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Informace ČČK z 16.10.2012 

VYDÁN 2012 WORLD DISASTER REPORT IFRC: 

PŘES 72 MILIONŮ OSOB  PŘINUCENO OPUSTIT DOMOVY 
 
 
 

Přes 72 milionů osob, tedy více než jeden ze sta obyvatel Země, pobývá v tuto chvíli 

nedobrovolně mimo svůj domov – uvádí nový World Disaster Report vydaný dnes 

Mezinárodní federací Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Nucenou migraci vyvolávají 

války a násilnosti, katastrofy, politické změny a dokonce i rozsáhlé developerské projekty. 

Dvacet milionů z uvedeného množství žije mimo své domovy již dlouhodobě. 

Zpráva konstatuje, že hlavní překážkou poskytování 

dlouhodobé humanitární podpory těmto velmi 

zranitelným lidem je odpor politiků a ostatních 

občanů k podpoře lidí, kteří museli opustit své 

domovy. 

„Mnoho států se rozhodlo považovat utrpení 

nucených migrantů za cenu, kterou platí za to, že se 

vyhýbají řešení obtížných politických otázek ve 

vlasti,“ píše se ve Zprávě. 

Bekele Geleta, generální tajemník MF ČK&ČP, říká, že Zpráva poskytuje „praktickou 

podporu“  pokračujícímu hlasu Červeného kříže a Červeného půlměsíce, kterým vyzývá 

vlády zajistit, aby migranti, bez ohledu na jejich právní status, měli za všech okolností přístup 

k nezbytným potřebám a nutné péči s respektem k jejich důstojnosti.  

„Na mezinárodní konferenci ČK&ČP loni v listopadu 164 vlád s tímto principem vyslovilo 

souhlas. Jejich hlas pro příslušnou rezoluci byl důležitým krokem, ale jen jedním z kroků“, 

řekl Geleta. 

„Vlády potřebují přijmout novou politiku a strategii k uznání práv migrantů a pomoci jim stát 

se produktivními členy komunit a nikoli sociálními páriy.“ 

Zpráva upozorňuje řadu přístupů a politik, které vlády mohou přijmout k minimalizaci 

celosvětového utrpení nucených migrantů, včetně více flexibilních forem občanství, aby bylo 

zajištěno, že se jim dostane podpory, že budou moci najít práci, že se integrují do jejích 

nových společenství a k lepší ochraně před zločinem a násilím.  

World Disaster Report 2012 je již dvacátým v řadě v posledních dvou dekádách, kdy se tyto 

Zprávy týkaly etiky pomocných akcí, opomíjených krizí, veřejného zdraví, HIV a AIDS a rizik 

městských oblastí. 
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Rok 2011: méně katastrof, ale vyšší náklady 
 
Zpráva rovněž obsahuje souhrn informací o katastrofách roku 2011. Loňský rok znamenal 
největší náklady na pomoc za celou uplynulou dekádu, ale také přinesl nejméně katastrof za 
tuto periodu. 
Celkem došlo k 336 velkým katastrofám a na zmírnění jejich následků bylo vynaloženo 365,5 
miliard US dolarů. Více než polovina této částky směřovala na pomoc po zemětřesení a 
vlně tsunami, které zasáhlo Japonsko loni v březnu a způsobilo škodu přes 210 miliard US 
dolarů. 

 
 
Další informace: www.ifrc.org , resp. jessica.sallabank@ifrc.org 
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