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Pozabljene humanitarne krize
Jana Lampe
ko o r d i n a t o r i c a d e l o v n e s k u p i n e z a h u m a n i t a r n o p o m o č p r i P l a t f o r m i S LO G A

M

ed epidemijo covid-19 se nam je zdelo, da se hujša kriza v 21. stoletju ne more zgoditi. Nato pa nas ja prizadela humanitarna kriza v Ukrajini in v sosednjih državah,
ki gostijo že več milijonov beguncev. Kruta vojna v Evropi jemlje tudi življenja civilnega prebivalstva ter humanitarnih delavcev. Po enem mesecu vojne še niso vzpostavljeni
humanitarni koridorji, kršeno je humanitarno pravo in človekove pravice, dogajajo se vojni
zločini.
A kriza v Ukrajini je bila le ena od številnih pozabljenih kriz po svetu. Na vzhodu Ukrajine
je konflikt trajal že od leta 2014, do letošnjega vojaškega spopada je življenje izgubilo 14.000
ljudi, 1,5 milijona ljudi je bilo razseljenih, okoli 3 milijoni ljudi pa so potrebovali humanitarno
pomoč znotraj Ukrajine. Bi lahko Evropa oziroma celotna mednarodna skupnost s pravočasnim ukrepanjem preprečila to kruto vojno? Zdaj, ko nam je vojna vse bližje, ko sprejemamo
na milijone beguncev, manjše število tudi v Sloveniji, smo se zbudili. Zdaj si vsi prizadevamo
za mir, kar pa bi morali odločno storiti že pred nekaj leti.
Ob tej krizi razmišljam tudi o mnogih pozabljenih, dolgotrajnih in kompleksih krizah drugje
po svetu, ki so v zadnjem desetletju vse številčnejše. Mnoge povzroča človek sam, s slabim
vladanjem in korupcijo in v želji po več bogastva in moči. Vse več kriz povzročajo posledice
podnebnih sprememb, dolgotrajne suše in lakota. Ker so mnoge humanitarne krize pozabljene, milijoni ranljivih ljudi po svetu dobijo premalo pomoči. Trpijo zaradi pomanjkanja osnovnih
življenjskih dobrin, možnosti šolanja, zdravstvene oskrbe. Živijo v strahu za svoje življenje, so
žrtve nasilja, tihotapcev, trgovine z ljudmi. Mnogi so zato prisiljeni zapustiti svoj dom v želji
po preživetju.
V letu 2021 je zaradi ekonomsko-socialnih posledic epidemije covid-19 potrebovalo humanitarno pomoč rekordno število ljudi. V letu 2022 pa se bodo v najrevnejših državah posledice covid-19 pokazale v še večji meri skupaj z drugimi krizami, kar bo povzročalo lakoto
in revščino med najranljivejšimi.
Ob tem ne moremo mimo krize v Venezueli, kjer ljudje, ki živijo v deželi nafte, zaradi gospodarsko-politične krize težko kupijo hrano in bencin, nimajo vode in elektrike, preživeti
morajo s povprečno mesečno plačo, ki znaša en dolar. Kriza se nadaljuje tudi na Bližnjem
vzhodu. Ne smemo pozabiti Sirije, kjer že enajsto leto divja vojna, in sosednjih držav, kot je
Libanon, ki gosti več kot 800.000 beguncev in ga bremeni tudi velika gospodarsko-politična
kriza z visoko stopnjo inflacije. Lokalni prebivalci v Libanonu zato trpijo veliko pomanjkanje,
mnogi so izgubili zaposlitev, pogosto so brez elektrike, hrane in drugih dobrin in gredo po
poti Venezuele. Ne moremo niti mimo dogajanja v Afganistanu in drugih državah Bližnjega
vzhoda. Tudi iz teh držav se bo število beguncev, ki bodo iskali varno zavetje v Evropi poleg
beguncev iz Ukrajine, v tem letu povečalo.
Bo Evropa do vseh enako solidarna? Saj so vsi ljudje. Vsak človek si zasluži človekovo
dostojanstvo in zagotovitev osnovnih človekovih pravic. Pred vrati Evrope, v gozdovih in
kampih v Bosni in Hercegovini, se namreč že nekaj let dogaja tragedija, ko begunci predvsem iz držav Bližnjega vzhoda živijo v človeka nedostojnih razmerah, ker jim Evropa ne
omogoča zakonitih in varnih migracijskih poti, da bi v njej lahko ponovno vzpostavili življenje
v dostojanstvu, ki si ga zaslužijo.
Ena od pozabljenih kriz je tudi dolgotrajen konflikt v Jemnu, katerega posledica je huda
lakota. Prav tako bodo potrebovali še naprej humanitarno pomoč milijoni ljudi v Mjanmaru, ki
so preganjani in žrtve nasilja. Če bi začela naštevati afriške države, kjer se odvijajo konflikti,
o katerih se zelo malo govori v medijih, ali pa posledice podnebne krize, ob tem se pogosto
obe krizi odvijata skupaj, bi bil ta seznam še daljši: Sudan, Južni Sudan, Somalija, DR Kongo,
Etiopija.
Čeprav je v zadnjih letih mednarodna humanitarna pomoč Evropske unije, njenih članic in
nevladnih organizacij vedno večja in hitrejša, je je še zdaleč premalo.
Zlasti pa bi mednarodna skupnost morala narediti več za krepitev miru ter humanitarno
pomoč nadaljevati v razvojno, da bi se ljudje lahko preživljali bolj trajnostno. Na ta način bi
preprečili številne prihodnje krize.
Na Slovenski karitas, ki je lani postala triletni strateški partner Ministrstva za zunanje zadeve RS na področju mednarodne humanitarne pomoči, smo veseli, da tudi naša država
namenja več pozornosti tako odzivanju na krize po svetu s humanitarno pomočjo kot krepitvi
zmogljivosti slovenskih nevladnih organizacij na tem področju. Ravnokar se je končal Evropski humanitarni forum, kmalu bo sledil Slovenski humanitarni forum. Upam, da bosta oba
prinesla konkretne in učinkovite strategije in usmeritve za izvajanje humanitarne pomoči v
prihodnosti, da bi bila za vse, ki jo potrebujejo, dovolj hitra in učinkovita.
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Izkušnja dobronamerne pomoči deluje
kot protiutež izkušnji slabega in zla
d r. A n i c a M i k u š Ko s
p r e d s e d n i c a S l o v e n s ke f i l a n t r o p i j e

V

kriznih situacijah in množičnih
nesrečah postane delovanje
nevladnih organizacij (NVO)
še posebej pomembno za dobrobit ljudi v stiskah in za dobrobit skupnosti kot
celote. To je postalo ponovno očitno ob
sedanji vojni v Ukrajini in ob pomoči beguncem. V Sloveniji imamo podobne
izkušnje iz časov množičnega prihoda
beguncev iz Bosne in Hercegovine v
90. letih in iz časa velikega begunskega
vala v letih 2015 in 2016.
Množične nesreče – naravne, tehnične, vojne –, žal, niso nepredstavljiva in
malo verjetna dogajanja. Njihovo aktualnost povečujejo podnebne spremembe
in njene socialne posledice. Zato sta odziv in delovanje NVO v času množičnih
nesreč vredna analize in razmisleka, kaj
lahko storimo za krepitev vloge NVO in
njihovega sodelovanja z drugimi družbenimi sektorji v takšnih okoliščinah.
Stebri družbene in skupnostne zaščite ob množičnih nesrečah so država in
lokalne oblasti, sektor ekonomije in podjetništva, strokovne institucije (zdravstvene, socialno-varstvene, duševno-zdravstvene itd.), NVO in ljudje, ki tvorijo socialno tkivo skupnosti ali države.
Seveda so vsa ta področja povezana in
se delno prekrivajo; zdravstveni sistem,
denimo, je zadeva države in strokovnih
institucij.
Četudi ima država največ formalne
moči in možnosti za zaščito prebivalstva, so ob zadnjih množičnih nesrečah
postale očitne njene omejitve, njene šibke točke in pomanjkljivosti v odzivanju.
Med nje sodijo rigidnost administrativnih struktur in delovanja, nesposobnost,
neinventivnosti in nepripravljenost voditeljev zagotoviti pomoč, skriti politični
vzroki itd. Kaže, da so lokalne strukture
oblasti, na primer na občinski ravni, v
mnogih primerih bolj odzivne, domiselne in prožne pri izvajanju zaščitnih ukrepov kot centralna oblast. Tudi gospodarstvo je znatno bolj prožno od države,
vendar ga država v marsičem omejuje
(npr. glede vprašanja zaposlovanja beguncev) in v sedanji ureditvi sveta ščiti
predvsem interese kapitala, ki se lahko
močno razlikujejo od prizadevanj za pomoč množici ljudi v stiskah.

Vpliv množičnih nesreč
na duševno zdravje

Kar zadeva strokovni sektor, je odziv
na množične nesreče zelo heterogen.
Seže od socialno neaktivnega opazovalca ali znanstvenega proučevalca dogajanj do socialnega aktivizma in organizacijsko aktivnega poseganja strokovnjakov v dogajanja. Kot strokovnjakinja
na področju zaščite duševnega zdravja
otrok bi lahko ilustrirala različne drže
stroke in njenih institucij ob množičnih
nesrečah, četudi je v njih vselej prizadeto duševno zdravje velikega števila ljudi.
Del dejavnosti zaščite in pomoči so
nevladne organizacije in ljudje kot socialno tkivo skupnosti ali države. Vsi navedeni elementi se povežejo v bolj ali
manj učinkovito mrežo pomoči.
Ko govorimo o učinkovitosti, ki jo
običajno merimo s številom sprejetih
beguncev, zbranega denarja ali paketov pomoči, naj omenim, da ima izkazana pomoč širše učinke, ki so onkraj
merljivih učinkov. To zlasti velja za ljudi, ki so doživeli po ljudeh povzročene
nesreče – to so vojne, drugi oboroženi
konflikti in nasilje, teroristična dejanja.
Gre za metafizično učinkovanje izkazane pomoči. Ljudje, ki so utrpeli vojna
dogajanja in druge po ljudeh povzročene nesreče, doživijo poleg izgub in
travm še velike spremembe v pogledu
na svet in na človeštvo, na upanje in na
prihodnost. Nenadoma je zanje v svetu
prevladalo zlo, za mnoge se je svet varnosti in vere v človečnost podrl.
Doživetje in izkušnja dobronamerne
pomoči, človeške dobrote deluje kot
protiutež izkušnji slabega in zla, omogoča rekonstrukcijo videnja sveta v podobo, v kateri je prisotno ogrožajoče ali
udejanjeno zlo, sočasno pa so prisotni
tudi sočutje, altruizem in človečnost.
Takšna podoba sveta olajšuje ljudem,
ki se jim je zgodilo najhuje, aktiviranje
svojih notranjih sil za obvladovanje težav in izgub, ki so jih doletele.
Delovanje NVO temelji predvsem
na odzivu članov skupnosti, ki jih NVO
aktivirajo in združujejo v organiziranih
dejavnostih. Vendar je to ugotovitev
treba jemati z nekoliko rezerve. Nevladni sektor doživlja transformacijo, ki ga
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približuje vladnim strukturam in gospodarskim organizacijam. Vse bolj ga urejajo predpisi, zakoni, vse bolj se promovira in reklamira, da bi prišel do denarja
za svoj obstoj. Substanca prostovoljstva
ostaja sicer osnovna podstat njihovega
delovanja, vendar za svoje organizacijsko delovanje in menedžment terjajo
od države ali drugih donatorjev finančna sredstva. Vse našteto ni odraz kake
samovoljne birokratizacije nevladnega
sektorja, temveč je odraz vpliva družbenega konteksta, v katerega so NVO
ujete in kateremu so do neke mere
podrejene. Funkcija NVO pri takojšnjem
ali hitrem odzivu na množične nesreče,
pri aktiviranju ljudi in organiziranju njihovega delovanja za pomoč ljudem v
stiski kljub temu ostaja neokrnjena ali
malo okrnjena.

Pomen spontane solidarnosti
in empatije
Kar zadeva ljudi, ki pomagajo kar tako, kot posamezniki, in ne delujejo v okviru NVO, se lahko zlasti ob ukrajinski vojni zavemo nečesa, kar smo v svoji prezaposlenosti z organiziranim delovanjem civilne družbe v okviru NVO spregledali. Ko govorimo o človeških virih
skupnosti ob množičnih nesrečah, imamo v mislih predvsem NVO in bolj ali
manj formalno organizirano prostovoljno delo. Pozabljamo pa na spontano so-

4

Koristnost vlaganja sredstev
v nevladne organizacije

Naj se vrnem na pomen razmisleka o
delovanju NVO in drugih struktur civilne
družbe ob množičnih nesrečah. Prvo je
gotovo analitični prikaz kvantitativnega
in kvalitativnega prispevka teh struktur
k zaščiti ljudi v stiski. Ker je ekonomičnost danes osnova razmišljanja in vrednotenja, lahko izračunamo koristnost
vlaganja sredstev v delovanje NVO.

Pomen povezovanja
na različnih ravneh

Drugo je vprašanje, kaj se lahko naučimo iz sedanjih izkušenj množičnih
nesreč, npr. epidemije covid-19 ter
ukrajinske vojne in njenih beguncev,
kar nam bo lahko koristilo ob prihodnjih
množičnih nesrečah. Pri tem je še posebej pomembno sodelovanje, povezovanje, vzpostavljanje sinergij na različnih ravneh – med ljudmi, med ljudmi in
NVO, med civilno družbo in državo ter
lokalnimi oblastmi, med civilno družbo
in gospodarstvom in med civilno družbo in različnimi strokami.
Tragični naravni eksperimenti so lahko velika učna ura za prihodnost. Žal se
običajno ne izide tako, preveč smo nagnjeni k pozabljanju. Res pa je, da ne glede na naše proučevanje in raziskovanje
delovanja civilne družbe njen osnovni
kapital pomoči očitno obstaja in, kot kaže sedanja izkušnja, lahko nanj računamo tudi v prihodnosti. Toda razmislek o
sedanji situaciji, o krepitvi človeških virov pomoči in njihovih sinergij ob množičnih nesrečah lahko okrepijo moč delovanja civilne družbe in njen prispevek
k dobrobiti ljudi v stiski in v dobrem.
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Osem let ukrajinske
humanitarne krize

Z

ruskim napadom na Ukrajino se je 24. februarja začela največja humanitarna kriza v Evropi po drugi svetovni vojni. A gre le za eskalacijo
humanitarne krize, ki traja že osem let in je po kratkotrajni pozornosti javnosti postala le še ena v nizu polpozabljenih humanitarnih kriz v svetu.
Konflikt na vzhodu Ukrajine med ukrajinsko vojsko in separatisti, ki jih podpira
Rusija, traja že od leta 2014. Še pred februarsko rusko invazijo je terjal 13 000
življenj, od tega 3 400 civilistov, in razselil več kot 850 000 ljudi.
Po koncu ukrajinske revolucije so se v začetku marca 2014 v oblasteh Doneck
in Lugansk (vzhodni del regije Donbas) začeli protesti proruskih separatističnih
skupin. Po priključitvi Krima Rusiji so protesti prerasli v oborožen spopad med
separatističnimi silami in vladno vojsko.
Humanitarne razmere na območju spopadov so se hitro začele poslabševati.
Mednarodne organizacije so med vojno v Donbasu nudile pomoč 2,5 milijona
ljudem, od tega 800.000 še vedno živečim blizu kontaktne črte.
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki v Ukrajini vodi nujni zdravstveni
odziv od leta 2014, je nudila zdravstveno pomoč najmanj 1,6 milijona ljudem, ki
so bili prisiljeni zapustiti svoje domove, in 3,4 milijonom ljudi, ki so potrebovali zdravstveno humanitarno pomoč – vse to še pred začetkom pandemije covid-19. V času pandemije so se razmere samo še poslabšale.
Po podatkih Visokega komisariata za begunce UNHCR je konec leta 2021 humanitarno pomoč v Ukrajini potrebovalo skoraj tri milijone ljudi, vključno z več
kot 850.000 razseljenimi zaradi spopadov, 5.000 begunci in 36.000 osebami brez
državljanstva.
Kot je za Webrelief zapisal Justin Derbyshire, direktor organizacije HelpAge
International, ki skrbi za starejše ljudi v vzhodni Ukrajini že od leta 2014, so z
vzpostavitvijo 420 km dolge »kontaktne črte«, ki ločijo separatistični območji od
preostale Ukrajine, nastala mesta duhov, v katerih živijo predvsem starejši ljudje,
ki niso mogli pobegniti: »V letih 2015 in 2016 sem obiskal prizadeta območja in
videl, kako so bila razdejana cvetoča ukrajinska območja okoli Donecka, ki je bil
nekoč središče inovacij, informacijske tehnologije in ustvarjalnih industrij. Mesto
za mestom je uničevalo težko topništvo, starejši ljudje, živeči na obeh straneh
kontaktne črte, pa so ostali izolirani, izgubili svoje bližnje in ostali brez podpore.«
Derbyshire navaja podatke Urada visokega komisarja ZN za človekove pravice, da skoraj pol milijona starejših v Ukrajini živi brez kakršnega koli vira dohodka.
Za humanitarni odziv je močno primanjkovalo sredstev.
»Odpornost je nizka, hrane primanjkuje, zdravstvene ustanove pa imajo težave,« je še opozoril Justin Derbyshire konec januarja letos, ko še nihče ni slutil, da
se bo ukrajinska humanitarna kriza kmalu povečala do neslutenih razsežnosti.
Pripravila: RDŠ
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lidarnost, radodarnost, empatijo v ljudeh. Pravzaprav nanje računamo, ko gre
za zbiranje denarja in materialne pomoči, niso pa prisotne v zavesti, ko gre za
spontano pomoč, izraženo v dobrinah
neposredne medčloveške pomoči, ki
se izraža v zagotavljanju praktične pomoči in psihosocialne podpore. Takšna
pomoč se dogaja danes na Poljskem, v
Moldaviji, Romuniji in tudi Sloveniji. Gre
za odziv državljanov zahodne Evrope, ki
prihajajo na meje ponudit svojo pomoč.
Prikrite altruistične dejavnosti se
dogajajo tudi v času, ko ni množičnih nesreč. Zanje uporabljamo naziv
»neformalno prostovoljstvo«. Osebno
menim, da je količinsko in vsebinsko
ta kakovost medčloveške pomoči še
pomembnejša od formalnega, organiziranega delovanje civilne družbe. Pri
spodbujanju k takšnemu delovanju bi
morda lahko imele NVO, ki so blizu ljudem, aktivnejšo vlogo.

mednarodna humanitarna pomoč

Združevanje humanitarnega, razvojnega
in mirovnega dela: priložnosti in pasti
Maria Groenewald
direktorica VOICE, mreže evropskih humanitarnih organizacij

Prispevek je nastal pred Evropskim humanitarnim
forumom.

E

vropski humanitarni forum (EHF) je prvo mednarodno srečanje EU, namenjeno oblikovanju
prihodnosti humanitarne pomoči. Cilj foruma,
ki ga skupaj organizirata Evropska komisija in francosko predsedstvo Sveta Evropske unije, je prispevati
k iskanju naprednih rešitev in izboljšanju posebnih
dejavnosti za reševanje življenj v času, ko bo humanitarno pomoč potrebovalo rekordnih 274
milijonov ljudi. EHF bo služil kot platforma za
strateške in politične razprave med oblikovalci
politik EU, vključno s humanitarnimi nevladnimi
organizacijami in širšo humanitarno skupnostjo.
Mreža VOICE (Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies) združuje 80 humanitarnih
nevladnih organizacij iz 18 različnih evropskih držav,
ki delujejo v vseh humanitarnih krizah po vsem svetu in
pomagajo ljudem v stiski. Letos bo praznovala 30-letnico
delovanja: od leta 1992 spodbuja humanitarno pomoč, ki
spoštuje načela humanitarnega delovanja in je osredotočena na ljudi.
Mreža VOICE je vmesnik med organizacijami članicami
in institucijami EU glede vprašanj in politik, povezanih s
humanitarno pomočjo po vsem svetu. VOICE oblikuje skupna stališča nevladnih organizacij z izmenjavo informacij in
združevanjem članov v tematske delovne skupine. Z oblikovanimi stališči vpliva na politiko institucij EU in držav članic,
vključno s financiranjem in operativno prakso.

Novi izzivi, ista načela

Evropska komisija (EK) je marca 2021 objavila Sporočilo
o humanitarnem delovanju EU: Novi izzivi, ista načela. Dokument določa zelo ambiciozen načrt za EU z več ključnimi cilji za obravnavanje naraščajočih humanitarnih potreb
in podporo boljšemu okolju za zagotavljanje humanitarne
pomoči, temelječe na načelih humanitarnosti. Mreža VOICE
je pomembno prispevala k sporočilu EK in poudarila pomen
partnerstva med GD ECHO in njegovimi partnerji iz nevladnih organizacij. V sporočilu je bila predstavljena zamisel o
organizaciji Evropskega humanitarnega foruma, ki bi vključeval ključne deležnike na področju humanitarne pomoči.
VOICE pozdravlja priložnost, ki jo ponuja Evropski humanitarni forum kot platforma za razpravo o temah humanitarne politike ter za povečanje politične podpore in ozaveščenosti o naravi humanitarne pomoči, ki temelji na načelih
humanitarnosti in izhaja iz potreb. Močno smo se zavzemali
za dejavno sodelovanje humanitarnih nevladnih organizacij
v forumu, hkrati pa si prizadevamo za oživitev letne partnerske konference GD ECHO kot pomembnega mesta za
izmenjavo mnenj med GD ECHO in njegovimi certificiranimi
partnerji, saj je bila v zadnjih dveh letih zaradi pandemije
covid-19 izmenjava mnenj prekinjena.

slogopis, informativni časopis za razvojne teme
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VOICE je soorganiziral pripravljalni spletni seminar o podnebju (glej spodaj) pred marčevskim srečanjem EHF in si
intenzivno prizadeval vplivati in oblikovati panelne razprave na visoki ravni, da bi zagotovil, da bodo glasovi humanitarnih NVO slišani. Poleg tega je novembra potekal prvi
ogrevalni spletni seminar, ki je bil v celoti namenjen certificiranim partnerjem GD ECHO. Spletni seminar, ki ga je pred
Evropskim humanitarnim forumom organiziral GD ECHO ob
podpori VOICE in Urada Rdečega križa pri EU, je bil ključni
trenutek za pripravo ocene stanja po prvem letu novega humanitarnega partnerstva.
VOICE bo med humanitarnimi vprašanji, o katerih se bo
razpravljalo na srečanju EHF, pozorno spremljal naslednja
vprašanja:

Mednarodno humanitarno pravo, humanitarni
prostor in sankcije EU

Na forumu bo potekalo več srečanj, posvečenih mednarodnemu humanitarnemu pravu, varnosti humanitarnih
delavcev in vplivu sankcij EU na humanitarne dejavnosti, ki
temeljijo na humanitarnih načelih.
Mednarodno humanitarno pravo je sklop pravil, katerih
namen je omejiti posledice oboroženih spopadov. Določa
odgovornosti držav in nedržavnih oboroženih skupin. Njegov glavni namen je ohraniti nekaj humanosti v oboroženih
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spopadih, rešiti življenja in zmanjšati trpljenje. EU je kot ena
največjih donatork humanitarne pomoči na svetu zavezana
k spodbujanju spoštovanja mednarodnega humanitarnega
prava.
Evropski humanitarni forum je za EU in njene države članice ključen za spodbujanje mednarodnega humanitarnega
prava in naslavljanje njegovih kršitev. Poleg tega bi bila dobrodošla ponovna zaveza k temu, da bo humanitarna pomoč še naprej temeljila na načelih in potrebah ter da humanitarnih odločitev ne bo usmerjala ali spreminjala zunanja
politika, kot je jasno navedeno v Soglasju EU o humanitarni pomoči. VOICE meni, da je Soglasje ključni dokument
za humanitarno pomoč, in se je vedno zavzemal za njegovo uresničevanje, saj gre za
pomemben mejnik na humanitarnih načelih temelječe humanitarne pomoči EU.
Za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma so EU in njene države članice v zadnjih letih razvile zapleten sklop sankcij in protiterorističnih
ukrepov. VOICE je v zadnjih letih
ozaveščal o učinkih sankcij EU in o
učinkih omejevalnih protiterorističnih ukrepov, saj so ti vse bolj vplivali
na humanitarni odziv njegovih članic
– nevladnih organizacij. Izzivi, s katerimi se
soočajo nevladne organizacije, so številni in
vključujejo težave pri dostopu do finančnih
storitev, tveganja kazenske in civilne odgovornosti, povečano finančno in upravno
breme, povezano z omejitvenimi ukrepi, težave pri nabavi in logistiki ter zmanjšano prožnost pri načrtovanju programov. VOICE je v svojem najnovejšem poročilu zajel ugotovitve raziskave o učinkih sankcij
in protiterorističnih ukrepov na članice VOICE ter glavni
rezultat spletnega seminarja VOICE o omejitvenih ukrepih
EU in humanitarni pomoči z naslovom Between a principled view for exemptions and a pragmatic approach for an
effective derogation process (Med načelnim stališčem za
izjeme in pragmatičnim pristopom za učinkovit postopek
odstopanja). To poročilo dopolnjuje poročilo o delavnici VOICE 2019, ki pojasnjuje izzive, s katerimi se soočajo nevladne
organizacije.
VOICE pozdravlja zasedanje foruma, posvečeno sankcijam in t. i. »bank de-risking«, t. j. praksi bank, da nočejo
sodelovati s strankami, ki jih ocenijo za preveč tvegane, in
upa, da bo forum ključen za razpravo o negativnem vplivu
te prakse bank in sankcij na humanitarne dejavnosti. VOICE
se bo še naprej zavzemal za pomen humanitarnih izjem v
sankcijah EU in za potrebo po usklajevanju držav članic pri
izvajanju protiterorističnih sankcij, da bi se omogočilo humanitarno delovanje v skladu s humanitarnimi načeli.

Podnebna kriza in njene humanitarne
posledice

Podnebne spremembe so skupaj s konflikti in pandemijo
covid-19 eden glavnih dejavnikov humanitarnih potreb. Najbolj prizadete so najbolj ranljive in marginalizirane skupnosti, ki so v preteklosti najmanj prispevale k podnebnim spremembam. VOICE je bil v zadnjih letih pri tem vprašanju zelo
glasen. Z veseljem ugotavljamo, da je forum več razprav
posvetil vplivu podnebne krize na povečanje humanitarnih
potreb in potrebi po povečanju anticipativnih ukrepov.
VOICE je decembra lani, kot že omenjeno, skupaj z GD
ECHO, Anticipation HUB in Francijo organiziral pripravljalni
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spletni seminar EHF o podnebju z naslovom Tackling the
humanitarian consequences of climate change: Scaling up
anticipatory action (Obvladovanje humanitarnih posledic
podnebnih sprememb: Povečanje anticipativnih ukrepov).
Ob tej priložnosti je VOICE predstavil dokument Pogled humanitarnih nevladnih organizacij na odpornost na podnebne spremembe, v katerem poziva EU in njene države članice, naj okrepijo prizadevanja za reševanje podnebne krize in
njenih posledic, povečajo podnebno financiranje, namenjeno krepitvi odpornosti na podnebne spremembe, ter zagotovijo, da bodo podnebni ukrepi vključevali prilagoditvene
ukrepe, ki se bodo izvajali na lokalni ravni in dali prednost
ranljivim in marginaliziranim skupinam.
Upamo, da bo forum okrepil tesno sodelovanje med EU,
državami članicami in humanitarnimi akterji, ki zagotavljajo
pomoč, ki rešuje življenja, ter s preventivnimi ukrepi in anticipatornimi akcijami prispeva h krepitvi odpornosti skupnosti, ki so jih prizadele podnebne spremembe.

Grand Bargain 2.0

Najpomembnejša pobuda, ki smo jo kolektivno razvili za
krepitev učinkovitosti in uspešnosti pomoči, je Grand Bargain 2.0. Mreža VOICE še naprej sodeluje v okviru te pobude. V letu 2021 je bila pred letnim srečanjem v okviru Grand
Bargain junija 2021 predstavljena politična resolucija VOICE
Grand Bargain 2.0: let’s make it a turning point in the global
humanitarian aid system (Grand Bargain 2.0: poskrbimo za
prelomnico v svetovnem sistemu humanitarne pomoči).
Poleg dveh prioritet, potrjenih na srečanju, krepitev odziva na potrebe po nadaljnjem angažiranju za lokalizacijo
in pomembnosti bolj kakovostnega, prožnega in predvidljivega financiranja –, je mreža VOICE pozvala EU in njene
države članice k večjemu napredku na področju usklajevanja in poenostavitve. Mreža VOICE pozdravlja panele EHF,
namenjene lokalizaciji, zmanjševanju tveganj in širjenju
baze virov za humanitarno pomoč. Upamo pa, da bo nekaj
prostora namenjenega tudi drugim zavezam iz GB 2.0, kot
so kakovostno financiranje ter uskladitev in poenostavitev
zahtev donatorjev.

Združevanje humanitarnega, razvojnega in
mirovnega dela

Povezovalni pristop bi lahko ponudil edinstveno priložnost za razvoj preventivnih ukrepov, povečanje odzivnih
zmogljivosti, podporo zgodnji obnovi, krepitev samozadostnosti in zmanjšanje tveganj na ravni skupnosti. Toda z
vidika humanitarnih nevladnih organizacij bi morale EU in
države članice ta neksus obravnavati bolj pregledno in z
jasno opredelitvijo vlog in pooblastil različnih vključenih akterjev, da bi se izognili politizaciji pomoči, kot je opozorjeno
v našem poročilu NGOs Perspectives on the EU‘s Humanitarian-Development-Peace Nexus (Pogledi nevladnih organizacij na povezavo med humanitarno pomočjo, razvojem in
mirom v EU).
VOICE pozdravlja Evropski humanitarni forum kot platformo za razpravo in dialog med državami članicami EU,
institucijami EU in humanitarnimi partnerji. Močno upamo,
da bo glavni rezultat tega foruma trdna politična zaveza k
odzivanju na vse večje humanitarne potrebe po vsem svetu,
od trenutnih velikih kriz v Afganistanu ali Ukrajini do pozabljenih dolgotrajnih kriz v Kolumbiji, Srednjeafriški republiki
in Nigru, ter da bosta prepoznana potreba po premostitvi
vrzeli v financiranju in pomen humanitarnih nevladnih partnerjev pri zagotavljanju na načelih humanitarnosti temelječe humanitarne pomoči.

mednarodna humanitarna pomoč

»Ogromna prizadevanja so potrebna
za to, da bi dosegli najmanjšo spremembo,
da bi ublažili trpljenje.«

S

vplivu ukrajinske humanitarne krize
na druge tovrstne krize po svetu, o
zahtevnih razmerah v Demokratični
republiki Kongo in številnih izzivih za
uspešno humanitarno delo.
Kako je ukrajinsko humanitarno krizo
videti iz DR Kongo?
Z veliko zaskrbljenostjo in strahom
spremljamo humanitarno krizo, ki se
hitro razvija v Ukrajini. Pred našimi
očmi se odvijajo prizori nepotrebnega trpljenja civilistov po vsej Ukrajini.
Ljudje bežijo s svojih domov hitreje kot
kadar koli v naši nedavni zgodovini. V
mislih smo z ljudmi in humanitarnimi
delavci v Ukrajini, ki si izjemno prizadevajo, da bi zagotovili življenjsko pomembno pomoč tistim, ki jo potrebujejo, in z dvema milijonoma beguncev,
ki iščejo zaščito po vsej Evropi.
Kako bo ukrajinska kriza vplivala na
razpoložljivost sredstev za druge humanitarne krize po svetu?
V skladu z globalnim humanitarnim pregledom iz leta 2022 potrebuje humanitarno pomoč 274 milijonov
ljudi, za zagotavljanje življenjsko pomembne pomoči 183 milijonom najbolj ranljivih pa je potrebnih 41 milijard
dolarjev. Te številke ne vključujejo pričakovanih 12 milijonov ljudi, ki potrebujejo pomoč v Ukrajini, in 4 milijonov

Suzanna Tkalec

beguncev, ki iščejo zaščito v sosednjih
državah. Skupna vrednost akcijskega
poziva za Ukrajino znaša 1,7 milijarde
dolarjev.
Donatorji so radodarni, vendar potrebe močno presegajo razpoložljiva
sredstva. Številni programi človekoljubnega odziva, ki so se začeli izvajati
leta 2021, so bili premalo financirani. V
Demokratični republiki Kongo na primer le v višini 39 %.
Poleg vojne v Ukrajini, kateri so največji humanitarni izzivi za OCHA danes? Kakšni so trenutni trendi v sektorju humanitarne pomoči? Kateri so
tisti, ki bi nas morali najbolj skrbeti?
Ali so po drugi strani tudi kakšni pozitivni znaki?

Fo t o : B e n H o u d i j k / S h u t t e r s t o c k

uzanna Tkalec je od julija lani
v Uradu Združenih narodov
za usklajevanje humanitarnih
zadev OCHA namestnica humanitarnega koordinatorja za Demokratično
republiko Kongo. Na to delovno mesto prinaša dvajset let izkušenj na višjih položajih na področju humanitarne
pomoči, vzpostavljanja miru in razvoja, saj je vodila operacije na Bližnjem
vzhodu, v Afriki, Aziji, Latinski Ameriki
in Evropi.
Po izobrazbi pravnica z magisterijem iz človekovih pravic in demokratizacije, je bila pred tem vodja urada
OCHA v Gaziantepu v Turčiji, odgovorna za čezmejne operacije v severozahodni Siriji.
Med letoma 2014 in 2020 je bila direktorica operacij in direktorica za humanitarno pomoč pri Caritas Internationalis, konfederaciji 162 organizacij
za pomoč in razvoj, in je vodila in upravljala skupne humanitarne operacije, operacije zagovorništva, varovanja
in institucionalne krepitve ter krepitve
zmogljivosti. Pod njenim vodstvom
je Caritas Internationalis razvila nove
globalne zaščitne politike in sisteme
ter na ravni konfederacije reformirala
mehanizem za zbiranje sredstev za
odzivanje v nujnih primerih.
Izkušeni humanitarni delavki smo
na daljavo postavili vrsto vprašanj o

Begunsko naselje v Bulengu, DR Kongo.

slogopis, informativni časopis za razvojne teme
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Mobilizacija sredstev za številne
humanitarne krize ostaja velik splošni
izziv. Poleg tega so še vedno najbolj
zaskrbljujoči krčenje humanitarnega
prostora, omejen dostop in zaščita
civilistov. Zaskrbljujoče je tudi povečanje števila neizzvanih napadov na
humanitarne delavce, bolnišnice, šole
in taborišča za begunce in notranje
razseljene osebe.
Vse več kriznih razmer postaja kroničnih in dolgotrajnih. Razselitve so
daljše, generacije pa odraščajo, ne da
bi kdaj izkusile življenje v miru.
Pozitivno pa je, da na lokalni ravni vidimo napredek glede zaveze
iz Grand Bargain (dogovor iz leta
2016 med donatorji in humanitarnimi organizacijami o večji in
bolj učinkoviti pomoči, op. p.)
zlasti »pri pristopu nexus«, katerega cilj je stabilizirati ljudi in
skupnosti, ki jih je prizadela kriza,
ter jih vrniti v normalno produktivno
življenje.
Kateri so po vašem predpogoji za
najboljši oziroma najhitrejši odziv na
novo humanitarno potrebo?
Prisotnost lokalnih in mednarodnih
humanitarnih partnerjev, ki imajo dober stik s skupnostjo. Angažirano nacionalno vodstvo. Dostop in varnost.
Učinkovito usklajevanje.
Kdo je najpomembnejši akter v tem
odzivu? So to mednarodne organizacije? Humanitarni delavci? Lokalni
humanitarni delavci?
V večini primerov se najprej odzovejo gostiteljske skupnosti. One so tiste, ki nudijo takojšnjo pomoč pri begu
pred nevarnostjo.
Zakaj je tako pomembna lokalizacija
humanitarne pomoči, zlasti v zvezi s
pandemijo covid-19?
To je ena od velikih zavez iz Great
Bargain – zagotoviti, da imajo nacionalni in lokalni akterji ključno oziroma
vodilno vlogo v humanitarnem odzivu tako, da enakopravno sodelujejo
v različnih mehanizmih usklajevanja
in odločanja ter da imajo neposreden
dostop do financiranja. Lokalni in nacionalni humanitarni akterji so tisti, ki
so najmočneje povezani s skupnostmi,
razumejo razmere in imajo dostop do
težko dostopnih območij.
Kateri so največji izzivi oz. ovire za
učinkovito humanitarno delo?
Veliko jih je, vendar sta na seznamu
ovir na prvem mestu dostop in varnost, zaradi katerih je izjemno težko
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Konflikt v Demokratični republiki Kongo
traja že 25 let. Tamkajšnja humanitarna
kriza je ena najbolj zapletenih na svetu,
a ji mednarodna skupnost kljub temu
namenja manj pozornosti.

doseči ljudi v stiski. K
temu lahko dodamo
še omejena sredstva,
pomanjkanje humanitarnih akterjev, neangažirano vlado, upravne ovire
in tako dalje.
Kaj pa utrujenost donatorjev? Kako hitro se
pozabijo »sveže« humanitarne krize? Primer DR
Kongo je verjetno tipičen,
ali ne?
Konflikt v DR Kongo traja
že 25 let. Humanitarna kriza v
DR Kongo je ena najbolj zapletenih na svetu, vendar ji mednarodna
skupnost namenja manj pozornosti.
Medtem ko število ljudi, ki potrebujejo
pomoč, še naprej narašča, financiranje
temu ne sledi. To humanitarno skupnost sili v sprejemanje težkih odločitev
pri zadovoljevanju potreb prizadetega prebivalstva. Načrt humanitarnega odziva za Demokratično republiko
Kongo za leto 2021 v višini 1,96 milijarde dolarjev je bil financiran le v 39
odstotkih. Za leto 2022 humanitarna
skupnost v Kongu potrebuje 1,88 milijarde dolarjev za pomoč 8,8 milijona
najbolj ranljivih ljudi.
Zaščita civilnega prebivalstva je v
DR Kongo ključnega pomena. Zaskrbljujoče je povečanje števila kršitev človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava. Resnih incidentov
proti civilistom je vse več, zlasti v pro-

vincah, ki jih je prizadel konflikt. Napadi
na zdravstvene službe in drugo civilno
infrastrukturo (na primer nastanitveni
centri za notranje razseljene osebe) so
veliko pogostejši in imajo veliko večji
vpliv na reševanje življenj prebivalcev.
Nasilje na podlagi spola je v DR Kongo še vedno zelo razširjeno, zlasti na
konfliktnih območjih. Med letoma 2019
in 2021 je bilo zabeleženo 67-odstotno
povečanje števila tovrstnih primerov.
Septembra 2021 smo obravnavali več
kot 75 000 primerov nasilja na podlagi spola, med katerimi je večina žrtev
žensk in deklet.
Humanitarni dostop je glavna skrb
humanitarne skupnosti. Negotovost ter
težave, povezane s fizičnimi in upravnimi omejitvami, ovirajo odziv. V zadnjih mesecih se je v DR Kongo povečalo število varnostnih incidentov in

mednarodna humanitarna pomoč

ciljno usmerjenih napadov na humanitarne delavce. Leta 2021 je bilo prijavljenih 292 varnostnih incidentov, ki
so prizadeli humanitarne delavce in
njihova sredstva. Sedem humanitarnih
delavcev je bilo ubitih, 28 ranjenih in
30 ugrabljenih.
Nenazadnje, zamude in blokade pri
obnovi vladnih odredb, ki urejajo delo
nevladnih organizacij, povzročajo veliko neučinkovitost pri odzivanju in izgubo finančnih sredstev.
Humanitarna skupnost pogosto deluje v okoljih z dolgotrajnimi krizami.
Je dolgotrajna humanitarna pomoč
res najboljša možnost?
Samo humanitarna pomoč v dolgotrajnih krizah ni rešitev. Ukvarjati se
moramo s temeljnimi vzroki konflikta,
s strukturnimi disfunkcijami in ponovno vzpostaviti socialno kohezijo. Hkrati je treba krepiti odpornost in ljudem
pomagati pri ponovni vzpostavitvi produktivnega življenja. Ko vprašam ljudi,
ki so razseljeni v vzhodnem Kongu, kaj
potrebujejo, vedno prosijo za mir in
možnost, da se vrnejo domov in obnovijo svoje življenje.

Kaj pa utrujenost humanitarnih delavcev?
Pri našem delu vidiš najboljše in
najslabše v človeštvu. Največkrat so
potrebna ogromna prizadevanja za
to, da bi dosegli najmanjšo spremembo, da bi ublažili trpljenje. Pomembno
je zagotoviti, da humanitarne delavce
podpirajo njihove organizacije, da imajo dovolj časa za počitek in sprostitev,
dostop do psihosocialne podpore in
dobre načrte strokovnega razvoja.
Kako se vi osebno borite proti temu?
Od kod izhaja vaša motivacija?
Bilo je nekaj težkih situacij. Vendar
imam srečo. Opravljam delo, ki ga
imam rada, moč in navdih pa najdem
prav pri ljudeh, ki jim služimo. Nedavno mi je 12-letni Freddy pripovedoval,
kako so med napadom na njihovo vas
v bližini Beni v vzhodnem Kongu ubili
njegovo mamo, očeta in dva brata ter
sestro. Freddyjeva zgodba in njegov
pogum me spodbujata, da naredim
več in bolje.
Ne smem pozabiti svojih številnih
izjemnih sodelavcev in svoje družine.

Imate veliko izkušenj s terena. Katera kriza je bila za vas najtežja? Lahko
z nami delite kakšno osebno zgodbo?
Na to vprašanje je težko odgovoriti. S seboj nosim posamezne zgodbe
številnih ljudi, ki sem jih srečala v različnih krizah. Ženske, otroci in moški
so z mano delili svoje izkušnje izgub,
hrepenenja po vrnitvi na svoje domove, svoje upanje in želje.
Kaj bi svetovali slovenskim humanitarnim nevladnim organizacijam, ki so
precej majhne, da bi imele več možnosti postati partner ECHO (European Civil Protection and Humanitarian
Aid Operations, Evropske operacije
civilne zaščite in humanitarne pomoči)? Ali pa v Evropski uniji ni prostora
za male akterje?
Spomnim se obiska Slovenije med
odzivom na begunce v Evropi leta
2015, ko sem videla slovenske nevladne organizacije v akciji. Pripravili ste
občudovanja vreden usklajen odziv.
Zagotovo imate izkušnje za mednarodno sodelovanje. Še naprej lobirajte
in se potegujte za pridobitev statusa
partnerja ECHO.
Pripravila: Jana Lampe, Slovenska karitas

Fo t o : S t e v e E v a n / F l i c k r

Kateri so najhujši negativni učinki humanitarne pomoči?

Ustvarjanje dolgotrajne odvisnosti
in to, da ljudem ne damo tistega, kar
resnično potrebujejo.

Pri reševanju posledic konflikta se moramo ukvarjati s temeljnimi vzroki zanj, s strukturnimi disfunkcijami in ponovno vzpostaviti socialno kohezijo. Hkrati je treba krepiti odpornost in ljudem pomagati pri ponovni vzpostavitvi produktivnega življenja. Ko vprašam ljudi,
ki so razseljeni v vzhodnem Kongu, kaj potrebujejo, vedno prosijo za mir in možnost, da se vrnejo domov in obnovijo svoje življenje.
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Poleg humanitarnih potreb v Ukrajini
spremljamo in naslavljamo tudi krize
v Afganistanu, Jemnu, Siriji in DR Kongo

K

Mednarodna humanitarna pomoč
(MHP) je del uradne razvojne pomoči
(URP) države donatorice. Kako bi opisali vlogo MHP v okviru URP Republike Slovenije? Prek katerih kanalov v
največji meri namenjate MHP? Na katera območja, za kakšne vrste kriz in
za kateri namen je namenjeno največ
sredstev MHP?
Medtem ko je mednarodno razvojno sodelovanje naravnano dolgoročno
k odpravi revščine, zmanjševanju neenakosti in pospeševanju trajnostnega razvoja, s humanitarno pomočjo
izražamo solidarnost s prizadetimi
državami in posamezniki, ki se spopadajo z izrednimi razmerami, in sicer
bodisi s posledicami naravnih in drugih nesreč večjih razsežnosti bodisi
s posledicami oboroženih spopadov.
Slovenija je dejavna tudi pri krepitvi
odpornosti proti krizam in njihovem
preprečevanju.
Pomoč v primeru naravnih in drugih
nesreč ter nenadnih humanitarnih kriz
se praviloma usmerja prek mednarodnih organizacij v skladu z ocenami
globalne ranljivosti območij v krizah
in ocenami humanitarnih potreb v pozivih ter preko aktivnosti Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Poleg mednarodnih organizacij so
ključni izvajalci, prek katerih Slovenija
izvaja humanitarno pomoč, ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti
ter nevladne organizacije.
Prednostna geografska območja
našega delovanja, kot so določena v
Resoluciji mednarodnega razvojnega
sodelovanja in humanitarne pomoči,
so Zahodni Balkan, evropsko sosedstvo in Podsaharska Afrika s poudarkom na najmanj razvitih državah. Odzivamo se tudi na druge nujne krize.
Odzvali smo se na humanitarne potrebe Haitija, humanitarno pomoč na-
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menjamo tudi Madagaskarju, Malaviju, Mozambiku po tropskih ciklonih in
Tongi po izbruhu vulkana.
Večino mednarodne humanitarne
pomoči namenjamo preko mednarodnih organizacij, kot so UN OCHA,
IFRC, ICRC, WFP ter UNHCR, ki se
učinkovito in hitro odzivajo na najrazličnejše krize.
Največji delež humanitarne pomoči
v letošnjem letu je trenutno namenjen
Ukrajini. Doslej smo ji namenili 1,1 mio
EUR prek mednarodnih organizacij
(UN OCHA, UNHCR, Caritas Internacionalis, ICRC), 163.000 EUR pa v obliki
neposredne materialne pomoči. Podprli bomo tudi projekte slovenskih
izvajalcev za pomoč ukrajinskim beguncem, ki so se zatekli v sosednje
države.
Ali ocenjujete, da bi Republika Slovenija morala dati prednost kateri od
treh kategorij MHP (hitri odziv, rekonstrukcija in rehabilitacija, preprečevanje katastrof – LRRD) oz. kje
ocenjujete, da imamo primerne kapacitete?
Posledice humanitarnih kriz od nas
zahtevajo, da ukrepamo na področjih,
kjer je pomoč v danem trenutku najbolj potrebna. Ko gre za t. i. »emergency response«, si prizadevamo za takojšnje delovanje po najboljših močeh.
Pri dolgo trajajočih krizah je lahko
naš odziv bolj specifično usmerjen.
Slovensko humanitarno delovanje
vključuje vsa navedena področja.
V strukturnem smislu preprečevanju humanitarnih kriz, izboljšanju odpornosti in preventivnemu delovanju
namenjamo vsaj 10 % razpoložljive
dvostranske uradne razvojne pomoči. Med projekti, ki se osredotočajo na
preventivno delovanje, naj izpostavim
področje prehranske varnosti.

Fo t o : M Z Z

atera so prednostna področja mednarodne humanitarne pomoči?
Kako se bodo spremenile prioritete in količina te pomoči zaradi ukrajinske krize? Kako Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
ocenjuje vlogo civilnodružbenih organizacij pri izvajanju mednarodne humanitarne pomoči? Ta in še vrsto drugih vprašanj na to temo smo naslovili na
dr. Roberta Kokalja, vodjo sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno
pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije.

dr. Robert Kokalj

Poleg izkoriščanja zmogljivosti mednarodnih organizacij, kot so WFP, UN
OCHA, UNHCR, ICRC, svoje specifične
humanitarne cilje naslavljamo z zmogljivostmi Urada za zaščito in reševanje Republike Slovenije in našim strateškim partnerjem, Slovensko Karitas,
ki za obdobje od leta 2021 do 2023 izvaja aktivnosti zagotavljanja nujnega
odziva na humanitarne krize, rehabilitacije in rekonstrukcije, povezovanja z
zasebnim sektorjem ter krepitve zmogljivosti nevladnih organizacij.
Zavedamo se nujnosti iskanja skladnih in učinkovitih rešitev za sodobne
krize, ki so čedalje kompleksnejše.
V prihodnje bomo še bolj poudarjali
povezovanje humanitarne pomoči in
razvojnega sodelovanja, zlasti povezovanje programov obnove in rehabilitacije.
Za humanitarno in postkonfliktno pomoč je bilo v letu 2020 namenjenih
2.964.590 EUR. So že znani podatki
za leto 2021? Kakšni so načrti za letošnje leto?
V letu 2020 je bilo za humanitarno
in postkonfliktno pomoč namenjenih

mednarodna humanitarna pomoč

Kakšen vpliv bo imela ukrajinska humanitarna kriza na prioritete RS na
področju MHP? Ali so že kakšni finančni načrti za pomoč Ukrajini in
beguncem, ki bodo prišli v Slovenijo?
V zadnjih tednih intenzivno naslavljamo potrebe, ki jih povzroča vojna in
humanitarna kriza v Ukrajini, ter potrebe sosednjih držav, ki se soočajo s
prihodom velikega števila beguncev.
Prioritet mednarodne humanitarne
pomoči Slovenije to ne spreminja. Slovenija se odziva na krize, kjer je pomoč
v danem trenutku najbolj potrebna.
Ukrajini smo do sedaj namenili 1,26
milijona EUR pomoči. Naša prihodnja
prizadevanja bodo še naprej usmerjena k naslavljanju tamkajšnjih, žal, vse
težjih humanitarnih razmer.
Ko gre za pomoč ukrajinskim beguncem v Sloveniji, sta za ta vprašanja pristojna Ministrstvo za notranje
zadeve ter Urad vlade za integracijo in
oskrbo migrantov.
Hiter humanitarni odziv na ukrajinsko krizo je ključen. Kako uspešno je
po vaši oceni reagirala Slovenija prek
svojega odzivnega sistema?

Slovenija je reagirala izjemno hitro
in učinkovito. Prek URSZR je bila že v
prvih dneh vojne posredovana materialna pomoč, sledila je pomoč v obliki
prispevka mednarodnim organizacijam. Obenem bomo podprli projekte
Slovenske Karitas za ukrajinske begunce na Poljskem in v Moldaviji ter
projekt ITF v Moldaviji.
Kako se izogniti tveganju, da bi prizadevanje na področju ukrajinske
krize zasenčilo vse druge humanitarne potrebe po svetu? Katere so
še druge krize, katerim bi bilo treba
nameniti več pozornosti?
Vse humanitarne krize je treba
obravnavati enakovredno. Poleg vojne v Ukrajini in aktivnega naslavljanja tamkajšnjih humanitarnih potreb
spremljamo in naslavljamo tudi krize v
Afganistanu, Jemnu, Siriji in DR Kongo.
Posebno skrb velja pri tem namenjati
t. i. pozabljenim krizam. Pozorni smo
tudi na razmere na Madagaskarju.
Neizogibno se bomo soočali s vprašanjem zmanjšane prehranske varnosti
po svetu kot posledice vojne v Ukrajini. Zmeraj je potrebno upoštevati še
nepredvidljive dogodke ter naravne
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2.964.590 EUR, od tega 69 % za nujno pomoč, v veliki meri za spopadanje partnerskih držav z epidemijo covid-19.
Preliminarni podatki za leto 2021
kažejo na ponovno znatno rast humanitarne pomoči, in sicer na 3,7 milijonov EUR, od tega 68 % za nujno
pomoč, vključno s pomočjo za spopadanje z epidemijo covid-19, pri čemer
v navedeni znesek niso vštete donacije cepiv partnerskim državam.
V letošnjem letu bo humanitarna
pomoč skladno z našimi zavezami na
donatorskih konferencah in s članstvi
v globalnih iniciativah kot tudi z opredeljenimi geografskimi in vsebinskimi
prioritetami razporejena v različne
partnerske države. Med zavezami izpostavljam Poziv za preprečevanje
nasilja na podlagi spola v krizah ter
zavezo glede prispevkov za pomoč v
hrani (Food Aid Convention).
Pri načrtovanju humanitarne pomoči sledimo dosedanjim dobrim
praksam ter povezovanju dvostranske humanitarne pomoči z razvojnimi
aktivnostmi v državah, kjer smo tudi
sicer bilateralno prisotni z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi.

Evakuiranci iz vzhodne Ukrajine pri železniški postaji v Lvovu, 2. 3. 2022. »V zadnjih tednih intenzivno naslavljamo potrebe, ki jih povzroča vojna in humanitarna kriza v Ukrajini, ter potrebe sosednjih držav, ki se soočajo s prihodom velikega števila beguncev. Prioritet mednarodne humanitarne pomoči Slovenije to ne spreminja. Slovenija se odziva na krize, kjer je pomoč v danem trenutku najbolj potrebna.«
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nesreče, ob nastanku katerih se mora
mednarodna donatorska skupnost
odzvati ažurno.
Potrebe po humanitarni pomoči
zaradi ukrajinske krize bodo gotovo povzročile potrebo po dodatnih
sredstvih. Kako bo Slovenija zagotovila, da ne bo zaradi tega prišlo do
zmanjšanja razvojne pomoči na drugih prednostnih območjih, predvsem
v Afriki?
Preliminarni podatki kažejo, da je
uradna razvojna pomoč Slovenije v
letu 2021 zrasla na 97 mio EUR oziroma 0,19 % BND, obenem je, kot že
omenjeno, lani znatno zrastla tudi humanitarna pomoč.
Zaradi izzivov, ki jih je prinesla pandemija v preteklih dveh letih, je MZZ
poleg sprememb pri izvajanju humanitarne pomoči, vključno z uvedbo
koncepta strateškega partnerstva,
načrtovalo dodatna sredstva, ki so
namenjena nujnemu odzivu. Slednje
nam omogoča, da se hitreje odzivamo
na nekatere največje krize na svetu.
Razvojno sodelovanje zaradi humanitarnih kriz ne bo upadlo v svojem obsegu, tudi zato ker se za nujne odzive
za humanitarno pomoč uporablja tudi
proračunska rezerva.
Kateri so najpomembnejši akterji na
področju MHP in kako pritegniti še
nove na področju MHP v Sloveniji?
Slovenija svoje mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
gradi na široki mreži partnerjev. Pri
tem upoštevamo različne vidike naslavljanja konkretnih razvojnih in humanitarnih vprašanj.
Pomembni akterji so mednarodne
organizacije (UNICEF, ICRC, IFRC, UN
OCHA, UNRWA, UNHCR, WFP), nevladne organizacije v segmentu projektnega sodelovanja in segmentu strateškega partnerstva, izvajalske ustanove (ITF, Ustanova za krepitev človekove varnosti) ter organi v sestavi Vlade
RS.
S pristopom strateškega partnerstva z NVO si prizadevamo vključevati
nove akterje ter krepiti zmogljivosti
humanitarnih nevladnih organizacij.
Kako ocenjujete doprinos NVO na
področju MHP? Kako jih nameravate
vključevati v načrtovanje in izvajanje
svojih področnih prioritet v letošnjem in v prihodnjih letih?
Nevladne organizacije so pomemben izvajalski partner na področju
mednarodnega razvojnega sodelovanja. S svojo prisotnostjo na terenu
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Preliminarni podatki kažejo, da je
uradna razvojna pomoč Slovenije v
letu 2021 zrasla na 97 milijonov EUR
oziroma 0,19 % BND. Znatno je zrastla
tudi humanitarna pomoč.

in dostopom do ranljivih skupin prebivalstva predstavljajo zanesljivega
partnerja. Informacije, ki jih pridobijo
v stiku s civilno družbo in lokalnimi
organizacijami na terenu, omogočajo
učinkovito izvedbo razvojnih in humanitarnih projektov. V izvajanje projektov vse bolj vključujejo tudi zasebni
sektor, ki s tem prevzema pomembno
vlogo in tako vrši poslanstvo naložb v
trajnostni razvoj.
Nevladne organizacije so partner
in sogovornik pri načrtovanju politik
mednarodnega razvojnega sodelovanja, pri oblikovanju strateških dokumentov ter večletnih in letnih programov na nacionalni ravni. Prispevek nevladnih organizacij je pomemben tudi
z vidika načrtovanja in izvedbe humanitarnih odzivov Republike Slovenije.
Slovenska Karitas bo kot nadaljevanje
in sledenje Evropskega humanitarnega foruma organizirala Humanitarni
forum v RS.
Kako vidite vlogo zasebnega sektorja v MHP?
V novi razvojni paradigmi zasebni
sektor presega vlogo izvajalca del in
dobavitelja po naročilu javnega sektorja kot uradnega donatorja razvojne
in humanitarne pomoči. Njegova vloga je širša, saj lahko izvozno naravnana visokotehnološka podjetja s svojimi
rešitvami in drugimi viri pomembno
prispevajo k razvoju in zagotavljanju
boljših pogojev za življenje ljudi v partnerskih državah.
Družbeno odgovorna podjetja sodijo med ključne dejavnike razvoja
in boja proti revščini. Zasebni sektor, ki se že tradicionalno vključuje v
izvajanje projektov mednarodnega
razvojnega sodelovanja, ni več zgolj
izvajalec; njegova okrepljena vloga
vključuje aktiven prispevek k trajnostnemu razvoju.

Zasebni sektor lahko kot partner
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči sodeluje
kot vlagatelj lastnih sredstev in znanja, sklepa javno-zasebna partnerstva, pridobiva in krepi reference ter
prepoznavnost ali pa sodeluje zgolj iz
humanitarnih vzgibov.
Ministrstvo za zunanje zadeve si v
vlogi nacionalnega koordinatorja mednarodnega razvojnega sodelovanja in
humanitarne pomoči od leta 2017 v
okviru javnih razpisov intenzivno prizadeva za vključevanje zasebnega
sektorja v projekte, s katerimi prispevamo k preseganju temeljnih izzivov v
partnerskih državah. Podjetja vabimo
k sodelovanju, posredujemo njihov
interes potencialnim prijaviteljem in
organiziramo predstavitve, na katerih
spodbujamo mreženje in sodelovanje
pri prijavah skupnih projektov.
Prizadevamo si tudi, da z različnimi
aktivnostmi spodbujamo vključevanje
zasebnega sektorja k prijavam na razpise EU kot izvajalke projektov.
Vlogo zasebnega sektorja pri izvajanju mednarodne humanitarne pomoči krepimo tudi v okviru sklenjenega strateškega partnerstva.
Kako se lahko manjše članice EU
najučinkoviteje vključijo v sistem
humanitarnega odziva EU? Kakšne
spremembe bi bile potrebne v sistem humanitarnega odziva EU, da
bi bilo več možnosti za vključevanje
manjših članic v ta sistem?
Manjše članice EU imajo vse možnosti za učinkovito vključevanje v
sistem humanitarnega odziva EU. Pri
tem velja izpostaviti pomen koordinacije. Učinkovito vključevanje vseh
držav članic in njihovo koordinacijo
omogoča tudi EU mehanizem za civilno zaščito, preko katerega Slovenija
nudi nujno pomoč.

mednarodna humanitarna pomoč

Evropski humanitarni forum –
pomembna priložnost za strateško razpravo
o najpomembnejših humanitarnih izzivih
Janez Lenarčič
e v r o p s k i ko m i s a r z a k r i z n o u p r a v l j a n j e

H

umanitarna pomoč že od nekdaj sodi med pomembne prednostne naloge Evropske komisije. Evropska
komisija skupaj z državami članicami zagotavlja pomoč najranljivešim skupnostim v vseh delih sveta že trideset
let. Skupaj s humanitarnimi partnerji pomagamo zagotoviti
najnujnejše potrebe najranljivejših ljudi v najbolj nestabilnih
razmerah po vsem svetu.
Področje humanitarne pomoči pa se vse izraziteje sooča
z izzivi brez primere. Humanitarne potrebe so na najvišji ravni doslej. Po podatkih Združenih narodov z začetka leta in
vštetju ocen posledic agresije na Ukrajino bo letos okoli 300
milijonov ljudi potrebovalo humanitarno pomoč. To je skoraj
toliko, kot znaša celotno prebivalstvo ZDA.
Oboroženi konflikti, podnebni pretresi, rast prebivalstva
in slabo upravljanje so ključni razlogi za tako skokovito rast
potreb. Ruska vojaška agresija na Ukrajino je grozljiv opomin
za ves svet, kako hudo vojna prizadene zlasti civilno prebivalstvo. Milijoni ukrajinskih otrok, žensk in moških so se znašli v
življenjski nevarnosti, ko morajo bežati pred brutalno vojaško
agresijo v osrčju Evrope.
V tej luči potrebujemo resno razpravo o prihodnosti humanitarne pomoči. EU ima skupaj s svojimi državami članicami
pri tem kot vodilni donator na svetu jasno globalno odgovor-
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nost. Treba je narediti vse, kar je v naši moči, da lahko humanitarne organizacije v primežu kompleksnih aktualnih izzivov
uspešno zagotavljajo učinkovito humanitarno pomoč, kjer in
ko je ta najbolj potrebna.
V Evropski komisiji prevzemamo vodilno vlogo pri teh
prizadevanjih. Kmalu bomo vzpostavili novo evropsko zmogljivost za humanitarni odziv. Tako bomo lahko tudi neposredno ukrepali pri zagotavljanju humanitarne pomoči, kadar
obstoječi in tradicionalni humanitarni partnerji zaradi obsega
določene krize ali preštevilnih kriznih območij sami ne bodo
mogli pomagati ali se odzvati.
Jasno pa mora biti, da humanitarna pomoč ne more nadomestiti trajnostno naravnanih politik in ukrepov z dolgoročnimi rešitvami, ki morajo nasloviti izvorne dejavnike kriz.
To še posebej velja za podnebne spremembe, zaradi katerih
se humanitarne potrebe še dodatno povečujejo. Ekstremni
vremenski pojavi so med glavnimi vzroki za neustrezno prehransko varnost, konflikte in razseljevanje.
Dobra novica je, da že obstaja nekaj odličnih pobud za
spopadanje s humanitarnimi posledicami podnebnih sprememb. Številne humanitarne organizacije so podpisale novo
listino o podnebju in okolju, pripravljeno pod vodstvom Mednarodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca in
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Mednarodnega odbora Rdečega križa. EU vlaga tudi v nove,
na predvidevanju zasnovane pristope, s katerimi bo pripomogla k okrepitvi lokalne odpornosti na podnebne spremembe in dolgoročno zmanjšati humanitarne potrebe.
Dodaten izziv je ogrožanje humanitarnega prostora
v preštevilnih oboroženih konfliktih. Civilisti in civilna infrastruktura – celo bolnišnice in šole, ter zdravstevno osebje
in humanitarni delavci in delavke – so vsak dan tarča napadov vojskujočih se strani. To smo nedavno videli v Etiopiji,
Mjanmaru in Afganistanu. Podobe iz bombardirane porodnišnice v Mariupolu in drugod v Ukrajini so še kako žive.
Nujno moramo zagotoviti okolje, v katerem bodo humanitarni delavci lahko varno opravljali svoje delo. EU se
je zato zavezala, da se bo zavzemala za spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava ter varnost in zaščito humanitarnih delavcev in delavk. Evropska komisija si skupaj z
drugimi vodilnimi donatorji na svetu prizadeva za okrepitev
mednarodnih ukrepov za preprečevanje kršitev humanitarnega prava. Na podlagi obstoječih projektov EU bo Francija
kmalu objavila svoj načrt za usposabljanje lokalnih akterjev
in seznanjanje z mednarodnim humanitarnim pravom. Poleg usposabljanja lokalnih akterjev o posledicah kršitev bo
glavni cilj seznanjati tuje partnerje z mednarodnim humanitarnim pravom.
Pri tem pa bodo svoj del morale prispevati tudi druge
države po svetu. Število donatorjev humanitarne pomoči
je še vedno zaskrbljujoče omejeno, saj skoraj vse potrebe po financiranju pokriva izrazito malo število donatorjev.
Leta 2020 so tri največje donatorke, to so ZDA, Nemčija in
Evropska komisija, zagotovile več kot 60 % zabeleženih humanitarnih sredstev na svetovni ravni. To ni vzdržno.
Tudi drugi donatorji morajo okrepiti svoje humanitarno financiranje. Vemo, da imajo novi in obstoječi donatorji precejšen manevrski prostor za povečanje svojega deleža v humanitarnem odzivanju na svetovni ravni. Vidimo tudi dodatne
priložnosti za prožno financiranje, inovativno financiranje in

Janez Lenarčič

večletna partnerstva, k čemur poziva zlasti t. i. veliki dogovor med humanitarnimi akterji.
Predstavniki različnih segmentov mednarodne skupnosti
so se med 21. in 23. marcem 2022 zbrali v Bruslju na prvem
evropskem humanitarnem forumu, ki ga je organizirala Evropska komisija skupaj s Francijo, aktualno predsedujočo Svetu
EU. Na srečanju sodelujejo najrazličnejši humanitarni akterji:
EU in njene države članice, drugi donatorji, partnerske humanitarne organizacije in predstavniki skupnosti, ki so jih prizadele krize.
Ta nova skupna platforma je pomembna priložnost za
Evropo in za strateško razpravo o soočanju z najpomembnejšimi humanitarnimi izzivi, za iskanje rešitev za skorajda že
splošno razširjene izredne razmere po dveh letih pandemije
ter za predlaganje ukrepov za naslavljanje perečih potreb z
najbolj gorečih kriznih žarišč. Nenazadnje z evropskim humanitarnim forumom ponujamo jasno priložnost za oblikovanje
prihodnosti humanitarne pomoči, kot jo vidimo vsi, ki se z njo
tudi neposredno ukvarjamo.

V Ukrajini se Evropa sooča z najhujšo humanitarno krizo po drugi svetovni vojni. Foto: Genya Savilov/ECHO
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Humanitarne potrebe brez primere
je treba zadovoljiti z ustreznimi sredstvi
in političnim ukrepanjem
Simona Beltrami
urednica, Svetovni program za hrano (WFP)

V

sako noč gre 811 milijonov
ljudi spat lačnih, od leta 2019
pa je število tistih, ki se soočajo z akutno nezanesljivo preskrbo
s hrano, poskočilo s 135 milijonov na
276 milijonov. V 38 državah se na robu
lakote giblje skupno 44 milijonov ljudi,
pri čemer so glede na poročilo o žariščih lakote, ki sta ga januarja skupaj
objavila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in
Svetovni program za hrano (WFP), še
posebej ogroženi prebivalci Južnega
Sudana, Jemna ter severnih delov Etiopije in Nigerije.
Sedanjo krizo lakote povzroča smrtonosna kombinacija štirih dejavnikov. Največji povzročitelj lakote so še
vedno konflikti, saj 60 odstotkov lačnih na svetu živi na območjih, ki so jih
prizadele vojne in nasilje. Dogodki, ki
se odvijajo v Ukrajini, so še en dokaz,
kako lahko konflikti pahnejo države
v negotovo preskrbo s hrano, prisilijo ljudi k zapuščanju svojih domov in
uničijo njihove vire dohodka. Podnebni
pretresi uničujejo življenja, pridelke in
sredstva za preživljanje, spodkopavajo

sposobnost ljudi, da se sami prehranjujejo, leta 2020 pa so po vsem svetu z domov pregnali 30 milijonov ljudi.
Zaradi gospodarskih posledic pandemije covid-19 ljudje izgubljajo delovna
mesta in možnosti za zaslužek, zaradi
česar se lakota dviguje na raven brez
primere. Nenazadnje, stroški dostave
pomoči ljudem v stiski se povečujejo.
Cena hrane, ki jo Svetovni program za
hrano (WFP) razdeli ljudem v stiski po
vsem svetu – po ocenah bo leta 2020
to 128 milijonov ljudi –, je zdaj za 30
odstotkov višja kot leta 2019, stroški
dostave te hrane po cesti, morju ali
zraku pa so zdaj višji za 42 milijonov
USD na mesec.
Od srednjeameriškega suhega koridorja in Haitija prek Sahela, Srednjeafriške republike, Južnega Sudana in
nato proti vzhodu do Afriškega roga,
Sirije, Jemna in vse do Afganistana se
po svetu razteza ognjeni obroč, v katerem konflikti in podnebni pretresi milijone ljudi pehajo na rob lakote.
Zaradi pandemije covid-19, ki je prizadela svetovno gospodarstvo, je razkorak med trenutno velikimi potreba-

V Malaviju je januarja letos prizadetim v ciklonu Ana WFP pomagal z dodatno
prehrano. Foto: WFP/Badre Bahaji
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mi in razpoložljivimi sredstvi za njihovo
reševanje večji kot kdaj koli prej.
WFP si zaradi tega izjemnega izziva
prizadeva, da bi letos dosegel 137 milijonov ljudi. Cena za to je 18,9 milijarde
ameriških dolarjev. To je osupljiva številka, a neukrepanje ne pride v poštev.
Če ne bo na voljo potrebnih sredstev,
bo treba plačati z izgubo življenj in izničenjem težko pridobljenih razvojnih
dosežkov.
V državah, kot sta Nigerija in Južni Sudan, se WFP že sooča s težkimi
odločitvami vključno z zmanjšanjem
obrokov, da bi lahko dosegel več ljudi.
V Jemnu, kjer je preživetje 13 milijonov
ljudi odvisno od pomoči WFP, je morala organizacija zmanjšati obroke 8 milijonom ljudi na skoraj polovico, da ne bi
kdo ostal brez pomoči. To je enako, kot
da bi lačnim vzeli hrano, da bi nahranili
stradajoče.
Posledice nevlaganja v dejavnosti
humanitarnega odzivanja in odpornosti bodo odmevale prek meja. Če
skupnosti ne bodo usposobljene za
prenašanje šokov in stresov, ki so jim
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izpostavljene, bi to lahko povzročilo
povečanje migracij ter morebitno destabilizacijo in konflikte. To nas je naučila nedavna zgodovina: ko je programu WFP leta 2015 zmanjkalo sredstev
za prehrano sirskih beguncev, ti niso
imeli druge izbire, kot da zapustijo taborišča in poiščejo pomoč drugje, kar
je povzročilo eno največjih begunskih
kriz v novejši evropski zgodovini.
Obseg humanitarne in razvojne
pomoči je treba povečati, da bo program WFP lahko nadaljeval svoje delo,

ki rešuje življenja v izrednih razmerah,
pa tudi da bodo družine in skupnosti
lahko same poskrbele za hrano in se
znebile odvisnosti od humanitarne pomoči.
Dokazi kažejo, da se takšen pristop
izplača. Na območju Sahela, v petih
afriških državah, so WFP in lokalne
skupnosti v samo treh letih do leta
2021 spremenile 272.000 hektarjev
neplodnih polj v produktivna kmetijska
zemljišča, s čimer so spremenili življenja več kot 2,5 milijona ljudi ter prispe-

Vsako noč gre 811 milijonov ljudi spat lačnih, od leta 2019 pa
je število tistih, ki se soočajo z akutno nezanesljivo preskrbo s
hrano, poskočilo s 135 milijonov na 276 milijonov. V 38 državah
se na robu lakote giblje skupno 44 milijonov ljudi. Še posebej
so ogroženi prebivalci Južnega Sudana, Jemna ter severnih
delov Etiopije in Nigerije.

vali k miru in stabilnosti. V Bangladešu
je WFP v letu 2020 podprl 145.000 ljudi
z denarno pomočjo pred napovedanimi hudimi poplavami. To je družinam
omogočilo nakup hrane in zdravil, zaščito ključnih sredstev ter prevoz živine
in družinskih članov na varne kraje, s
čimer so preprečili izgube in škodo. S
tem so se stroški odzivanja na izredne
razmere zmanjšali za več kot polovico.
A za doseganje ničelne lakote ni
dovolj samo denar. Le politična volja
lahko konča konflikte v krajih, kot so
Ukrajina, Jemen, Etiopija in Južni Sudan, ter zagotovi trdno zavezo za zajezitev globalnega segrevanja, kot je določeno v Pariškem sporazumu. Če se
teh vprašanj ne bomo lotili, bodo glavni vzroki lakote še naprej povzročali
eno humanitarno krizo za drugo.
https://www.wfp.org/hunger-catastrophe

V Bangladešu pomaga WFP ženskam razviti možnosti za dodaten zaslužek in s tem za večjo prehransko varnost družine. Foto: WFP/
Sayed Asif Mahmud
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lovenske nevladne organizacije se trudijo hitro in
učinkovito odzivati na humanitarne krize po vsem
svetu. Pomoč nudijo prek svojih krovnih organizacij, zbirajo prispevke posameznikov, podjetij in ustanov v
Sloveniji ter delujejo kot izvajalci projektov, financiranih iz
sredstev, ki jih Republika Slovenija namenja za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Iz zbranih
podatkov za obdobje 2014–2021 je razvidno, da je v zadnjih osmih letih osem slovenskih civilnodružbenih organizacij nudilo humanitarno pomoč v najmanj 75 primerih. Najpogosteje so se odzvale na humanitarne potrebe v Bosni
in Hercegovini, na Hrvaškem in v Srbiji, toda skupno so bile
prisotne v kar 41 državah sveta.

Fo t o : 2 4 K - P r o d u c t i o n
@ Shutterstock

Slovenske civilnodružbene
organizacije se hitro odzovejo
na humanitarne krize v soseščini

ADRA Slovenija
Leta 2014 je prizadetim v poplavah v Bosni in Hercegovini
ter Srbiji poslala več kot 21 ton nujnih potrebščin – vode,
oblačil, higienskih pripomočkov, odej in hrane. Finančne
donacije so namenili za sušenje stavb, začasna zatočišča,
hrano ter projekt WASH – zagotavljanje pitne vode.
Jeseni 2015 je beguncem v Srbiji pomagala z 9,6 tone oblačil, začasnih zatočišč, hrane in higienskih pripomočkov.   

Po potresu na Hrvaškem se je ADRA Slovenija osredotočila na
pomoč ranljivim v vasi Glina. Foto: ADRA

Leta 2015 je Nepal prizadel močan potres z magnitudo 7.9 po Richterjevi lestvici. ADRA Slovenija je zbrala
sredstva za hitri odziv s serijo humanitarnih dogodkov. Z
njimi je ADRA Nepal nabavila higienske pripomočke, zdravila, odeje, vedra za vodo, čistila in orodje za reševanje.
Ko so se na grškem otoku Lezbos jeseni 2015 soočali s
povečanim številom prosilcev za mednarodno zaščito, je
v sprejemnih centrih Moria in Oxy beguncem in migrantom razdelila 2.907 hladnih in 4.794 toplih obrokov.  
Leta 2017 je Južni Sudan zaradi večletnega konflikta in
suše ogrožala lakota. ADRA je v Sloveniji priredila več dobrodelnih prireditev in vsa zbrana sredstva namenila za
nakup in pripravo obrokov za najbolj ogrožene prebivalce
v glavnem mestu Džuba.
V grški vasi Kato Milia, ki se je leta 2017 in 2018 soočila
s povečanim številom prosilcev za mednarodno zaščito,
je nudila humanitarno pomoč v višini 10.000 evrov. 276
prosilcem za mednarodno zaščito je pomagala zlasti z
zimskimi oblačili, dodatno prehrano in higienskimi izdelki
za otroke.
Za prizadete v potresu na Hrvaškem decembra 2020 so se slovenske civilnodružbene organizacije odzvale s hitro in obsežno humanitarno pomočjo. Foto: ADRA
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Leta 2018 je v Indoneziji na otoku Sulawesi, ki ga je prizadel močan potres in nekaj dni kasneje še izbruh ognjeni-
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ka, pomagala pri vzpostavitvi začasnih zatočišč za 3.000
prebivalcev otoka.
Leto 2019 se je odzvala na posledice ciklona Idai v Zimbabveju. Poplave so najbolj prizadele dostop do čiste pitne vode in povečale tveganje za okužbo s kolero in tifusom. ADRA Slovenija je pomoč namenila zlasti dostopu
do čiste pitne vode, to je za postavitev zbiralnikov za vodo
in prečiščevanje vode, in prehranskim paketom za 3.500
družin v okrožju.
Pomoč je poslala tudi v Mozambik, ki ga je za ciklonom
Idai prizadel še ciklon Kenneth.
V obdobju od 2019 do 2021 je pomagala prosilcem za
mednarodno zaščito v nastanitvenih centrih v Bosni in
Hercegovini. Projekt je zajemal psihosocialno pomoč,
izobraževanje v kriznih razmerah, pomoč pri pridobivanju
zaposlitve ter priprave nastanitvenih centrov za zimo.
Na rušilni potres, ki je prizadel Hrvaško decembra 2020,
je pomagala v vasi Glina v občini Petrinje. Po terenskem
obisku je pripravila dokumentacijo za mrežni odziv, ki je
zajemal pomoč 477 prizadetim gospodinjstvom in približno 1.000 posameznikom. Zagotovili so jim osnovne
potrebščine – hrano, zdravila, oblačila, higienske pripomočke, nujna popravila na stavbah (na dimnikih, strehah,
hlevih) ter pomoč pri izpolnjevanju formularjev za pridobitev državne pomoči in začasnih zatočišč z vzpostavitvijo informacijske točke in linije za psihosocialno pomoč.
Vrednost pomoči je znašala 84.500 dolarjev, od katerih je
ADRA Slovenija prispevala 9.600 dolarjev, človeške vire in
prostovoljske napotitve.

Rdeči križ Slovenije
Za prizadete v poplavah v Bosni in Hercegovini in Srbiji leta 2014 je Rdeči križ Slovenije poslal poleg finančne

tudi materialno pomoč: v Srbijo je 41 slovenskih tovornjakov pripeljalo 99.643 kilogramov pomoči, v BiH pa je
218 slovenskih tovornjakov pripeljalo 619.084 kilogramov
pomoči (spalne vreče, zložljive postelje, posteljnino, ležalne podloge, dežna oblačila, gumijaste škornje, plenice,
ustekleničeno vodo, konzervirano hrano, žepne svetilke, odeje, zaščitne maske za obraz, zaščitne rokavice in
dezinfekcijska sredstva). Poleg tega je v BiH sodeloval z
avstrijskih Rdečim križem in IFRC v mednarodni misiji zagotavljanja pitne vode WASH.
Zaradi poplav v Makedoniji, ki so terjale smrtne žrtve
ter povzročile ogromno materialno škodo, je RKS zbiral
prostovoljne prispevke dvakrat, in sicer februarja 2015 in
avgusta 2016. Zbrana sredstva je nakazal Rdečemu križu
Makedonije.
Leta 2016 pa je zbiral sredstva za žrtve rušilnega potresa v Nepalu, ki jih je nato nakazal Mednarodni federaciji
društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca za nujno
medicinsko pomoč in postavitev začasnih bolnišnic, nujno oskrbo s hrano in vodo, zasilna bivališča, obnovo bolnišnic, vzpostavitev satelitskih povezav in nudenje psihosocialne pomoči vsem prizadetim v potresu, še posebej
otrokom.
Za pomoč žrtvam potresa na Hrvaškem je Rdeči križ Slovenije pri slovenskih podjetjih in posameznikih zbral v letu
2021 220.000 evrov, za odpravo posledic poplav v Bosni in
Hercegovini pa 10 tisoč evrov.

Forum za enakopraven razvoj
V Ugandi, ki jo pestijo vedno pogostejše ekstremne vremenske razmere, ki negativno vplivajo na kmetijstvo in
zmanjšujejo prehransko varnost prebivalcev, razmere
pa še zaostruje stalen pritok beguncev, FER izvaja projekt Več hrane in enakosti, manj kriz, ki ga sofinancira

Forum za razvoj v Ugandi vodi večletni projekt Več hrane in enakosti, manj kriz. Foto: FER
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slovensko Ministrstvo za zunanje zadeve. V sodelovanju
s partnersko organizacijo Hope of Children and Women
Victims of Violence (HOCW) je v letih 2020–2022 nudil
humanitarno pomoč v višini 200.000 evrov. Z njo je več
kot 500 ranljivim družinam oziroma več kot 3200 osebam zagotovil večjo prehransko varnost in dostop do
vode.

Humanitarno društvo Hrana za življenje
Žrtvam poplav v Srbiji ter Bosni in Hercegovini je humanitarno društvo Hrana za življenje leta 2014 razdelilo
40.000 obrokov.
Leta 2015 je žrtvam uničujočega potresa v Nepalu razdelilo 70.000 obrokov. Poleg tega je razvilo program MidDayMeal za šole in v sodelovanju z japonsko in slovensko
vlado postavilo novo kuhinjo pri Food for Life Nepal. MidDayMeal od takrat naprej razdeli dnevno več kot 3000 obrokov v 12 nepalskih šolah. Tako so do zdaj skupno razdelili več kot 1,2 milijona obrokov.
Septembra 2019 je na dobrodelnem koncertu zbiralo
sredstva za lokalno enoto Hrana za življenje, ki je delila
obroke v Venezueli.

Slovenska karitas
Slovenska karitas se v sodelovanju z mednarodno mrežo
Caritas Internationalis in 162 lokalnimi organizacijami Caritas sprotno odziva na humanitarne potrebe po naravnih
nesrečah in v humanitarnih krizah po vsem svetu. V nadaljevanju naštevamo samo nekaj največjih in najdlje trajajočih
projektov.
Izmed odzivov na katastrofe na Zahodnem Balkanu je bila
še posebej obsežna pomoč Srbiji in Bosni in Hercego-

vini leta 2014. Takrat je Slovenska karitas zbrala 535.500
evrov in na prizadeta območja poslala 24 tovornjakov materialne pomoči ter pomagala pri obnovi domov.
Prizadetim ob potresu v Nepalu leta 2015 je namenila
201.000 evrov pomoči za obnovo domov in ponovni zagon dejavnosti.
V Libanonu je leta 2020 za pomoč ljudem, ki so se soočali s posledicami eksplozije v Bejrutu, namenila 35.000
evrov.
Po potresu na Hrvaškem leta 2020 je zbrala 362.400
evrov, s čimer je bilo kupljenih 40 bivalnih kontejnerjev, preostanek zbranih sredstev je bil namenjen obnovi
hiš. V sodelovanju z Mercatorjem je zbrala 22 palet prehrambnih in higienskih artiklov in jih odpeljala v Sisak.
V letu 2021 je Slovenska karitas prispevala pomoč za Pakistan in Indijo v boju proti covid-19, Bosni in Hercegovini pri oskrbi 3000 beguncev in po poplavah, podprla je
tudi nakup hrane za begunce v Ruandi, začela je zbirati
za pomoč beguncem ob poljsko-beloruski meji, pomagala je po potresu na Haitiju (MZZ je prispevalo 30.000,
SK 10.808 evrov).
Slovencem v Venezueli, ki jo že več let pesti huda kriza,
pomaga z zdravili in denarno pomočjo že od leta 2017.
Samo leta 2021 je skupaj z vlado za to namenila 41.712,69
evrov. Z zdravili in dodatno prehrano pa pomagala tudi
drugim ranljivim skupinam v Venezueli.
V sklopu strateškega partnerstva z Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ) in v sodelovanju z misijonarjem Pedrom
Opeko je izvedla projekt Humanitarna pomoč za boljše
zdravje revnih na Madagaskarju, ki ga financira MZZ z
120.000 evri. Na območju s 100.000 prebivalci so za tri
mesece zagotovili osnovno zdravstveno oskrbo, izboljšali
možnosti za higieno in preprečevanje širjenja covid-19 in

Dodatna prehrana za otroke je stalnica v humanitarnih projektih Slovenske karitas. Foto: SK
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Zavod Krog je otroke v BiH oskrbel z novo obutvijo. Foto: Krog

drugih bolezni ter omogočili prehransko varnost za otroke in najranljivejše prebivalce.
V sklopu strateškega partnerstva z MZZ in v sodelovanju
z misijonarjem Pedrom Opeko je izvedla projekt Pomoč
otrokom in mladim pri izobraževanju na Madagaskarju.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zagotovilo 45.000 evrov za nakup zvezkov za okoli 13.000 učencev in dijakov in gradnjo dveh učilnic.
V triletnem projektu Celostna oskrba sirskih begunk,
žrtev nasilja na podlagi spola v Libanonu (skupna vrednost 213.509 evrov) se 80 begunkam v Libanonu in žrtvam nasilja na podlagi spola omogoča varna namestitev,
oskrba s prehrano, higienskimi pripomočki in obleko
ter zdravstvena oskrba, psihosocialna pomoč in pravne
storitve v kombinaciji z usposabljanjem za veščine, ki jih
bodo opolnomočile za čas po odhodu iz zavetišča.
Slovenska karitas izvaja tudi večletna humanitarna projekta:
pomoč podhranjenim v Centralnoafriški republiki (od
2013 leta naprej vsako leto 5000 evrov) – pomoč s hrano;
pomoč pri šolskih obrokih na Madagaskarju (od 2013
dalje vsako leto 5000 evrov) – pomoč s hrano.

UNICEF Slovenija

Zavod Krog
Leta 2014 je Zavod Krog v sodelovanju z drugimi slovenskimi NVO nudil 146 ton pomoči za prizadete v poplavah
v Bosni in Hercegovini. Leto kasneje je v sodelovanju z
več slovenskimi šolami in slovensko vojsko poslal humanitarno pomoč v obliki šolskega inventarja in računalniške opreme 11 osnovnim in srednjim šolam ter vrtcem
v Bosni in Hercegovini.
Leta 2017 je beguncem v sprejemnem centru Šid (Srbija) pomagal z oblačili, obutvijo, odejami in spalnimi vrečami v skupni vrednosti 1.700 evrov.
Leta 2018 je v Senegalu nudil humanitarno pomoč v
vrednosti 11.976,41 evrov socialno ogroženim družinam.
Lani je v Egiptu v času epidemije covid-19 pomagal s paketi hrane, čistili, razkužilnimi sredstvi, učnimi pripomočki in igračami več kot sto ranljivim družinam.
V Bosni in Hercegovini je v letih 2020 in 2021 nudil humanitarno pomoč v vrednosti 48.000 evrov: institucijam,
organizacijam in posameznikom iz ranljivih okolij so sodelavci priskrbeli novo obutev, oblačila in medicinske
maske.

Zavod Voluntariat

Leta 2019 je UNICEF Slovenija v Jemnu pomagal podhranjenim otrokom in zagotovil 810.848 paketov terapevtske hrane, ki rešuje življenja.
Za otroke in družine, ki jih je konec leta 2020 prizadel potres na Hrvaškem, je zagotovil za več kot 200.000 evrov
nujne pomoči: higienske potrebščine, zaščitno opremo in
psihosocialno pomoč, podprl pa je tudi delovanje vrtcev,
šol, socialnih služb in zdravstvenih ustanov.
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V okviru EU Aid Volunteers, evropskega programa humanitarnih prostovoljcev, je Zavod Voluntariat leta 2019
in 2020 poslal na humanitarne projekte v Togo, Senegal
in Gvinejo 28 evropskih prostovoljcev. Ti so prispevali k
boljši prehranski varnosti, zdravju skupnosti, izboljšanju
dostopa do vode in sanitarij ter preprečevanju obalne in
rečne erozije.

mednarodna humanitarna pomoč

Ozaveščanje proti otroškim porokam
v Libanonu, kjer so razmere za življenje
vse slabše
Katja Alabboud
Zavod Krog

Č

eprav so trenutno vse oči uprte
v Ukrajino in tamkajšnjo humanitarno krizo, se humanitarna
kriza na Bližnjem vzhodu še ni umirila.
Vsaj v Libanonu ne, kamor se je v času
sirske vojne zateklo več kot milijon Sircev in Sirijk. Zavod Emma v partnerstvu
z Zavodom Krog in lokalno organizacijo
Development Action without Border –
Naba ter s financiranjem Ministrstva za
zunanje zadeve na jugu Libanona ter v
Bejrutu izvaja projekt »Za njeno prihodnost – ozaveščanje proti otroškim porokam med begunci v Libanonu«.
Ko smo pred dvema letoma pričeli s
projektom, je bil Libanon država z največ begunci na prebivalca na svetu in
kar 69 % jih je živelo pod mejo revščine.
Ker se je zaradi revščine, brezizhodnega gospodarskega položaja, pa tudi
zaradi sprejemljivosti nasilja v družbi
stopnjevalo število zgodnjih in otroških
porok – več kot 30 % sirskih deklic je
bilo prisiljenih v poroko pred dopolnjenim 18. letom –, je bil zastavljeni cilj
projekta predvsem izobraževanje o negativnih posledicah zgodnjih porok ter
splošno ozaveščanje o nasilju na podlagi spola.
Od takrat pa do danes so se politične, gospodarske, finančne in zdravstvena razmere v Libanonu še poslabšale, pri čemer se življenjski standard
ni poslabšal le beguncem in begunkam, temveč tudi lokalnemu prebivalstvu. Združeni narodi ocenjujejo, da danes kar 78 % Libanoncev živi pod mejo
revščine, zaradi česar tisti, ki si to lahko
privoščijo, zapuščajo državo. Nekateri,
žal, tudi po morju, pri čemer je pot velikokrat usodna. Med sirskimi begunkami in begunci je revščine še več – več
kot 90 % jih živi pod mejo revščine, zato
se mnogi vračajo v Sirijo, kjer je stanje
še vedno nestabilno, poleg tega pa se
tudi Sirija sama sooča s hudo gospodarsko krizo.
Slabe gospodarske razmere v Libanonu so predvsem posledica korupcije,
političnih kriz in razprtij med številnimi
strankami, pa tudi tega, da Zahod pogojuje pomoč z reformami političnega

in finančnega sistema. V zadnjih dveh
letih so tako državo pretresle številne krize in številni poskusi oblikovanja vlad, temu pa so sledili strmoglav
padec valute, blokada s strani zahoda
in bogatih arabskih držav, naraščanje
cen, razpad pomembnih ekonomskih
sektorjev, kot je proizvodnja elektrike,
eksplozija v bejrutskem pristanišču,
kjer so bila tudi glavna skladišča žita,
kriza covid-19 itd.
Zaradi ukrajinske krize je zelo verjetno, da se bodo življenjske razmere v
Libanonu še poslabšale, saj ta kar 66 %
žita uvozi iz Ukrajine, 12 % pa iz Rusije.
Zalog žita imajo za približno en mesec,
cene kruha so že narasle za 20 %. Prav
tako je prebivalce prizadel dvig cen
nafte – država namreč zagotavlja le
uro ali dve elektrike na dan, preostalo
elektriko pa gospodinjstva in industrija
dobijo z uporabo generatorjev. Naraščanje cen nafte je prizadelo tudi bolnice in šole, težave se pojavljajo tudi pri
oskrbi z vodo, ki jo črpajo z generatorji.
Skoraj milijon Libanoncev in Sircev pa
se je še pred izbruhom ukrajinske krize
soočalo s pomanjkanjem vode.
Zaradi težkih življenjskih razmer je
pričakovati, da se bo število primerov nasilja na podlagi spola ter števi-

lo zgodnjih porok še povečalo. Zato
je projekt, ki ga Zavod Emma izvaja v
palestinskih begunskih taboriščih, kjer
živijo tudi številni sirski begunci in begunke ter revnejše libanonske družine,
še toliko pomembnejši. Med projektom je bila oblikovana in usposobljena
skupina mladih deklet, mater in očetov, ki med svojimi vrstniki in vrstnicami ozaveščajo o negativnih posledicah otroških porok, nasilju na podlagi
spola ter o pomenu spoštovanja pravic žensk in otrok. Na njihovih delavnicah je doslej sodelovalo že več kot
tisoč mater, 849 očetov in 901 dekle.
Več kot tisoč žensk in deklet je dobilo
psihosocialno podporo, v okviru projekta pa lahko dobijo tudi ginekološko
pomoč. Hkrati potekajo usposabljanja
za voditelje skupnosti in odločevalce.
Ker so v času epidemije covid-19 zaradi zaprtja številni izgubili zaposlitve, je
422 družin prejelo tudi pomoč v obliki
hrane.
Zaradi ukrajinske krize Libanonu
grozi, da se bo višina njej namenjene
humanitarne pomoči znižala, čeprav
jo potrebuje bolj kot kdaj koli prej, pri
čemer je ključnega pomena psihosocialna podpora ženskam in otrokom, ki
ostajajo najbolj ranljive skupine.

Na delavnicah Zavoda Emma je doslej sodelovalo že več kot tisoč mater, 849 očetov
in 901 dekle.

slogopis, informativni časopis za razvojne teme
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Novice
Članice Platforme SLOGA na
pomoč Ukrajini

razseljenega, skrajna revščina pa se
ponovno povečuje.

Platforma SLOGA je ob začetku ukrajinske krize organizirala izredni koordinacijski sestanek na temo zaostrovanja razmer v Ukrajini za zainteresirane
nevladne in humanitarne organizacije,
na katerem so le-te lahko izmenjale
informacije in predstavile možne aktivnosti na področju humanitarne pomoči
za Ukrajino kot tudi možnosti podpore
prihajajočim beguncem. Dejavnosti potekajo tudi v sklopu strateškega partnerstva med MZZ RS in Slovensko karitas ter Platformo SLOGA.
Na spletni strani Humanitarnega odzivnega centra smo vzpostavili posebno rubriko Pomoč Ukrajini, kjer zbiramo
vse aktualne informacije v zvezi z dejavnostmi civilnodružbenih organizacij,
mednarodnih humanitarnih organizacij
in drugih o pomoči prebivalcem Ukrajine in ukrajinskih beguncev v sosednjih
državah. Prav tako spremljamo dejavnosti NVO in druge koristne informacije
o prihodu in nastanitvi ukrajinskih beguncev v Sloveniji.
Naše članice ADRA, Hrana za življenje, PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Slovenska filantropija, Slovenska karitas, Društvo
UP, Zveza prijateljev mladine Slovenije
in druge organizacije se na različne načine angažirajo glede pomoči prebivalcem Ukrajine in ukrajinskim beguncem
v Sloveniji, in sicer od zbiranja denarne
in materialne pomoči do iskanja nastanitvenih kapacitet, pravne pomoči, učenja slovenskega jezika, usposabljanja
prostovoljcev in ponudnikov nastanitvenih kapacitet in še marsikaj drugega.
Na HOC novice se lahko naročite na
naslovu info@sloga-platform.org.

Leta 2022 humanitarna
pomoč za 274 milijonov ljudi

Po napovedih Globalnega humanitarnega pregleda (GHO) naj bi leta 2022
nujno pomoč in zaščito potrebovalo
skupno 274 milijonov ljudi po vsem svetu, kar je 17-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej.
GHO ocenjuje da bo v letu 2022 za
zagotovitev pomoči in zaščite 183 milijonom ljudi, ki jo najbolj potrebujejo in
so zajeti v načrtih, potrebnih 41 milijard
dolarjev. V to oceno ni bila vključena humanitarna kriza v Ukrajini.
GHO med drugim kaže, da je več kot
en odstotek svetovnega prebivalstva
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Spodbujajmo solidarnost
ter varne, urejene in redne
migracijske poti

Slovenska karitas je skupaj s Caritas
Europa 18. decembra ob mednarodnem dnevu migrantov pozvala oblikovalce politik, naj olajšajo mobilnost ljudi,
saj ti iščejo le varnost in boljše pogoje
za življenje. Ljudje na poti so človeška
bitja, vsak ima svojo zgodbo. Svoj dom
zapuščajo in prečkajo meje iz različnih
razlogov, med drugim zaradi iskanja
zaščite pred vojnami, konflikti in preganjanjem, zaradi lakote in posledic podnebnih sprememb, iskanja dela za preživetje in dostojnejše življenje, študija ali
združitve z družinskimi člani. Tako kot z
vsakim človekom je potrebno z migranti ravnati tako, da se ohranja človeško
dostojanstvo. Potrebno jim je omogočiti varne, urejene in redne poti v Evropo
na način, da ne bo treba graditi zidov
in ljudje na poti ne bodo žrtve nasilja.
Hkrati pa jim je na tej poti treba omogočiti osnovne človeške dobrine, so med
drugim poudarili v svojem pozivu.
Platforma SLOGA pa je na mednarodni dan migrantov med drugim
opozorila na problematiko podnebnih
migracij. »Prizadevanje za podnebno
pravičnost je tudi prizadevanje za bolj
pravično migracijsko politiko in obratno.
Tudi skrb za migrante spada med ukrepe odpravljanja posledic podnebnih
sprememb,« je izpostavila Mateja Skrt
s Platforme SLOGA. Politike varnih migracij in pravna zaščita ljudi omogočajo
selitev kot prilagoditveno strategijo na
okoljsko in podnebno krizo ter uveljavljajo splošno pravico do mobilnosti.

Vključevanje zasebnega
sektorja v mednarodno
razvojno sodelovanje in
humanitarno pomoč

Prispevek zasebnega sektorja v
mednarodnih razvojnih in humanitarnih projektih ter v doseganju ciljev trajnostnega razvoja tako na lokalni kot
globalni ravni ni samo stvar družbene
odgovornosti, ampak gre tudi za poslovne priložnosti za podjetja, je pokazal spletni dogodek z naslovom Trajnostni razvoj lokalno in globalno: kako
lahko zasebni sektor k temu prispeva?,
ki sta ga 20. januarja 2022 organizirala
Slovenska karitas in Mreža za družbeno

odgovornost (Ekvilib Inštitut) v sodelovanju s Platformo SLOGA. Na dogodku
so razgrnili izkušnje tako podjetij, ki že
sodelujejo v tovrstnih projektih (GeoCodis, Talis, Limnos, Krksa), kot nevladnih
organizacij (Slovenske karitas in FER).
V nadaljevanju pa je 27. januarja pripravila posvetovanje neprofitnih organizacij o vključevanju zasebnega sektorja
v mednarodno razvojno sodelovanje
(MRS) in humanitarno pomoč (MHP) kot
uvodnega dogodka v procesu priprave
predloga Etičnega kodeksa ravnanja za
podjetja v MRS in MHP.

WFP svari pred povečanjem
migracij in nestabilnosti

Konflikti in podnebni pretresi, ki se
jim pridružujejo še covid-19 in naraščajoči življenjski stroški, spravljajo na rob
lakote milijone ljudi in bati se je, da se
bodo letos še povečale migracije in nestabilnost po svetu, je na zasedanju
münchenske varnostne konference
opozoril izvršni direktor Svetovnega
programa Združenih narodov za hrano
(WFP) David Beasley. »Zemljo zdaj obkroža ognjeni obroč od Sahela do Južnega Sudana, Jemna, Afganistana, vse
do Haitija in Srednje Amerike,« je dejal.
»Če se v naslednjih devetih mesecih ne
bomo takoj lotili reševanja razmer, bomo priča lakoti, destabilizaciji držav in
množičnim migracijam. Če ne bomo ničesar storili, bomo plačali visoko ceno.«
45 milijonov ljudi v 43 državah je na
robu lakote, splošne svetovne potrebe po humanitarni pomoči pa jasno
naraščajo in so zdaj večje kot kdaj koli
prej. Vse regije na svetu se soočajo z
možnostjo, da se milijoni vsak dan zbudijo ob praznih krožnikih, naraščajočih
cenah hrane, gospodarskem upadu,
uničenih pridelkih in nasilnih spopadih,
ki trkajo na njihova vrata.
Medtem ko se stopnja lakote in humanitarne potrebe po svetu vse bolj
povečujejo, se sredstva, potrebna za
njihovo zadovoljevanje, zmanjšujejo.
»Lakoto in katastrofo v letih 2021 in
2022 smo preprečili, ker so se države
odzvale. Mislili smo, da bo covid do leta
2022 za nami, vendar se je le ponovno
recikliral, poslabšal in povzročil gospodarske katastrofe med najrevnejšimi
državami na svetu,« je dejal Beasley.
»WFP ima rešitve in programe, s katerimi lahko ustavimo to krizo, potrebujemo le denar, sicer bodo države po vsem
svetu za to plačale tisočkrat več.«
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Napovednik dogodkov po svetu
2. in 3. junij
2022

Stockholm

Zdrav planet za blaginjo vseh – naša odgovornost, naše
priložnosti
Stockholm+50 bo obeležil konferenco Združenih narodov o okolju iz leta
1972 in 50 let svetovnega okoljskega delovanja. S priznavanjem pomena
multilateralizma pri reševanju trojne planetarne krize na Zemlji – podnebne,
naravne in onesnaženosti – želi dogodek delovati kot odskočna deska za
pospešitev izvajanja akcijskega desetletja ZN za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, vključno z agendo 2030, Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah, svetovnim okvirom biotske raznovrstnosti po letu
2020 in spodbujanjem sprejetja zelenih načrtov za obnovo po covid-19.
Več: https://www.stockholm50.global/

14. in 15. junij
2022

Bruselj

5.–15. julij
2022

splet

5.–15. julij
2022

splet

Evropski razvojni dnevi 2022
Evropski razvojni dnevi, ki jih organizira Evropska komisija, združujejo ključne akterje, ki si izmenjujejo zamisli in izkušnje na način, ki spodbuja nova
partnerstva in inovativne rešitve za najbolj pereče svetovne izzive. Letos
se bodo osredotočili na temo »Globalna vrata: vzpostavljanje trajnostnih
partnerstev za povezan svet«. »Global Gateway« je nova evropska strategija
za spodbujanje pametnih, čistih in varnih povezav na digitalnem, energetskem in prometnem področju ter za krepitev zdravstvenih, izobraževalnih
in raziskovalnih sistemov po vsem svetu. Zavzema se za trajnostne in zaupanja vredne povezave, ki delujejo v korist ljudi in planeta, za reševanje
najnujnejših svetovnih izzivov od podnebnih sprememb in varstva okolja do
izboljšanja zdravstvene varnosti ter spodbujanja konkurenčnosti in globalnih dobavnih verig.
Več: https://eudevdays.eu/

Politični forum Združenih narodov na visoki ravni (HLPF) 2022
Tema srečanja HLPF 2022 bo »Okrevanje po koronavirusni bolezni in spodbujanje celovitega izvajanja Agende 2030 za trajnostni razvoj«. Poglobljeno bodo pregledani cilji trajnostnega razvoja, in sicer cilj 4 o kakovostnem
izobraževanju, cilj 5 o enakosti spolov, cilj 14 o življenju pod vodo, cilj 15 o
življenju na kopnem in cilj 17 o partnerstvu za doseganje ciljev, pri čemer se
bo upošteval vpliv pandemije covid-19.
Več: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf#hlpf2022

Usposabljanje o ciljih trajnostnega razvoja
Oddelek za cilje trajnostnega razvoja pri Oddelku Združenih narodov za
ekonomske in socialne zadeve (UN DESA/DSDG) in newyorški urad Inštituta
Združenih narodov za usposabljanje in raziskave (UNITAR) kot posebni dogodek v okviru HLPF organizirata »2022 SDGs Learning, Training and Practice«. Gre za serijo izobraževanj, usposabljanj in praks o ciljih trajnostnega
razvoja, na katerih bodo govorci in strokovnjaki iz številnih sektorjev obravnavali ključne teme, povezane s temo HLPF 2022.
Več: https://sdgs.un.org/events/2022-sdgs-learning-training-and-practice

