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MVČK | 8 věcí, které musíme udělat pro řešení humanitárních krizí v
roce 2019 – Světové ekonomické fórum 2019, Davos
21. leden 2019
Osm bodů prezidenta MVČK Petera Maurera
Z vystoupení P. Maurera vyjímáme:
V Timbuktu v Mali jsem se tento měsíc setkal s rodinami bez jídla, jejichž úroda zašla a
jejichž děti byly zabity improvizovanými výbušnými zařízeními (IED). Příliš mnoho žije na
hraně nože.
Ze západní Afriky přijíždím do Davosu, abych lídrům na výročním zasedání Světového
ekonomického fóra zpřítomnil realitu lidského utrpení v Sahelu.
Kolosální počet lidí – 120 milionů – dnes v důsledku násilností a válek nutně potřebuje
pomoc k pouhému přežití. Jemen, Sýrie a Jižní Súdán jsou synonymy utrpení.
V Sahelu se objevuje nová hranice: změna klimatu ještě zhoršuje již zničující dopady válek,
chudoby a nedostatečného rozvoje. Lidé v regionu s nedostatkem zdrojů už chodí po laně
přežití. Teploty zde rostou téměř dvojnásobně než celosvětový průměr, můžeme proto jen
očekávat, že bez pomoci zvnějšku bude nejistota a křehkost situace eskalovat, stejně jako
potřeby obyvatelstva.
Neexistují žádné „zkratky“, jak vyřešit tento škodlivý a komplikovaný vývoj ani jak mu
předejít. Neodkladná humanitární pomoc bude stále zapotřebí, ale sama nestačí na zvládnutí
těchto velkých požadavků.
V tomto roce se ocitáme na křižovatce humanitární reakce. Je kriticky nezbytné zásadnější
přeorientování humanitárních akcí. Věřím, že letos dosáhneme pokroku v následujících osmi
oblastech:
»

Zaměřme se na „horká místa“
Dvacet největších násilných krizí je příčinou více než 80 % vysídlení a humanitární
nouze.

»

Sdružování poznatků, dovedností a zdrojů
Žádný jednotlivý sektor není schopen adekvátně reagovat na hloubku a rozsah
humanitárních krizí samostatně: pokrok bude vyžadovat silnou podporu ze strany států,
mezinárodních organizací a občanské společnosti. Hnutí Červeného kříže Červeného
kříže je jedinečně disponováno k tomu, aby spojilo úsilí mezinárodní a místní ke
znásobení reakce ve více než 190 zemích. Systém OSN má jedinečný sjednocující
potenciál umožňující velkorysou společnou reakci států.

»

Nové způsoby investic pro udržení akce
Tradiční model financování humanitárních aktivit založený na získávání financí
nepostačuje. V případě déletrvajících krizí musí být doplněn cílenějšími investicemi dop
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lidí a dovedností. Otázkou pro rok 2019 je, zda vzrostou investice např. do tzv.
humanitárních bondů.
»

Podpora soběstačnosti, ne vytváření závislosti
Společenství zasažená válkou mají inherentní kapacitu krize zvládat. Musíme proto lidem
pomoci se rychle přeorientovat z módu nouzové pomoci na vytváření příjmů, vytvářet jim
podmínky pro vlastní ekonomickou aktivitu.

»

Návrhy nových humanitárních reakcí
Větší „konektivita“ světa si žádá větší blízkost humanitárních aktérů i větší odpovědnost
vůči postiženým. Mezinárodní reakce má více odpovídat lokálním potřebám – od
prefabrikovaných řešení nutno přejít k lokalizované až individualizované podpoře.

»

Využívání digitálních příležitostí a předcházení hrozbám
Digitální nástroje již změnily poskytování pomoci. Pro rok 2019 je otázkou uplatňování
mezinárodního humanitárního práva v kybernetickém válčení. Stejně tak ochrana
digitalizovaných osobních údajů, zejména v oblastech konfliktů.

»

Řešení neviditelných traumat
Po závažných humanitárních krizích je 10 až 15% postiženo mírnými až středně
závažnými duševními poruchami, až 4% pak vážnými. Duševní zdraví musí být proto
prioritou a musí být považováno za stejně důležité jako fyzické zdraví. Podpora
duševního zdraví lidí je v dobách války a násilí stejně život zachraňující, jako ošetření ran
nebo čistá voda.

»

Právo musí být dodržováno, nikoli jeho porušení omlouváno
Ženevské úmluvy za 70 let od svého přijetí nepochybně zachránily miliony životů,
minimalizovaly dopad konfliktů na civilisty a vytvářely podmínky pro trvalejší mír. Jejich
intepretace a naplňování musí odpovídat současnosti. Respektování základních principů
je prioritou, a to i v ozbrojených konfliktech zahrnujících boj proti terorismu, asymetrické
války nebo násilí mezi komunitami.

»

Plné znění vystoupení P. Maurera
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