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SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU 

K evropskemu soglasju glede humanitarne pomoči 
 

1. HUMANITARNE AKCIJE V SPREMINJAJOČEM SE SVETU 

Humanitarna dejavnost je del več stoletij dolge tradicije solidarnosti ljudi, ki 
pomagajo žrtvam kriz. Cilj humanitarne pomoči je reševanje življenj in zagotovitev 
takojšnje pomoči ljudem v resni krizi, ki je lahko posledica naravne nesreče ali 
konflikta. Zadnjih trideset let je vedno večji poudarek namenjen principom, 
kakovosti in strokovnosti pri zagotavljanju mednarodne humanitarne pomoči.  

Vendar se danes humanitarni akterji soočajo s številnimi specifičnimi izzivi. 
Humanitarne krize so vse pogostejše in resnejše zaradi podnebnih sprememb, 
spreminjajočega se značaja sporov, ostrejšega boja za dostop do energetskih virov in 
naravnih surovin, velike revščine, slabega upravljanja in propadlih držav. Večina 
žrtev je med civilnim prebivalstvom, ki večinoma živi v državah v razvoju. Vedno 
pogosteje se dogaja, da se humanitarnega in mednarodnega prava ne upošteva ali se 
ju povsem očitno krši. Poseganje v „humanitarni prostor“1 neugodno vpliva na 
dostop do ranljivega prebivalstva ter varnost in zaščito humanitarnih delavcev. To sta 
dva nujna predpogoja za humanitarne akcije ter to, da EU in njeni partnerji lahko še 
naprej nudijo pomoč ljudem v stiski. 

Humanitarna pomoč je ena izmed glavnih zunanjih politik EU. Celotna EU je vodilni 
humanitarni donator na svetu, Evropejci pa močno podpirajo humanitarne akcije. 
Zaradi tega ima EU sloni precejšnjo odgovornost in pričakovanja. Čas je, da se 
zaradi takih okoliščin okrepi evropska humanitarna dejavnost z jasnim evropskim 
soglasjem o skupnih vrednotah in načelih . To je tudi priložnost za odkrivanje 
praktičnih načinov za izboljšanje dopolnjevanja med državami članicami in 
humanitarnimi akcijami Skupnosti, da bi se povečala učinkovitost pomoči EU. Z 
evropskim soglasjem o humanitarni pomoči bi morali spodbujati bolj usklajen, 
dosleden in obširen pristop k humanitarni pomoči. Jasno zavzemanje za dobro 
donatorstvo in opredelitev vlog njegovih akterjev je nujno za ohranitev 
humanitarnega prostora in naše zmožnosti, da še naprej pomagamo ljudem v stiski. 
Soglasje o humanitarni pomoči bi se zato razlikovalo od evropskega soglasja o 
razvoju iz decembra 20052 in ga hkrati dopolnjevalo . 

                                                 
1 Vse podčrtane termine lahko najdete v glosarju v prilogi.  
2 „Evropsko soglasje“, (UL C 46, 24.2.2006). 
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Pri pripravi tega sporočila je Evropska komisija pregledala pridobljene izkušnje pri 
odzivih na krize3 in vodila intenzivno posvetovanje s humanitarnimi partnerji, ki so 
pokazali izjemno soglasje o izzivih, s katerimi se humanitarci4 soočajo, med katerimi 
sta tudi „odgovornost za zaščito“ in „varnost ljudi“.  

2. SKUPNA VIZIJA 

2.1. VREDNOTE, NAČELA IN SKLADNOST 

Humanitarna dejavnost je moralna obveza in osnovni pokazatelj, kako pomembna je 
solidarnost Evropejcev do ljudi v stiski. V svetu, kjer so naravne nesreče vse 
pogostejše in resnejše ter kjer ljudje še vedno trpijo zaradi konfliktov, kar najbolj 
prizadene najrevnejše ljudi, morajo akterji EU delovati skupaj in zagotoviti 
učinkovito dostavo pomoči žrtvam v humanitarni krizi in tako zmanjšati njihovo 
ranljivost.  

Kot instrument zunanje dejavnosti je humanitarna pomoč del neprekinjenih zunanjih 
dejavnosti EU. Humanitarna pomoč ni orodje za obvladovanje kriz, čeprav aktivno 
prispeva k zaščiti in okrepitvi žrtev nesreč: EU se odločno zavzema za osnovna 
humanitarna načela, ki so človekoljubnost, nevtralnost, nepristranskost in 
neodvisnost. Tak pristop je nujen pri sprejemanju in zmožnosti EU, da priskrbi 
pomoč žrtvam kriz v kontekstih, ki so pogosto politično in varnostno zapleteni. 
Podoba EU in njeno zavzemanje za nevtralnost in neodvisnost v humanitarnih 
akcijah je izrazito povezana z vedenjem in delovanjem na kraju samem. Vsi akterji 
EU, ki se odzovejo na krizo, morajo delovati v skladu s temi načeli. 

Cilj humanitarne pomoči je za razliko od ostalih oblik pomoči poskrbeti hiter odziv, 
ki je usmerjen k reševanju in ohranjanju življenja ter preprečevanju in lajšanju 
človeškega trpljenja, kadar je to potrebno, če so lokalni akterji obremenjeni, 
nezmožni ali nepripravljeni ukrepati. Pripravljenost in lokalni odziv na krizo sta 
ključna pri reševanju življenj. Ker so načela in metode humanitarne pomoči 
specifične in se razlikujejo od drugih oblik pomoči, je treba zagotoviti skladnost z 
drugimi političnimi instrumenti, zlasti s tistimi, ki so povezani z obvladovanjem kriz 
in razvojnim sodelovanjem.  

Na žalost se je v zadnjih letih na svetu pokazalo vztrajno nespoštovanje 
mednarodnega prava, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom. EU se je v 
operativnih smernicah iz leta 2005 strinjala glede spodbujanja skladnosti tretjih držav 
ter po potrebi tudi nedržavnih akterjev z mednarodnim humanitarnim pravom (IHL)5. 
Te smernice zajemajo različne dejavnosti, od ocenjevanja do poročanja, političnega 
dialoga in omejevalnih ukrepov, operacij obvladovanja kriz in boja proti 
nekaznovanju. Evropska komisija poudarja, kako pomemben je proaktiven pristop k 
ohranitvi pogojev, ki so nujni za izvajanje humanitarne dejavnosti. 

                                                 
3 Glej povezan delovni dokument osebja ES št. SEC(2007) 781: odzivi na krize. 
4 Glej povezan delovni dokument osebja ES št. SEC(2007) 782: poročilo o posvetovanju glede soglasja o 

evropski politiki za humanitarno pomoč. 
5 Smernice Evropske Unije o spodbujanju skladnosti z mednarodnim humanitarnim pravom, (UL 2005/C 

327/04, 23.12.2005). 
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Ukrepi in načela 

EU mora: 
 vzdrževati in spodbujati načela humanitarnosti, kot so človekoljubnost, 

nevtralnost, nepristranskost in neodvisnost ter tako prispevati k ohranjanju 
humanitarnega prostora in zmožnosti dostave pomoči; 

 odločno in dosledno zagovarjati spoštovanje mednarodnega prava; 
 zagotoviti skladnost politike, dopolnjevanje in učinkovitost z uporabo 

orodij in vpliva za obravnavanje temeljnih vzrokov humanitarnih kriz in 
njihovo preprečevanje.  

 

2.2. EU IN HUMANITARNA POMOČ  

Celotna EU je bila leta 2006 največji donator uradne humanitarne pomoči in 
prispevala več kot 2 milijardi EUR v humanitarne namene, kar uradno predstavlja 
40 % celotne mednarodne humanitarne pomoči6. Leta 2006 je humanitarna pomoč iz 
ES dosegla 75 držav in približno 100 milijonov ljudi7 ter tako pomagala rešiti 
številna življenja na svetu, zlasti v tako imenovanih pozabljenih krizah. Prispevki EU 
vključujejo humanitarno pomoč Skupnosti (upravlja jo Komisija) in precejšnjo raven 
bilateralne humanitarne pomoči neposredno od držav članic z deljeno pristojnostjo.  

Uspešnost in učinek pri zagotavljanju humanitarne pomoči EU se lahko znatno 
izboljšata z okrepitvijo aktivnega sodelovanja, odzivanja in izmenjave izkušenj. To 
bi omogočilo vsem državam članicam, da izboljšajo kakovost vsesplošne 
humanitarne pomoči. Koordinacijska mesta v humanitarnih organizacijah ter večja 
odločnost bosta pripomogla, da bo glas EU odmevnejši. Izjemna prisotnost Evropske 
skupnosti na področju humanitarne pomoči je prednost, ki za predstavnike EU, ki 
sodelujejo v nujnih primerih, pomeni skupno točko in pripravljenost ter skladnost z 
mednarodno humanitarno pomočjo in pristopom usklajevanja („področni sistem“).  

Cilj krepitve usklajevanja EU je: 
 skupno delovanje za okrepitev in optimiziranje splošnega humanitarnega 

odziva; 
 spodbujanje in podpiranje dobro organiziranih strategij dostave pomoči; 
 skupno razumevanje o potrebah in primernih odzivih; 
 prepoznavanje vrzeli in zagotavljanje trdnih dogovorov še pred začetkom krize. 

 

                                                 
6 Vzeto iz sistema za sledenje financ ZN (UN-OCHA). 
7 Zajetje populacije: populacija, ki neposredno ali posredno prejme humanitarno pomoč, ki jo financira 

ES. 



 

SL 5   SL 

2.3. DOBRO DONATORSTVO 

Mednarodna prizadevanja morajo temeljiti na načelni praksi donatorstva. Uporaben 
temelj je Pobuda za dobro človekoljubno donatorstvo (GHD) iz junija 2003, ki 
vsebuje tudi opredelitev humanitarne pomoči, zavzemanje za vzdrževanje osnovnih 
humanitarnih načel in smernice dobre donatorske prakse. ES meni, da je čas, da se 
celotna EU aktivneje zavzame za to, kaj predstavlja dobro donatorstvo in kako se ga 
prenese v prakso. To delo mora biti povezano s širšim partnerskim pristopom. Na 
podlagi pobude GHD ter drugih obstoječih standardov in procesov8, mora EU s 
pomočjo „dobrega donatorskega partnerstva“, ki združuje donatorje („tradicionalne“ 
in „nove“) s partnerji (mednarodni in lokalni akterji), podpirati vključujoči pristop do 
spodbujanja boljšega delovanja na področju humanitarnih akcij.  

EU mora: 
 potrditi zavezanost k humanitarni pomoči ter skupno ocenjevanje njenega 

izvajanja v okviru obstoječih „načel dobrega človekoljubnega donatorstva in 
najboljše prakse“;  

 podpirati mednarodne pristope, ki združujejo donatorje in partnerje za pregled 
načel, standardov in najboljše prakse za humanitarne akcije („dobro donatorsko 
partnerstvo“). 

3. PRENOS NAČEL V PRAKSO 

3.1. PRIMERNA IN PRAVIČNA POMOČ GLEDE NA POTREBE IN STANDARDE 

Zaradi stališča, da je financiranje humanitarne pomoči še vedno nezadostno kljub 
zavzemanju za višje stopnje Uradne razvojne pomoči (ODA), bi morala EU 
analizirati tako količino kot učinkovitost financiranja. To financiranje bi moralo 
temeljiti na dogovorjenih minimalnih standardih pomoči in zaščite.  

Poleg tega je treba humanitarno pomoč transparentno dodeliti glede na potrebe. 
Trenutno ni nobenega enotnega okvira ali dogovorjenega pristopa za ocenjevanje 
potreb. ES uporablja specifično metodologijo ocenjevanja globalnih potreb, 
povezanih z njeno letno programsko strategijo, in vsako leto pripravi „oceno 
pozabljenih kriz“. Rezultate ocenjevanja dobijo vsi zainteresirani. Podrobno oceno o 
potrebah pripravi obširna mreža zunanjih strokovnjakov ECHO in centri, ki so v 
tesnem sodelovanju z drugimi službami Komisije in državami članicami. 

Kadar je mogoče, se mora najboljša praksa v zvezi z učinkovitostjo pomoči opreti na 
lokalna in regionalna sredstva in naročila ter predhodno narejene zaloge v izogib 
nepotrebnim dodatnim okoljskim in finančnim stroškom dostave pomoči iz Evrope v 
oddaljene kraje. Seveda morajo odločitve, kje kupiti pomoč, ostati specifične glede 
na kontekst. Upoštevati je treba tudi druge „inovativne“ metode dostave pomoči, 
vključno z nematerialnimi pristopi (kot so denar in boni).  

                                                 
8 Zlasti „Načela vodenja za Rdeči križ, Rdeči polmesec in nevladne organizacije v programih za odzive 

na nesreče“ (1994), „Humanitarna listina“ SPHERE ter minimalni standardi. 
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Zagotavljanje učinkovite pomoči 

EU: 
 se mora zavezati k primernemu zagotavljanju humanitarne pomoči glede na 

svoja prizadevanja za povečanje ODA; 
 mora to osnovati na dogovorjenih minimalnih standardih pomoči in zaščite; 
 mora poskušati ustvariti skupni okvir za ocenjevanje potreb in delitev 

strokovnih analiz; 
 mora zagotoviti uravnovešen odziv in se zlasti osredotočiti na „pozabljene 

krize“ in zapostavljene potrebe ter krize, kjer obstajajo resni finančni 
primanjkljaji in kjer so potrebe jasno izražene. 

 

3.2. PARTNERSTVO 

Partnerstvo je ključnega pomena pri zagotavljanju humanitarne pomoči. Donatorji 
EU delujejo preko več izvajalskih partnerjev: evropske in lokalne nevladne 
organizacije, ZN in Rdeči križ, vsi pa imajo pomembne in dopolnjujoče se vloge. 
Dostava humanitarne pomoči v težkih okoliščinah zahteva kakovost, strokovnost, 
izkušnje in sodelovanje z ostalimi. Vsi partnerji donatorjev EU se morajo držati 
mednarodnih standardov in smernic, ki se uporabljajo pri zagotavljanju pomoči, 
morajo pa biti tudi transparentni in odgovorni do prejemnikov in tistih, ki 
zagotavljajo finančna sredstva. 

EU se zaveda in v celoti podpira osrednjo vlogo ZN, ki jo izvaja Urad za 
usklajevanje humanitarnih aktivnosti (OCHA), pri spodbujanju usklajenega 
mednarodnega odziva na humanitarne krize in pozdravlja skupno zavzemanje za 
reformo humanitarnega sistema. Dobro usklajevanje s partnerji in donatorji zlasti na 
terenu, ki je podlaga širši udeležbi in prožni uporabi „področnega pristopa“, je nujno 
za učinkovito humanitarno pomoč.  

Raznolikost in kakovost pri partnerstvu 

EU mora: 
 poudariti svojo resnično podporo pluralnosti izvajalskih partnerjev – nevladne 

organizacije, ZN in Rdeči križ;  
 potrditi, da ima vsak partner primerljive prednosti pri odzivanju na določene situacije 

ali okoliščine; 
 podpirati osrednjo usklajevalno vlogo ZN pri pospeševanju reform za izboljšanje 

splošnega mednarodnega humanitarnega odziva.  

Kriteriji za izbiro izvajalskih partnerjev morajo biti: 
 strokovnost;  
 zmožnost odziva na določeno potrebo (vključno s prisotnostjo in dostopom);  
 sprejemanje humanitarnih načel, mednarodnih smernic in najboljše prakse pri dostavi 

pomoči;  
 strokovno znanje ali mandat; 
 stroškovna učinkovitost; 
 lokalno partnerstvo in kontekst;  
 odgovornost, ki vključuje tudi jasno poročanje o rezultatih. 
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3.3. UČINKOVITOST, KAKOVOST IN ODGOVORNOST 

Hitrost in kakovost sta odločilni pri dostavi humanitarne pomoči. Kot donatorji smo 
odgovorni za zagotovitev, da dostavljena pomoč predstavlja najboljšo možnost in 
služi svojemu namenu. Pomoč je treba primerno prilagoditi specifičnim okoliščinam 
določene humanitarne krize. Kvalitativni vnos in kazalniki uspešnosti, kriteriji 
stroškovne učinkovitosti (npr. režijski stroški v razmerju s pomočjo, ki gre 
prejemnikom) in partnerstvo pri upravljanju z lokalnim prebivalstvom, zlasti v 
daljših krizah, so elementi, ki jih mora Evropska unija podrobno proučiti, da zagotovi 
učinkovito izvajanje humanitarne pomoči, ki bo najbolje služila ljudem v stiski. 
Kakovosten pristop zahteva visoko raven jamstva izvajalskih partnerjev, ki ga 
izkažejo z uporabo kriterijev za primernost partnerjev in z nadziranjem uspešnosti. 
Izkušnje ES kažejo, da je mogoče in nujno združiti hitri odziv in učinkovitost 
humanitarne pomoči s strogo politiko odgovornosti9, in sicer s pomočjo sistemov za 
akreditacijo partnerjev in ukrepov za finančni nadzor. To je bistveni del 
zagotavljanja odgovornosti do evropske javnosti in prejemnikov pomoči. 

3.4. ZMOGLJIVOSTI ZA HITRI ODZIV 

V poročilu o pregledu humanitarnega odziva leta 2005 so bile izpostavljene 
precejšnje vrzeli v zmogljivostih globalnega odziva humanitarne skupnosti, nekatere 
pa se obravnava preko reform humanitarnega sistema. EU mora povečati 
zmogljivosti za odziv na krize tako, da se odpravijo preostale vrzeli. Podpirati mora 
mednarodna prizadevanja za prepoznavanje in odpravljanje vrzeli glede zmogljivosti 
na globalni ravni (npr. logistika in predhodna obravnava) in tako zagotoviti, da so te 
zmogljivosti dostopne širokemu spektru partnerjev. To bi vključevalo tudi 
prispevanje k regionalnim središčem in ureditev dodatnih povečanih zmogljivosti v 
primerih velikih kriz, npr. za transportne in ocenjevalne skupine. 

Treba je okrepiti dolgoročne ukrepe za zvečanje zmogljivosti, vključno s sistemi za 
zgodnje opozarjanje na lokalni, nacionalni in regionalni ravni, skupnim 
usposabljanjem ter s sistemi za informiranje. Podpora lokalni krepitvi zmogljivosti, 
zlasti na področjih z daljšimi ali ponavljajočimi se krizami, se mora osredotočiti na 
kakovost in trajnost z jasnim ciljem izboljšanja zmogljivosti lokalnih in neodvisnih 
humanitarnih akcij.  

Zmogljivosti EU se lahko okrepijo z uporabo prilagodljivega, vendar sistematičnega 
operativnega pristopa, ki zagotavlja pravočasno sodelovanje donatorjev EU in 
dodatno pomoč razpoložljivih zmogljivosti, sredstev in znanj. Potrebni so tudi 
praktični ukrepi, da se zagotovi dopolnjevanje z obstoječimi nujnimi 
razporedi/namestitvijo skupin. Evropska komisija, ki v celoti uporablja trajno 
prisotnost na terenu, mora omogočiti hitro in kakovostno nudenje humanitarne 
pomoči na terenu, ki ga ureja EU in temelji na mednarodni pomoči. 

                                                 
9 Glej Posebno sporočilo št. 3/2006 Evropskega računskega sodišča o odzivu humanitarne pomoči 

Evropske komisije na cunami.  
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3.5. UPORABA VIROV IN ZMOGLJIVOSTI CIVILNE ZAŠČITE IN VOJSKE 

Evropska humanitarna pomoč je politika, ki se opira na različne instrumente 
Skupnosti in držav članic, vključno z viri civilne zaščite, ki jih koordinira Center za 
spremljanje in obveščanje (MIC) v povezavi s predsedovanjem EU, lahko pa jih 
razporedi bilateralno; ta sredstva se poleg odzivanja na humanitarne nesreče 
uporabljajo tudi drugje10. Države članice vedno pogosteje uporabljajo svoje 
zmogljivosti civilne zaščite v odzivih na nesreče zunaj Evrope, kar pomeni, da 
državljani želijo uporabiti razpoložljive zmogljivosti za mednarodno solidarnost. Pri 
nudenju humanitarne pomoči je ustrezna koordinacija med različnimi evropskimi 
akterji in instrumenti nujna za doseganje čim večjega dopolnjevanja in skladnosti.  

Viri civilne zaščite so lahko pomemben prispevek k humanitarnim akcijam, ki 
temeljijo na oceni humanitarnih potreb in njihovih primerljivih prednosti v zvezi s 
hitrostjo, sektorskim znanjem, učinkovitostjo in uspešnostjo, zlasti v zgodnji fazi 
odziva na nesreče. V humanitarnem kontekstu zunaj EU je pomembno, da ti viri 
podpirajo in dopolnjujejo humanitarne akterje, ki delujejo v skladu z dogovorjenimi 
mednarodnimi načeli in smernicami – zlasti v povezavi z nevtralnostjo, 
nepristranskostjo in neodvisnostjo. 

Ti viri zajemajo vrsto državnih sredstev, tako vojaških kot civilnih; uporabijo pa se 
zaradi uradne zahteve. V državah v vojni ali nestabilnih državah bi to skorajda 
pomenilo odziv na povabilo strani v sporu. To utegne ogroziti nevtralnost in 
nepristranskost pomoči ter izpostaviti humanitarne delavce in prizadete populacije 
napadom strani v sporu. Posledično se humanitarnim delavcem lahko onemogoči 
dostop do prizadete populacije v sedanjih in tudi prihodnjih izrednih razmerah. Ta 
tveganja je treba temeljito presoditi glede na nujnost potreb populacije in potreb po 
virih civilne zaščite. Pomoč državnih sredstev civilne zaščite v zapletenih izrednih 
razmerah je zato prej izjema kot pravilo. Civilno zaščito v zapletenih razmerah je 
treba uporabiti pod vodstvom ZN in humanitarnih organizacij. Treba je razlikovati 
med humanitarnimi intervencijami in operacijo obvladovanja kriz EU. 

Ker je pomembno, da se zagotovi nevtralnost humanitarne akcije, se je treba 
izogibati kakršnim koli nejasnostim v zvezi s humanitarnimi in vojaškimi nalogami. 
Zato je treba vojaške sile in sredstva uporabiti samo v „skrajnem primeru“ pri 
humanitarnih operacijah, ki so v skladu z mednarodnimi smernicami. 

                                                 
10 Z Odločbo Sveta 2001/792/ES je bil vzpostavljen mehanizem Skupnosti za intervencije znotraj in 

zunaj. EU. 
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Povečanje primerljivih prednosti v odzivu na humanitarne situacije 

EU:  
 se mora zavzemati za podpiranje mednarodnih prizadevanj za določitev in 

odpravljanje prepoznanih vrzeli glede zmogljivosti, ki so zlasti povezane s 
transportom, komunikacijami, logistiko in pripravami za povečanje zmogljivosti 
za hiter odziv na nesrečo;  

 mora proučiti načine, kako se lahko s skupnim delovanjem okrepijo njene lastne 
zmogljivosti za hiter odziv na podlagi obstoječe primerljive prednosti; 

 mora upoštevati in spodbujati vire vojaške in civilne obrambe ter smernice iz 
Osla;  

 mora ponovno potrditi, da morajo biti zmogljivosti vojaške in civilne 
obrambe/zaščite razporejene na način, ki dopolnjuje in podpira delo 
humanitarnih organizacij, glede na potrebo/kontekst za posebne naloge in 
podporo. 

 

4. SKUPNI PRISTOP K POMOČI 

4.1. ZMANJŠANJE TVEGANJA NESREČ – POVEČANJE PRIPRAVLJENOSTI 

Zaradi vedno večje pogostosti in ponavljanja naravnih nesreč, zlasti zaradi učinkov 
podnebnih sprememb, ki najhuje prizadenejo najbolj ranljive skupine, je treba 
spodbujati strategije za zmanjšanje tveganja ter dejavnosti za pripravljenost. Glede 
na uporabljen instrument bi to v državah v razvoju moralo biti izvedeno na lokalni, 
regionalni in nacionalni ravni. Po svetovni konferenci o zmanjševanju posledic 
naravnih nesreč, ki je januarja 2005 potekala v Hyogu (Japonska), je prišlo do 
ponovnega mednarodnega prizadevanja, da se razvijejo učinkovitejše strategije za 
zmanjšanje in ublažitev tveganja nesreč. EU to jasno prepoznava in zato svojo 
pomoč primerno oblikuje s: samostojno podporo dejavnostim za pripravljenost na 
ravni Skupnosti, npr. DIPECHO program ES; vključitvijo te dimenzije v 
humanitarno in razvojno pomoč EU, kar se odraža pri zavzemanju za Evropsko 
soglasje o razvoju ter za podporo preprečevanju nesreč in pripravljenosti nanje; 
zagovorništvom.  

Spodbujanje pripravljenosti na nesreče  

EU mora: 
 spodbujati mednarodne ukrepe znotraj Hyoškega akcijskega okvira za 

povečanje obvladovanja zmogljivosti na lokalni, regionalni in nacionalni ravni s 
pomočjo strateškega načrtovanja in dejavnosti; 

 vključiti zmanjšanje tveganja nesreč pri humanitarnih in razvojnih operacijah in 
zagotoviti primerno financiranje EU, ki je na voljo za pripravljenost na nesreče 
ter za dejavnosti za zmanjšanje tveganja;  

 pripraviti splošni pristop politike EU za podporo dejavnostim na tem področju. 
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4.2. POVEZAVA MED POMOČJO, REHABILITACIJO IN RAZVOJEM 

Okrevanje in obnova držav po nesreči je velik izziv, ki zahteva strukturne in razvojne 
dejavnosti, ki presegajo takojšnjo nujno pomoč. Čeprav je potreba po povezovanju 
pomoči, rehabilitacije in razvoja (LRRD), ki prispeva k manjši revščini, varnosti 
preskrbe s hrano in trajnostnem razvoju, že poznan in pomemben cilj11, pa njegovo 
uresničenje v praksi od akterjev pomoči zahteva prilagodljive in inovativne strategije 
prenosa. Vedno pogosteje se dogaja, da so razvojni in humanitarni akterji prisotni 
daljše obdobje, medtem ko se postopno odpravljanje humanitarne pomoči razlikuje 
glede na sektor ali regijo. Večje medsebojno poznavanje različnih načinov, 
instrumentov in pristopov je bistveno za učinkovito pomoč in zagotavljanje 
nemotenega prehoda. Z uvedbo novih finančnih instrumentov ES leta 2007, zlasti 
instrumenta za razvoj in sodelovanje ter instrumenta stabilnosti, je ES izboljšala 
možnost reševanja izziva LRRD tako, da je uporabila mešanico politik v državah, ki 
prihajajo iz krize. Ta vključuje zgodnje udejstvovanje pri razvoju programov in 
instrumentov, ki podpirajo zgodnje okrevanje skupaj z natančno načrtovanimi 
izhodnimi strategijami humanitarne pomoči. Na tak način zagotavlja nemoten prenos 
k bolj strukturnim programom. Glede na kolektivne izkušnje EU v zvezi z državami 
v tranzitu, se lahko razvije bolj sistematična politika za situacije LRRD. 

Okrepitev povezave med ostalimi instrumenti pomoči  

 sodelovanje članic EU pri vzpostavljanju okviru za pospešitev praktičnih 
pristopov za LRRD, ki temeljijo na preteklih izkušnjah;  

 navesti število pilotnih držav za LRRD za preskušanje izvajanja skupnih 
pristopov EU v posameznih primerih; 

 izboljšati sodelovanje med humanitarnimi in razvojnimi agencijami ter ostalimi 
akterji pomoči, zlasti na terenu in v situacijah, kjer je kriza zapletena in država 
nestabilna. 
 

5. IZVAJANJE HUMANITARNE POMOČI SKUPNOSTI  

Humanitarno pomoč ES ureja Uredba Sveta 1257/96 z dne 20. junija 1995 z jasnim 
mandatom, ki zagotavlja pomoč in zaščito ljudem, ki jim preti humanitarna kriza.  

Komisija želi dodati vrednost k učinkovitosti vsesplošne pomoči EU na naslednje 
načine: 

• sama v praksi uporablja dobro donatorstvo in tudi ostale spodbuja k temu; 
• spodbuja kakovostne odzive, ki temeljijo na potrebah, in se opira na dosežene 

operativne izkušnje iz prejšnjih kriz; 
• razvija in razširja najboljše prakse in sektorskih smernic;  
• poenostavlja politične dialoge in izmenjava operativne informacije;  
• se kot učna organizacija nenehno nagiba k izboljšanju uspešnosti in strokovnosti 

pri nudenju humanitarne pomoči; ter 

                                                 
11 Evropsko soglasje o razvoju obvezuje EU k povezovanju nujne pomoči, rehabilitacije in dolgoročnega 

razvoja.  
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• poenostavlja usklajene pomoči EU, ki bodo prispevale k učinkoviti humanitarni 
pomoči vključno z LRRD. 

Evropska komisija se zavzema za ohranitev visoke kakovosti pomoči in zmožnosti 
hitrega odzivanja. Za to je treba okrepiti pripravljenost pred krizo, ki vključuje oceno 
stanja in analizo zmogljivosti za odziv, ter lastne povečane zmogljivosti, povezane s 
partnerji. V tem kontekstu poteka okrepitev mreže strokovnjakov v GD ECHO, 
zmogljivosti odzivov na krize šestih regionalnih delegacij ES pa bodo okrepljene.  

Komisija mora v tesnem partnerstvu s tistimi, ki izvajajo humanitarno pomoč na 
kraju samem, ohraniti svojo vlogo aktivnega „dajalca priporočil“ in humanitarnega 
igralca s pomočjo zavzetega humanitarnega GD. Ohraniti mora močan vpliv v 
humanitarni dejavnosti na podlagi operativnih izkušenj GD ECHO, dodane vrednosti 
in mednarodne prepoznavnosti. To pomeni okrepitev zmožnosti za skupno delovanje 
z ostalimi v središču humanitarne pomoči EU. Ravnokar so pod drobnogledom 
nekateri specifični ukrepi za okrepitev hitrega odziva in prilagodljivosti. 

Na ravni Skupnosti so številna področja politike, ki so tesno povezana s humanitarno 
pomočjo in vključujejo: obvladovanje kriz, varnost preskrbe s hrano, razvojno 
politiko, spodbujanje človekovih pravic in varnosti ljudi ter javno zdravje. ES se 
zavzema, da se zagotovi reden prenos skladnosti in dopolnjevanja v usklajeno 
operativno izvajanje dostave pomoči. Treba je graditi na sinergiji in se izogibati 
potencialni zmedi ter podvajanju pomoči12.  

6. EVROPSKO SOGLASJE O HUMANITARNI POMOČI  

Evropska komisija vabi Svet Evropske unije in Evropski parlament, da: 

 sprejmeta skupno izjavo o „Evropskem soglasju o humanitarni pomoči“, ki 
temelji na načelih in pristopih za aktivno donatorstvo, predstavljeno v tem 
sporočilu; 

 ponovno potrdita prizadevanja EU/ES za skupno delovanje s sodelovanjem, 
usklajenostjo in dopolnjevanjem in zagotovita, da se to soglasje učinkovito 
prenese v prakso. 

Na podlagi Evropskega soglasja bo Evropska komisija predlagala načrt specifičnih 
izvajalskih ukrepov, ki jih bo sprejela EU. 

Naš cilj je s skupnim delovanjem v zvezi z Evropskim soglasjem o humanitarni 
pomoči in njegovim praktičnim izvajanjem povečati prispevek EU k globalnemu 
nudenju humanitarne pomoči skupaj s partnerji. Na tak način bomo ponovno potrdili 
našo zavzetost pri nudenju pomoči ljudem v stiski, kar je temeljni izraz solidarnosti 
EU. 

*** 

                                                 
12 Usklajeno s cilji sporočila Komisije „Evropa v svetu: nekaj praktičnih nasvetov za večjo usklajenost, 

učinkovitost in preglednost“ – COM(2006) 278, 8.6.2006. 
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PRILOGA 

GLOSAR 

POZABLJENE KRIZE 

Metodologija ocenjevanja pozabljenih kriz ES opredeljuje, da so „pozabljene krize“ 
tiste krize, ki so dobile malo ali nič medijske pozornosti in kjer so žrtve prejele 
relativno malo ali nič mednarodne pomoči. 

POBUDA ZA DOBRO ČLOVEKOLJUBNO DONATORSTVO (GHD) 

Pobuda GHD navaja načela in dobro prakso humanitarnega donatorstva in so jo leta 
2003 v Stockholmu sprejele Nemčija, Avstralija, Belgija, Kanada, Evropska 
komisija, Danska, ZDA, Finska, Francija, Irska, Japonska, Luksemburg, Norveška, 
Nizozemska, Združeno kraljestvo, Švedska in Švica. Od takrat so se pobudi, ki s 
pomočjo strokovnih pregledov, dialoga in izmenjave izkušenj želi pospešiti izvajanje 
dobrega donatorstva v praksi, pridružile še Avstrija, Češka, Grčija, Italija, 
Portugalska in Španija, .  

VARNOST LJUDI 

Resolucija Generalne skupščine št. 60/1 z dne 24. oktobra 2005 navaja, da „vsi 
posamezniki, zlasti ranljivi ljudje, imajo pravico do življenja brez strahu in 
pomanjkanja ter enakih možnosti, da uživajo vse pravice in razvijejo svoj potencial. 
V ta namen se v Generalni skupščini zavzemamo za obravnavanje in opredelitev 
pojma varnosti ljudi.“ Poudarek na življenju brez strahu in pomanjkanja mora 
zagotoviti, da so najbolj ranljivi dovolj močni, da upravljajo z lastno varnostjo.  

HUMANITARNA NAČELA 

Opredelitve načel je mogoče najti v kodeksu ravnanja mednarodnih gibanj Rdečega 
križa in Rdečega polmeseca ter nevladnih organizacij za pomoč v nesrečah in 
resoluciji Generalne skupščine Združenih narodov št. 46/182. Izpeljane so iz 
osnovnih načel Rdečega križa, zlasti načel I (človekoljubnost), II (nepristranskost), 
III (nevtralnost) in IV (neodvisnost).  

ČLOVEKOLJUBNOST 

Načelo človekoljubnosti pomeni, da se v kakršnih kolih okoliščinah človeštvo 
obravnava na human način z reševanjem življenj in lajšanjem trpljenja ter hkrati 
izraža spoštovanje vsakemu posamezniku. To je osnovno načelo humanitarnosti. 
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NEPRISTRANSKOST  

Nudenje humanitarne pomoči mora biti nepristransko in ne sme temeljiti na 
nacionalnosti, rasi, verskem ali političnem prepričanju. Temeljiti mora samo na 
potrebah.  

NEODVISNOST 

Humanitarne agencije morajo neodvisno od (ostalih) vladnih politik ali dejavnosti 
oblikovati in izvajati svoje lastne politike.  

NEVTRALNOST  

Nevtralnost pomeni, da se v sovražnih okoliščinah ne opredeliš ali nikoli ne 
sodeluješ v sporih političnega, rasnega, verskega ali ideološkega značaja.  

V prilogi resolucije Generalne skupščine Združenih narodov št. 46/182, ki je vodnik 
za nudenje humanitarne pomoči, je načelo nevtralnosti navedeno skupaj z načeli 
človekoljubnosti in nepristranskosti  

HUMANITARNI PROSTOR 

Je okolje, ki ga humanitarni akterji potrebujejo na terenu, da imajo popoln dostop do 
žrtev ter lahko nudijo pomoč in zaščito, ne da bi bila s tem ogrožena varnost in 
zaščita humanitarnih delavcev.  

HYOŠKI AKCIJSKI OKVIR 

Januarja 2005 je na svetovni konferenci o zmanjšanju nesreč (v mestu Kobe, Hyogo, 
Japonska) 168 vlad sprejelo 10-letni načrt za svet, varnejši pred naravnimi 
nesrečami. . Hyoški akcijski okvir (HFA) je globalni načrt za zmanjšanje tveganja 
nesreč v naslednjem desetletju. Cilj tega okvirja je, da se do leta 2015 zmanjša škoda 
zaradi nesreč – v smislu življenj ter socialnih, ekonomskih in okoljskih sredstev 
skupnosti in držav.  

LRRD 

Povezava med pomočjo, rehabilitacijo in razvojem je koncept za zagotovitev, da se 
izhodne in vhodne strategije različnih humanitarnih akterjev/instrumentov združijo in 
s tem pokrijejo t.i. „sivo območje“ tako, da med humanitarno pomočjo in programi 
za razvojno sodelovanje ni več vrzeli. Uspešna LRRD zahteva, da se pri načrtovanju 
pomoči v najzgodnejših fazah (zgodnje okrevanje) upoštevajo kasnejše faze v 
procesu ter usklajevanje razvoja z instrumenti nujne pomoči in rehabilitacijsko fazo. 
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SMERNICE IZ OSLA IN SMERNICE MCDA 

Smernice iz Osla in smernice MCDA so mednarodne smernice, s katerimi se 
zagotovi ohranjanje nepristranskosti in nevtralnosti humanitarnih dejavnosti, ko se 
sredstva vojaške in civilne obrambe (MCDA) uporabijo za podporo humanitarnemu 
delovanju. Glavni cilj je vzpostaviti osnovni okvir za formalizacijo ter izboljšanje 
uspešnosti in učinkovitosti uporabe tujih sredstev vojaške in civilne obrambe pri 
mednarodnih reševalnih dejavnostih. 

Smernice iz Osla zadevajo uporabo sredstev vojaške in civilne zaščite za podporo 
humanitarnim dejavnostim Združenih narodov pri naravnih nesrečah. Smernice 
MCDA pa zadevajo uporabo sredstev vojaške in civilne zaščite za podporo 
humanitarnim dejavnostim Združenih narodov v zapletenih izrednih razmerah (tj. na 
konfliktnih območjih).  

ODGOVORNOST ZA ZAŠČITO 

Resolucija Generalne skupščine št. 60/1 z dne 24. oktobra 2005 določa, da „je vsaka 
posamezna država odgovorna za zaščito svojih narodov pred genocidom, vojnimi 
zločini, etničnim čiščenjem in zločini proti človeštvu“. Določa tudi, da „je v skladu s 
Poglavji VI in VII Listine mednarodna skupnost z Združenimi narodi odgovorna za 
uporabo primernih diplomatskih, humanitarnih in drugih miroljubnih sredstev, da 
tako zaščiti narode pred genocidom, vojnimi zločini, etničnim čiščenjem in zločini 
proti človeštvu.“ Resolucija se v primeru, da miroljubna sredstva niso primerna, prav 
tako sklicuje na Poglavje VII Listine. 


