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Svetový deň humanitárnej pomoci

Na Slovensku

Pri bombovom útoku na Canal Hotel v
Bagdade v Iraku 19. augusta 2003 zahynulo
22 humanitárnych pracovníkov vrátane
osobitného zástupcu generálneho
tajomníka OSN pre Irak Sergia Vieira de
Mella. O päť rokov neskôr Valné
zhromaždenie Organizácie Spojených
národov prijalo uznesenie, ktorým
vyhlásilo 19. august za Svetový deň
humanitárnej pomoci (WHD).

Pracovníci humanitárnej pomoci vrátane
národných aj medzinárodných
mimovládnych organizácií a agentúr OSN
spojili svoje úsilie so štátnymi orgánmi a
ďalšími aktérmi, aby zareagovali na
potreby obyvateľstva postihnutého vojnou
na Ukrajine vrátane utečencov, žiadateľov
o azyl a štátnych príslušníkov tretích krajín.

Každý rok sa WHD zameriava na nejakú
tému, spája partnerov z celého
humanitárneho systému, aby sa
zasadzovali za prežitie, blaho a dôstojnosť
ľudí postihnutých krízami a za bezpečnosť
a ochranu humanitárnych pracovníkov.

UNHCR

Človek v ohrození & Mareena

Práca pracovníkov humanitárnej pomoci na
Slovensku v reakcii na ukrajinskú krízu je
postavená na humanitárnej práci, ktorú už
v krajine vykonávajú najmä miestni aktéri,
občianska spoločnosť a dobrovoľníci, na
podporu vládou riadených reakcií
zameraných na rôzne skupiny utečencov z
celého sveta.

Chce to celú dedinu

Globálne fakty a čísla

Existuje príslovie, ktoré hovorí: Na výchovu
dieťaťa treba celú dedinu. Aj v v
humanitárnej kríze je potrebné, aby
človeka podporila celá dedina. Pri
rekordne vysokých humanitárnych
potrebách na celom svete tohtoročný
Svetový deň humanitárnej pomoci (WHD)
stavia na tejto metafore kolektívneho
úsilia s cieľom zvýšiť celosvetové ocenenie
humanitárnej práce.

V roku 2021 bolo napadnutých 460
humanitárnych pracovníkov: 140 bolo
zabitých, 203 zranených a 117 unesených.
Z humanitárnych pracovníkov, ktorí
zomreli, bolo 98 % domácich
zamestnancov a 2 % medzinárodných
(expatriovaných) pracovníkov. Viac ako
polovicu (53 %) tvorili zamestnanci
národných mimovládnych organizácií.

IOM

Človek v ohrození

Vždy a všade, kde sú ľudia v núdzi, sú iní
ľudia, ktorí im pomáhajú. Sú to samotní
postihnutí ľudia, ktorí vždy, keď dôjde ku
katastrofe, reagujú ako prví, a globálna
komunita, ktorá ich podporuje pri návrate
do normálneho života. Títo ľudia, ktorí sú
často mimo záujmu médií, sa stretávajú,
aby zmiernili utrpenie a priniesli nádej.
Kampaň WHD 2022 pod vedením Úradu
OSN pre koordináciu humanitárnych
záležitostí (OCHA) má za cieľ ukázať tisíce
dobrovoľníkov, profesionálov a ľudí
postihnutých krízou, ktorí poskytujú
neodkladnú zdravotnú starostlivosť,
prístrešie, jedlo, ochranu, vodu a mnoho
ďalšieho.

Väčšina násilností sa odohrala v Južnom
Sudáne, Afganistane a Sýrii. Očakáva sa, že
tento rok počet obetí výrazne vzrastie v
dôsledku vojny na Ukrajine, kde raketové
útoky a ostreľovanie ohrozujú rovnako
civilistov a poskytovateľov pomoci.
Kampaň v roku 2022

UNICEF

Najlepší spôsob, ako sa zapojiť do
kampane, je navštíviť stránku Svetový deň
humanitárnej pomoci | OSN a zdieľať
materiály kampane s hashtagmi
#ItTakesAVillage a #worldhumanitarianday.

Slovenská humanitná rada

Použité obrázky sú len orientačné a nepokrývajú celkový počet
humanitárnych pracovníkov a ich organizácií na Slovensku.

Cieľom tohto letáku je zvýšiť povedomie o práci humanitárnych pracovníkov na celosvetovej úrovni a najmä na Slovensku. Použité materiály pochádzajú zo
stránky OSN UN WHD a štatistické údaje zo Správy o výsledkoch humanitárnej pomoci. Slovenské Refugee Coordination Forum (RCF) je platforma
spolupráce humanitárnych pracovníkov na podporu miestnych zainteresovaných strán. Ďalšie informácie Vám poskytne: Stylianos Kostas z UNHCR/referent
pre koordináciu medzi agentúrami / kostas@unhcr.org a Russell Fraser / referent pre vonkajšie vzťahy / fraser@unhcr.org

