non-governmental organization) je 

slovenská skratka MVO (mimovládna organizácia). Keďže v slovenskom prostredí sa 

zatiaľ systematicky o procesoch, ktoré sú označené týmto pojmom, nepísalo, nie je mi 

známy nejaký iný spôsob prekladu. V publikácii NGO-ization... autori vlastne ani 

presnú definíciu pojmu neponúkajú, používajú ho skôr ako strešný pojem pre 

označenie procesov a javov, ktoré súvisia s rozšírením formy mimovládnej organizácie 

ako obľúbeného spôsobu riešenia mnohých veľmi rozmanitých problémov. Sangeeta 

Kamat v predhovore upozorňuje, že „mimovládne organizácie (ďalej len MVO) sú 

uprednostňovanou inštitucionálnou formou využívanou na riešenie všetkých sociálnych 

problémov bez ohľadu na to, či ide o domáce násilie, ničenie životného prostredia, 

bezpečnosť potravín alebo následky vojny“. Aziz Choudry a Dip Kapoor konštatujú, že 

pojem NGO-ization sa používa medzi aktivistami a akademikmi na označenie procesov 

inštitucionalizácie, profesionalizácie, depolitizácie a demobilizácie hnutí bojujúcich za 

sociálnu a environmentálnu zmenu. (s. 1) To znamená, že analýzy procesov MVO-

izácie sú zväčša kritickými pohľadmi na činnosť mimovládnych organizácií v rôznych 

kontextoch.  

 Autori tejto publikácie rozmach rôznych foriem MVO spájajú s rozšírením 

neoliberalizmu a neoliberálnych foriem vládnutia na sklonku 20. storočia. Konštatujú, 

že čím väčšie sú škody spôsobené neoliberalizmom tým, väčší rozmach MVO možno 

pozorovať. Dá sa teda povedať, že mnohé MVO sa formovali ako reakcia na nové 

sociálne problémy alebo na neschopnosť štátu či iných kľúčových aktérov na tieto 

problémy adekvátne reagovať. Na druhej strane autori uvedenej publikácie zaujímajú 

k aktivitám MVO kritický postoj a upozorňujú na to, že MVO-izácia bráni procesom 

autentickej demokratizácie. Inými slovami, nielenže mnohé MVO nie sú efektívnou 

formou riešenia kľúčových sociálnych problémov, ale zabraňujú tomu, aby sa takéto 

riešenie našlo. Autori publikácie používajú aj pojmy ako „profesionalizácia disentu“ 

alebo „MVO-izácia politiky zdola“. Snažia sa o hlbšie skúmanie vzťahu MVO 

a sociálnych hnutí, pričom poukazujú na to, že mimovládne organizácie často akoby 

zaberali priestor pre formovanie sociálnych hnutí, zneschopňovali aktérov sociálnych 

hnutí, alebo neutralizovali ich boj a radikálne postoje umierňovali.  
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 Publikácia začína teoreticky zameraným úvodom a predhovorom, ďalšie časti práce 

sú potom empirickými analýzami pôsobenia konkrétnych MVO v rôznych kontextoch 

a v rôznych častiach sveta. Pozornosť je venovaná predovšetkým prípadom, v ktorých 

aktivity MVO možno hodnotiť kriticky - najmä s ohľadom na to, že ich činnosť 

a predpoklady tejto činnosti sú hlboko zakorenené v istých formách neoliberálnej 

nadvlády, kolonializmu, etnocentrizmu a komercionalizmu. Riešenia, ktoré presadzujú, 

sú preto jednak nedostatočné, poskytujú len kozmetickú, nie zásadnú nápravu 

problémov a zároveň berú priestor aktérom, ktorí by chceli riešiť problémy 

radikálnejšie, sami za seba a pod. Autori sa práve preto zameriavajú na objasnenie 

vzťahu MVO k sociálnym hnutiam, štátu, medzinárodným inštitúciám, kapitálu a kladú 

si otázku, či MVO zabraňujú, alebo posilňujú „neľudské podmienky globálneho 

koloniálneho kapitalizmu“. (Williams 2010: 1) 

 Zároveň ale autori publikácie poukazujú na to, že MVO sú veľmi rôzne a rovnako 

rôzna je ich pozícia voči tomu, čo nazývajú „radikálna politika“. Mnohé MVO 

udržiavajú silné väzby so sociálnymi hnutiami, ktoré autori považujú za formu 

radikálnej politiky. Táto sa snaží hľadať jadro sociálnych problémov a necháva 

prehovoriť tých, ktorí sú týmito problémami dotknutí. Preto nemožno v tejto oblasti 

výskumu robiť silné zovšeobecnenia, rozdiely medzi MVO sú veľké, neustále sa 

menia, vyvíjajú, prispôsobujú. Niektoré MVO sú cieľavedome vytvorené preto, aby 

zabránili artikulácii radikálnych kritických postojov a aktivít, iné sa odcudzili svojím 

pôvodne „radikálnym“ zámerom v dôsledku stretu s požiadavkami, ktoré súčasný 

systém kladie na ich činnosť. Napríklad prispôsobovanie sa grantovým schémam, 

požiadavkám medzinárodných agentúr. MVO často následne uprednostňujú svoje 

inštitucionálne prežitie a ich ciele sú formované materiálnymi pohnútkami. MVO sa 

potom môžu stať „samo-referenčnými“ - svoje ciele a priority stanovujú interne bez 

ohľadu na ľudí alebo komunity, v ktorých mene hovoria a ktorých záujmy tvrdia, že 

obhajujú. (s.13) V istých prípadoch sa tieto organizácie stali až korporátnymi entitami 

a možno ich opísať ako „neziskový priemyselný komplex“. (Smith 2007: 6) 

 Iným aspektom činnosti MVO, na ktorý autori publikácie upozorňujú, je nízka 

legitimita medzinárodných MVO, ktoré poväčšine majú pôvod na „globálnom Severe“ 

a ktorých fungovanie je elitárske a otvorené len privilegovaným. Takéto mimovládne 

organizácie ovládajú neziskový diskurz, vedia písať návrhy projektov, opierajú sa 

o vedecký výskum a u ostatných často vyvolávajú pocit bezmocnosti, pretože takúto 

úroveň profesionalizácie nemôžu dosiahnuť. Proces profesionalizácie MVO je 

súčasťou neoliberálneho politického kontextu. Organizácie musia preukázať 

manažérske a technologické kapacity administrovať, monitorovať a vyúčtovať projekt. 

(s. 11) Veľké MVO vykazujúce korporátne znaky potom svoje know-how ďalej 

odovzdávajú, alebo predávajú, poskytujú tréningy pre menšie MVO, komunitné 

organizácie alebo aktivistov. A tým ďalej reprodukujú a posilňujú hegemónny diskurz 

a vťahujú ďalšie organizácie do tohto rámca.  

 MVO sú teda trénované zamerať sa skôr na lobing a ovplyvňovanie elít v prospech 

istých cieľov než na hľadanie podpory zdola a budovanie sociálneho hnutia. V tejto 

činnosti je skrytý predpoklad, že MVO môžu presvedčiť úradníkov a politikov 

racionálnymi argumentmi z pozície uznávaných výskumníkov. Konkrétne formy 

a spôsoby, akými MVO prispievajú k demobilizácii sociálnych hnutí, opisuje v druhej 
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kapitole pod názvom Sociálne konanie a MVO-izácia v kontextoch rozvoja 

vyvlastňovania v rurálnej Indii: sondy do necivilizovanosti občianskej spoločnosti Dip 

Kapoor. Vychádza z analýzy situácie v Indii vo vzťahu k priemyselným a banským 

projektom a mobilizácii obyvateľov proti nim. Mnohé opísané spôsoby činnosti MVO 

však môžu byť platné (podľa neho) aj v iných kontextoch. Kapoor udáva tieto spôsoby 

činnosti MVO: 1. Korporátna špionáž: mnohé MVO realizujú výskumy. Informácie, 

ktoré zozbierajú o komunite a náladách obyvateľov, sú potom ďalej využívané veľkými 

korporáciami s cieľom nastaviť optimálne svoju prácu s verejnosťou, nachádzať 

spôsoby, ako presvedčiť obyvateľov o prospešnosti svojho projektu a pod. 2. 

Vyvolávanie konfliktov vo vnútri hnutia pozdĺž rodových, triednych, etnických, 

vekových línií: napríklad ponuka možnosti financovať pre ženské aktivistky špeciálne 

projekty s rodovou témou môže spôsobiť preorientovanie sa výhradne na tento cieľ 

a odviesť pozornosť od širších cieľov hnutia alebo vyvolať v ňom rozkol pozdĺž 

rodových línií. 3. Korporátne presviedčanie, propaganda a projektizácia disentu: MVO 

sa zasadzujú za pokojné riešenia a za kľúčovú považujú snahu vyhnúť sa konfrontácii 

a otvorenému protestu. Často sa zasadzujú za akceptáciu kompenzácií (napríklad za 

zničené obydlia a poškodené životné prostredie) a snažia sa obyvateľom ukazovať 

prínos pre komunitu. Presadzujú tak v zásade kompromisný prístup, ktorý je ale 

z dlhodobého hľadiska jednostranne výhodný. 4. Narúšanie politiky hnutia 

inscenovanou politikou: paralelné podujatia, mediálne podujatia, falošní lídri 

a individuálny/akcionársky aktivizmus: MVO aktivisti často síce organizujú protesty, 

ktoré sa nafotia pre projektovú dokumentáciu, aby sa mohli vykázať, ale nie sú to 

protesty, ktoré by otriasli úradníkmi a politikmi. MVO aktivisti „parazitujú“ na 

protestoch ľudí a vydávajú sa za lídrov v tomto procese, aby tým zapôsobili na 

potenciálnych donorov. (s. 54-63) 

 Ďalší autori sa venujú napríklad analýze činnosti MVO v oblasti ochrany 

biodiverzity, ktoré často problematickým spôsobom reprodukujú koloniálny diskurz 

a využívanie práva duševného vlastníctva spôsobom, ktorý narúša vzťah pôvodných 

obyvateľov a prostredia, v ktorom žijú (Aziz Choudry: Ochrana biodiverzity, pre koho 

a prečo? Ochranárske MVO, spoluúčasť, kolonializmus a dobývanie v ére 

kapitalistickej globalizácie). Sharon H. Venne vysvetľuje, prečo nie je forma MVO 

vhodná pre zastupovanie záujmov pôvodných obyvateľov, ktorí takýmto spôsobom 

ostávajú nevypočutí aj v rámci veľkých globálnych fór napríklad na pôde OSN 

a nemôžu bojovať za svoje záujmy. Luke Sinwell analyzuje ambivalentnú pozíciu 

Demokratického ľavicového frontu v Južnej Afrike, ktorý sa snaží zjednotiť niektoré 

lokálne iniciatívy do širšieho hnutia, zároveň ale v tomto procese stráca podporu 

niektorých skupín a inciatív, ktoré kritizujú spôsoby jeho činnosti. Sonny Africa 

analyzuje činnosť filipínskych MVO v krajine, ktorá má veľmi rozvetvenú občiansku 

spoločnosť a kde po páde diktatúry v roku 1987 veľmi prudko narastal počet tých 

MVO, ktorých charakter vo vzťahu k presadzovaniu zásadnejších spoločenských 

a politických zmien však ostáva ambivalentný. Raja Swamy kriticky analyzuje 

zapojenie MVO do humanitárnej pomoci a rekonštrukcie po zničujúcich tsunami z roku 

2004 v časti Tamil Nadu v Indii.  

 Najbližšie nášmu sociálnemu a politickému kontextu je štúdia Tamary Vukovej: 

Sedem téz o neobalkanizme a MVO-izácii v transnacionálnom Srbsku. Analyzuje tu 
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úlohu neziskového sektora v transformačnom procese od 90. rokov až po súčasnosť. 

MVO zohrali vedome alebo nevedome úlohu katalyzátorov transformácie ako 

prechodu k neoliberálnemu politickému a ekonomickému modelu. Mnohé MVO prijali 

nekriticky západný diskurz, ktorý zjednodušujúcim spôsobom dichotomizuje balkánsky 

a východoeurópsky „krutý“ nacionalizmus a západný liberálno-demokratický 

multikulturalizmus. Ukazuje, ako západní donori ochotne podporovali všetky aktivity 

namierené proti Miloševičovi, ktorý sa stal symbolom ohrozenia hodnôt liberálnej 

demokracie, ale neboli ochotní podporiť projekty zamerané na otvorenie diskusie 

o tom, čo bude po Miloševičovi a o možných alternatívach ďalšieho vývoja. Proti sebe 

boli postavené alternatívy nacionalizmus a neoliberalizmus spôsobom „buď alebo“ 

a významná časť tretieho sektora sa svojím bojom proti nacionalizmu postavila 

automaticky na stranu budovania neoliberalizmu v Srbsku. Navyše, ako upozorňuje 

Tamara Vuková, predstavitelia tretieho sektora sa nikdy nepokúsili o kritickú reflexiu 

neoliberalizmu a jeho dopadov na spoločnosť. V poslednom období sa o to pokúša 

niekoľko MVO, ale tieto názory sú v rámci tretieho sektora skôr marginálnymi 

a nemajú dostatočný verejný ohlas. 

 V ôsmej kapitole Elena Kimová a Marie Campbellová využívajú metódu 

inštitucionálnej etnografie na analýzu protirečení, ktoré objavujú v činnosti MVO 

zameraných na mierové aktivity a boj proti násiliu páchanému na ženách v Kirgizsku 

vo vzťahu k požiadavkám donorov a ďalších, najmä štátnych inštitúcií. V deviatej 

kapitole Brewster Kneen mapuje rôzne organizácie a hnutia v oblasti 

poľnohospodárstva a potravinového sektora, ktoré presadzujú „alternatívne“ spôsoby 

výroby a konzumentské vzory, avšak nedokážu zatiaľ zvrátiť štátnu a korporátno – 

kapitalistickú dominanciu v tejto oblasti a naplniť tak najvšeobecnejšiu požiadavku 

dostupnosti kvalitných potravín pre všetkých.  

 Publikácia NGO-ization... môže byť určite inšpirujúcou aj pre výskumníkov 

v našom sociálnom priestore. Cenné je aj to, že úvodné časti publikácie zhŕňajú to 

podstatné, čo bolo doposiaľ na túto tému publikované. Skúmať vzťahy tretieho sektora 

a formovania sociálnych hnutí je asi v našom priestore náročnejšie, rovnako ako nie je 

v našom akademickom diskurze bežné vychádzať explicitne z odmietnutia 

neoliberalizmu a analyzovať dôsledky jeho dominancie v oblasti činnosti 

mimovládnych organizácií. Osvojiť si kritický pohľad a odmietnuť jednostrannú 

glorifikáciu činnosti MVO a tretieho sektora by však mohlo priniesť vyššiu kvalitu 

a aktuálnosť do sociálnovedného skúmania. Mohlo by aj vyvolať tlak na väčšiu mieru 

reflexie vo formovaní cieľov a nástrojov činnosti MVO a prispieť v konečnom 

dôsledku k skvalitneniu ich činnosti v zmysle priblíženia sa k „skutočným“ potrebám 

ľudí, ktorých MVO obhajujú, ktorým pomáhajú a o ktorých tvrdia, že ich zastupujú. 
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