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Uprchlická krize klíčovým tématem
Od Bosny k Ukrajině – rostoucí výzvy humanitární pomoci
(Praha, 18.10.2015) Od Bosny k Ukrajině – rostoucí výzvy humanitární pomoci je název kongresu, kde
se sejdou přední světoví odborníci z nevládních a humanitárních organizací, zástupci akademického
sektoru a veřejnost. V rámci kongresu se bude debatovat o uprchlické krizi, tíživé humanitární situaci
na Ukrajině nebo o nedávném zemětřesení v Nepálu. Akce se koná v pátek, 23. října v Národní
technické knihovně v Praze.
Humanitární pomoc je dnes naléhavější než kdy dříve. Evropa čelí bezprecedentní uprchlické krizi. Podle údajů
Mezinárodní organizace pro uprchlíky (IOM) dorazilo do dnešního dne do Evropy jenom ze Sýrie 278 tisíc
běženců, miliony žijí v uprchlických táborech v sousedních zemích. V důsledku konfliktu v Sýrii dosud zemřelo
nejméně 250 000 lidí. Vlnu uprchlíků doplňují desítky tisíc lidí z Afghánistánu a afrických zemí. Krizové situace
se však nevyskytují pouze ve vzdálených zemích. Nedaleko našich hranic, na Ukrajině, muselo v důsledku
občanské války opustit své domovy více než milion a půl lidí, přes deset tisíc zemřelo.
To vše se děje jen 20 let po občanské válce na Balkánu. Právě v červnu letošního roku se připomínalo smutné
výročí, kdy v bosenské Srebrenici došlo v roce 1995 k největšímu masakru civilního obyvatelstva na půdě
Evropy po druhé světové válce. Humanitární krize obrovských rozsahů se přitom od té doby opakují.
„Pomoc lidem ve válečných konfliktech představuje nejkomplikovanější část naší práce, zejména s množícími
se útoky na humanitární pracovníky. Ačkoliv v Sýrii pomáháme každý měsíc 170 000 lidí a dalším desetitisícům
nabízíme pomoc na Ukrajině nebo v Iráku, cítíme, že dokážeme jen zmírňovat utrpení nejohroženějších lidí na
omezeném území. Počty postižených lidí na celém světě rostou v posledních letech mnohem rychleji, než roste
objem dostupných finančních prostředků a kapacity humanitárních organizací poskytovat pomoc. Obojí je
nutno změnit,“ říká vedoucí humanitárních programů organizace Člověk v tísni Marek Štys.
Humanitární kongres nabízí účastníkům jedinečnou příležitost seznámit se s tématy humanitární pomoci i
osobnostmi, které mají v této oblasti bohaté zkušenosti. Návštěvníci kongresu se budou moci dozvědět, jak
vlastně humanitární organizace na místě katastrofy operují nebo jak je zajištěna bezpečnost jejich
spolupracovníků.
„Dnes pociťujeme v Evropě důsledky krizí, v nichž na mnoha místech světa lidé žijí a které jich 60 milionů
vyhnaly z domova. Mezinárodní humanitární podpora ze strany vyspělých států pro syrské uprchlíky žijící v
zemích sousedících se Sýrií dramaticky poklesla, nevládní humanitární organizace jsou často nucené přebírat
jejich roli a vyplňovat mezery v humanitární pomoci,“ řekl Pavel Gruber, ředitel Lékařů bez hranic v ČR.
„S uprchlíky jednejme jako s normálními lidmi v nenormální situaci. Nezapomínejme v debatě o nich na lidský
rozměr, racionalitu a naši historickou zkušenost. A buďme solidární," říká v souvislosti s přístupem části české
veřejnosti vůči imigrantům Jan Dus, ředitel Diakonie ČCE - Střediska HRS.
Kongres zároveň slouží jako mezinárodní platforma pro výměnu zkušeností, trendů a inovací v oblasti
humanitární pomoci a napomáhá zvyšování povědomí o principech a výzvách v této oblasti mezi širší

veřejností v České republice.
Humanitární organizace pomáhají lidem především tam, kde na to státy samy nestačí. Jejich role při řešení
humanitárních krizí je nezastupitelná a situace ve světě nasvědčuje tomu, že jejich aktivity budou čím dál více
zapotřebí. Jak zajistit, aby jim v jejich činnosti pokud možno nic nebránilo, je další téma.
„Úkolem humanitárních organizací však není pouze poskytovat okamžitou pomoc v prvních týdnech a měsících
od vypuknutí krize. Naše práce pokračuje i poté, co postiženou oblast opustí zahraniční média. Po okamžitém
zajištění základních potřeb přichází na řadu obnova a podpora lepší připravenosti místních komunit na
podobné krize do budoucna, je-li to možné,“ dodal Radek Špinka, ředitel organizace ADRA.
Důležitou otázkou při zajištění humanitární pomoci jsou také finanční prostředky. „Bohužel i v roce 2014
vynaložené finanční prostředky donorů spíše "dobíhají" na zajištění potřeb humanitárních krizi současnosti, než
aby je plně pokrývaly,“ komentuje tento problém Lukáš Laube, vedoucí oddělení humanitární pomoci a
rozvojové spolupráce Charity ČR.
Událost pořádá skupina pěti největších nevládních organizací v ČR, které působí v oblasti humanitární pomoci
v zahraničí – ADRA, Člověk v tísni, Lékaři bez hranic, Charita ČR a Diakonie ČCE společně s Univerzitou
Palackého v Olomouci a Českým fórem pro rozvojovou spolupráci (FoRS).
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