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VYDÁNA SVĚTOVÁ ZPRÁVA O KATASTROFÁCH 2015
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Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (Federace)
publikovala Světovou zprávu o katastrofách 2015 (Zpráva), což je nezávislá
publikace vydávaná Federací ČK&ČP každoročně.
Krom statistických přehledů za rok 2014 je letošní vydání věnováno tématu lokálních
humanitárních aktérů, mezi něž lze zahrnout i národní společnosti Červeného kříže a
Červeného půlměsíce.
„V r. 2015 jsme viděli místní lidi
a organizace, jak přímo v centru
operací zachraňují tisíce lidí
uvězněných v sutinách po
zemětřesení v Nepálu, budují
evakuační centra pro oběti
cyklonu Pam na Vanuatu nebo
na frontové linii dlouhotrvající
války v Sýrii,“ řekl při představení
Zprávy Elhadj As Sy, generální
tajemník Federace ČK&ČP.

dobrovolnice Ruského ČK pomáhá ukrajinským běžencům

Ačkoli je ale obecně uznáváno, že pomoc poskytovaná místními, resp. národními,
humanitárními organizacemi vykazuje vyšší efektivitu, danou zejména dobrou
znalostí místních podmínek, porozuměním kulturním normám i jazyku místního
obyvatelstva či specifikům komunit, úsporou nákladů na transfer osob či materiálu i
konečně prakticky nulovou reakční dobou, neodráží se to v trendech financování
jejich humanitárních aktivit.
Ze Zprávy však naopak vyplývá, že např. v letech 2010 až 2014 směřovalo přímo
k místním a národním humanitárním organizacím pouze 1,6% z celkového objemu
financí připadajících humanitárním organizacím všech typů.
Zpráva vyzývá humanitární komunitu k vzájemné spolupráci zajišťující partnerství a
rovný přístup k finančním zdrojům pro humanitární aktéry různých úrovní. Federace
ČK&ČP vyzývá k větší finanční podpoře místních a národních humanitárních
organizací.
Nezanedbatelná je i možnost prevence a zvyšování odolnosti obyvatelstva ze strany
národních aktérů (na což již Federace ČK&ČP reagovala např. výzvou Miliarda pro
odolnost).
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Základní statistická data za rok 2014:


bylo zaznamenáno 317 přírodních katastrof, které zasáhly 94 zemí [to je nejméně
za dekádu, 17% pod průměrem]



katastrofy zasáhly téměř 107 milionů osob [což je více než v r. 2013, je málo
pochyb o tom, že změna zemského klimatu vede ke zvýšení počtu zasažených
osob]



při katastrofách zahynulo 8.186 osob [mortalita byla 90% pod průměrem za
dekádu; pro srovnání: počet úmrtí při epidemii eboly v Z.Africe činil 8.600, tedy
více, než při všech přírodních katastrofách]



48% všech katastrof se stalo v Asii – způsobily 85% všech úmrtí při katastrofách
a připadá na ně 86% všech zasažených osob [naproti tomu v Americe zahynulo
jen 8%, přičemž průměr činí 25%]



nejzasaženější zemí byla Čína – sucha, bouře a povodně zde zasáhly přes 58
milionů osob [srpnové zemětřesení zabilo 731 osob, proto bylo v Číně vůbec
nejvíce obětí na životech]



87% všech přírodních katastrof se událo v důsledku klimatických jevů [pokračuje
tak již 20-letý trend, tento typ katastrof v desíti nejzasaženějších zemích již
předstihuje katastrofy geofyzikálního původu]



sucha zasáhla 39% z osob postižených katastrofami



povodně a sesuvy půdy tvořily 49% všech přírodních katastrof, způsobily 63%
všech úmrtí a jejich oběti činily 34% všech osob zasažených přírodními
katastrofami [povodně v Indii, Pákistánu a na Balkáně byly nejvážnějšími]



technologické katastrofy si vyžádaly 5.884 životů, nejvíce – 304 – bylo obětí
potopení trajektu Sewol v Korejské republice [Devět z celkem 1.537
technologických katastrof si vyžádalo každá přes 100 obětí. Dopravní nehody
způsobily 74% všech úmrtí při technologických katastrofách]



ekonomické ztráty způsobené v r.2014 katastrofami jsou odhadovány na 99,2
miliard US dolarů – tedy výrazně pod ročním průměrem poslední dekády (147
miliard $) [Jen povodně v Jamnu a Kašmíru spolu s cyklonem Hududh v Indii
způsobily škody za nejméně 16 miliard US dolarů. Poprvé od r. 1980
zaznamenáváme již třetí rok po sobě pokles ekonomických ztrát.]

Více naleznete na našich webových stránkách [+++]
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