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1. ZHRNUTIE A POZNÁMKY 

 Týmto dokumentom sa ustanovujú strategické usmernenia pre operácie Úradu 
pre humanitárnu pomoc (ECHO) na rok 2004. Ako Úrad spoločenstva pre 
humanitárnu pomoc, poskytuje ECHO pomoc tretím krajinám rešpektujúc 
neprípustnosť diskriminácie v prípade prírodných katastrof a katastrof 
spôsobených ľudským faktorom ako aj v prípade krajín postihnutých 
konfliktami. ECHO poskytuje pomoc, ktorá sa stanoví na základe reálnych 
potrieb, bez ohľadu na politické postoje. ECHO pomáha postihnutým 
obyvateľom stať sa opäť sebestačnými. Z tohto hľadiska sa aktívne zúčastňuje na 
uplatňovaní väzby podpora - obnova - rozvoj (VPOR). ECHO sa tiež zameriava 
na pripravenosť na katastrofy a významne prispieva k takejto pripravenosti. 
Civilné obyvateľstvo je naďalej hlavným terčom a obeťou násilných konfliktov. 
Najpostihnuteľnejšími krajinami vo svete sú Ázia a Afrika. Počet vnútroštátne 
presídlených osôb (VPO) zostáva celosvetovo na hranici 25 miliónov. V 
absolútnych číslach počet utečencov klesol po návrate dvoch miliónov civilistov 
do Afganistanu, čím sa celkový počet dostal na 10,4 milióna utečencov. Zmena v 
týchto hodnotách však neznamená zníženie potreby humanitárnej pomoci, 
nakoľko pomoc nepotrebujú len VPO a utečenci, ale aj tí, ktorí sa vracajú.   

Všeobecne sa počet prírodných katastrof za posledné desaťročie zvýšil, 
najčastejšou príčinou smrti bol hlad. Tu sa treba opäť pozrieť na fakty na 
zhodnotenie humanitárnej situácie: Aj keď sa počet úmrtí spôsobených 
prírodnými katastrofami celkovo znížil, počet postihnutého obyvateľstva sa 
zvýšil, z čoho vyplývajú vyššie potreby na humanitárnu pomoc. 

ECHO bude v roku 2004 pokračovať v identifikácii tých oblastí, ktoré 
humanitárnu pomoc najviac potrebujú, a v intervencii v daných oblastiach. Na 
základe odhadov ECHO bude v roku 2004 najviac humanitárnej pomoci 
potrebovať Afrika (Roh, Veľké jazerá, západná a južná Afrika) a Ázia (Irak, 
Afganistan). Okrem toho sa aj na Blízkom východe začala humanitárna situácia 
dramaticky zhoršovať. ECHO bude naďalej intenzívne sledovať zabudnuté 
krízové oblasti a ich potreby (Haiti, Západná Sahara, Mjanmarsko/Barma, Nepál, 
Rusko (Čečensko), Sudán, Somálsko, Thajsko (hranica s Barmou) a Uganda). 
ECHO sa bude naďalej zaoberať nevyhranenými otázkami ako VPOR a 
pripravenosťou na katastrofy, otázkami týkajúcimi sa detí a vody. Voda sa stala 
novou horizontálnou prioritou, nakoľko je dôležitá z hľadiska záchrany životov 
pri humanitárnych krízach a súčasne je jedným z elementov alebo faktorov, ktoré 
spôsobujú prírodné katastrofy.  Informačná a komunikačná stratégia úradu 
ECHO v roku 2004 sa bude naďalej sústreďovať na obranu a udržanie 
nezávislého „humanitárneho priestoru” v krízových situáciách a udržanie ľudskej 
dôstojnosti pri humanitárnych katastrofách.  

Toto bude dôležité najmä z hľadiska istých podstatných zmien v inštitúciách na 
rôznych úrovniach plánovaných na rok 2004. Pôjde o voľby do Európskeho 
parlamentu, pristúpenie 10 nových členských štátov a vymenovanie novej 
Komisie. 



2. URČENIE CIEĽA 

ECHO – Úrad spoločenstva pre humanitárnu pomoc je servis, ktorý zodpovedá 
za poskytovanie humanitárnej pomoci tretím krajinám a rešpektuje neprípustnosť 
diskriminácie. Ide o prostriedok, ktorým Komisia vyjadruje konkrétnu solidaritu 
Európskej únie s postihnutými konfliktami alebo inými pohromami, či už 
prírodnými katastrofami alebo katastrofami spôsobenými ľudským faktorom 
všade na svete. Rozhodnutia a akcie, ktoré tento úrad prijíma, sa riadia čisto 
humanitárnymi potrebami a nezávisia, ani nepodliehajú politickým stanoviskám.  

Cieľom úradu ECHO je podporovať poskytovanie humanitárnej pomoci 
spoločenstvom ako aj ochrany prostredníctvom partnerských humanitárnych 
organizácií (MVO a medzinárodné organizácie). Svojou činnosťou chcú 
zachraňovať a zachovávať životy, zmenšovať alebo predchádzať utrpeniu 
a ochraňovať integritu a dôstojnosť obyvateľstva tretích krajín, ktoré postihli 
humanitárne krízy. Pomoc spolu s ďalšími nástrojmi smeruje aj 
k sprostredkovaniu následnej sebestačnosti obyvateľstva, kdekoľvek 
a kedykoľvek je to možné. Po zabezpečení dobrých podmienok možno potom 
financovanie z úradu ECHO pozastaviť. V tomto zmysle sa úrad ECHO aktívne 
zapája do väzby medzi podporou, obnovou a rozvojom (VPOR) a do rozvoja 
intenzívnejšej spolupráce s ostatnými servismi Komisie alebo inými donormi. 
Okrem priamych humanitárnych akcií v nutných prípadoch sa jeho politika snaží 
o pozitívnu podporu pri budovaní medzinárodného, integrovaného 
a udržateľného prístupu k riešeniu kríz/problémov komplexného pôvodu.  

Na základe skúseností v oblasti katastrof, ECHO pracuje aj na pripravenosti na 
katastrofy. Ide o súčasť celkového prístupu Komisie k prevencii a pripravenosti 
na katastrofy s cieľom zredukovať zraniteľnosť a vystavenie ľudí katastrofám, 
súčasne má záujem aj na znižovaní  hospodárskych strát spôsobených 
pohromami.  

Humanitárnu pomoc treba poskytovať v zložitých podmienkach 
charakteristických nepredvídateľnosťou, nestálosťou, neistotou 
a problematickým prístupom k obetiam. Keďže sú podmienky, v ktorých tento 
úrad pracuje zložité a nestále, a keďže sú humanitárne operácie prevádzané 
treťou stranou, stáva sa dosiahnutie cieľov politiky náročnou úlohou. 
Dosiahnutie cieľov politiky závisí na faktoroch, ktoré nie sú okamžite a priamo 
pod jej operačnou kontrolou.  

3. ÚVOD 

Táto stratégia je súčasťou strategického a programovacieho cyklu úradu ECHO, 
ktorý sa posledné dva roky konsolidoval, a zužitkoval reformu Komisie a hlavne 
zavedenie systému výkonnostného manažmentu.  

Stratégia úradu ECHO pre humanitárnu pomoc na rok 2004 by mala byť 
kľúčovým nástrojom pri vedení otvoreného, širokého a transparentného dialógu 
s partnermi a ostatnými účastníkmi v oblasti humanitárnej pomoci. Ako súčasť 
odpovede možno pokladať zámer úradu pristúpiť ku konkrétnej implementácii 
Princípov a dobrých postupov pri humanitárnom darcovstve a  Implementačný 



plán pre dobré humanitárne darcovstvo (ďalej len Princípy dobrého 
darcovstva), ktoré boli odsúhlasené v Štokholme 16.-17. júna 2003.  

Princípy dobrého darcovstva stanovujú, že humanitárne financovanie sa má 
rozdeľovať podľa potrieb a podľa odhadovaných potrieb, dodržujúc tak základ 
princípov programovania ECHO. Princípy dobrého darcovstva potvrdzujú 
primárne postavenie občianskych organizácií pri implementácii humanitárnych 
akcií a výzvach pre donorov, aby podporili Usmernenia o využití vojenských a 
civilných prostriedkov pri katastrofách (1994), takisto ako  Usmernenia o využití 
vojenských a civilných prostriedkov na podporu humanitárnych aktivít OSN 
(2003, ďalej usmernenia MCDA). V roku 2003 spolu s úradom OSN pre 
koordináciu humanitárnych vecí (OCHA) zorganizoval úrad ECHO 
implementáciu smerníc 2003, aby ukázal neúnavnú podporu filozofii, na ktorej 
je založený a to, že humanitárne akcie si musia zachovať civilnú podstatu 
a musia stáť na princípoch humanity, neutrality, nestrannosti a dodržiavaní 
zákazu diskriminácie. Obhajovanie a zasadzovanie sa za rešpekt 
k humanitárnemu priestoru zostane aj naďalej prioritou.  

V roku 2004 bude musieť Úrad pre humanitárnu pomoc pracovať v rámci 
inštitucionálneho prechodu. Prvého mája 2004 vstúpi do Európskej únie desať 
nových členských štátov. Občania Európskej únie sa budú môcť v júni 2004 
zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu, 1. novembra 2004 začne funkčné 
obdobie novej Komisie. 

V čase publikovania tejto stratégie ešte nie je jasné, aké budú výsledky 
medzivládnej konferencie (MVK), ktoré bude treba sledovať v roku 2004. Návrh 
Ústavnej zmluvy, ktorý pripravil Konvent, obsahuje aj špeciálne ustanovenie, 
ktoré sa týka humanitárnej pomoci a zdôrazňuje, že operácie humanitárnej 
pomoci by sa mali konať v súlade s princípmi medzinárodného humanitárneho 
práva, hlavne dodržujúc nestrannosť a zákaz diskriminácie. Obozretnosť 
a opatrnosť sa budú musieť dodržať, aby bolo možné pokračovať v debate 
o vonkajšej politike a o spoločnej obrannej a bezpečnostnej politike Únie a 
 princípoch humanitárnej pomoci a humanitárneho priestoru. 

Potom čo ECHO predsedalo v júni 2003 Skupine podpory donorov (t.j. 
každoročné stretnutie hlavných donorov pre Medzinárodný výbor Červeného 
kríža), ECHO takisto zabezpečovalo otvorenie Konsolidovaných výziev OSN na 
rok 2004 v Bruseli, v novembri 2003, sústrediac sa na tzv. zabudnuté krízy. 
Zostáva naďalej aktívnym donorom, ktorý sa snaží o úzku spoluprácu  
s ostatnými veľkými donormi a pri zodpovednej podpore Konsolidovaných 
vzájomne pôsobiacich výziev OSN, Medzinárodného Červeného kríža a Výzvy 
hnutia červeného polmesiaca, tak ako je to zdôraznené v Princípoch dobrého 
darcovstva. ECHO si súčasne zachováva prístup k partnerstvu na veľkej báze 
a širokom dialógu s humanitárnymi MVO o kľúčových humanitárnych otázkach.   

Úrad sa bude aktívne podieľať na príprave návrhu Komisie na nové finančné 
perspektívy od roku 2007 sledujúc predovšetkým kapitolu o humanitárnej 
pomoci.  



4. GLOBÁLNA SITUÁCIA V OBLASTI HUMANITÁRNEJ POMOCI A VYHLIADKY NA 
ROK 2004  

Výskum ukázal, že po skončení studenej vojny, na rozdiel od predtým 
prevažujúcich konfliktov medzi štátmi, v súčasnosti sú omnoho naliehavejšie 
vnútroštátne konflikty. Tento vývoj najviac postihuje civilné obyvateľstvo, ktoré 
je hlavným terčom násilných konfliktov. Podľa klasifikácie, ktorú spravil 
Heidelbergov inštitút pre výskum medzinárodných konfliktov (Heidelberg 
Institute for International Conflict Research)1, dôkazy ukazujú, že v období 
medzi decembrom 2002 a júlom 2003 nebolo menej ako 165 politických 
konfliktov, z ktorých 52 sa pokladalo za násilné konflikty (krízy, ťažké krízy 
a vojna) a 113 sa pokladalo za nenásilné konflikty (latentné konflikty, 
manifestujúce konflikty). Výskumy taktiež dokazujú, že ohniskami s najvyšším 
počtom násilných konfliktov sú Ázia a Afrika, ktoré často ústia do rozsiahleho 
vysídľovania a spôsobujú ľudské utrpenie. 

Počet utečencov a vnútroštátne presídlených osôb (VPO) zvýrazňuje 
humanitárnu dimenziu geopolitickej situácie. V roku 2002 poklesol celkový 
počet utečencov o skoro 14% - z 12 miliónov na 10,4 milióna v porovnaní 
s rokom 2001.2 Hlavný dôvod tohto výsledku spočíva v návrate asi 2 miliónov 
civilistov do Afganistanu. Pokles počtu ľudí, ktorí žijú mimo svojho domova, 
ešte neznamená zníženie humanitárnych potrieb, nakoľko utečenci, ktorí sa 
vrátili do Afganistanu, potrebujú znovu budovať svoje životy. Počet navrátilcov, 
ktorým pomáhalo UNHCR sa následne vyšplhal z pol milióna v roku 2001 na 
skoro 2,5 milióna v roku 2002. UNHCR nezahŕňa počty 4 miliónov 
palestínskych utečencov, ktorí sú registrovaní v rámci Podpornej a pracovnej 
agentúry OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA).3 
Takže aj keď bol počet utečencov registrovaných v rámci UNHCR (okolo 300 
000) nižší o 69 % ako v roku 2001, veľké počty presídlení v subsaharskej Afrike 
spôsobili celkový nárast humanitárnych potrieb. Najväčší počet utečencov je 
podľa zdrojov UNHCR v Ázii (4,2 milióny), potom nasleduje Afrika (3,34 
milióna) a potom Európa (2,14 milióna).  

Počet VPO sa celosvetovo pohybuje okolo 25 miliónov s tým, že v Afrike je 
vyšší počet VPO ako na ostatnom území Zemegule, 13 miliónov ľudí, ktorých 
z domovov vytláčajú konflikty.4 Konštantné číslo 25 miliónov VPO naznačuje 
statickú situáciu, hoci v skutočnosti sa presídlili ďalšie 3 milióny ľudí. Podobný 

                                                 
1  Heidelbergov inštitút pre výskum medzinárodných konfliktov (HIIK), „Včasné odhalenie krízy 

spôsobenej ľudským faktorom“, Predbežná správa pre ECHO (August 2003), 
http://www.hiik.de/en/index_e.htm. 

2  http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/basicsv:„Utečenci v číslach“, Edícia 2003. 

3 http://www.un.org/unrwa/publications/index.html; Definícia utečenca podľa UNRWA zahŕňa aj 
potomkov osôb, ktoré sa stali utečencami v roku 1948. Počet registrovaných palestínskych 
utečencov postupne vzrástol z 914 000 v roku 1950 na viac ako štyri milióny v roku 2003 a má 
rastúcu tendenciu, ktorá súvisí s populačným rastom. 

4  http://www.idpproject.org/global_overview.htm  



počet tvorili aj ľudia, ktorí sa zas vrátili domov. Obidve skupiny potrebujú 
pomoc.  

Podľa Správy o svetových katastrofách 20035 bolo v roku 2002 zaregistrovaných 
viac katastrof ako kedykoľvek predtým v rokoch 1992-2001. Pohromy v roku 
2002 spôsobili síce menej úmrtí, ale celkovo mali väčší dopad ako v predošlom 
desaťročí. Podľa správ zahynulo v minulom roku 24,500 ľudí v porovnaní so 
62,000 ľuďmi, ktorí v predošlom desaťročí zahynuli v priemere na jeden rok. Na 
druhej strane sa odhaduje, že aspoň 608 miliónov ľudí bolo katastrofami 
zasiahnutých, čo je trikrát viac ako ročný priemer v období 1992-2001. Ľudia, 
ktorí žijú v najmenej rozvinutých krajinách sú vystavení vyššiemu riziku, že sa 
stanú obeťou katastrofy. Z 24 500 ohlásených úmrtí v roku 2002,  94% 
pochádzalo z rozvojových krajín.  

Celkovo počet katastrof spôsobených počasím vzrástol z ročného priemeru 200 v 
rokoch 1993-1997 na počet 331 v rokoch 1998-2002.  Počas posledného 
desaťročia spôsobil najväčší počet úmrtí hlad (275 000 mŕtvych, čo predstavuje 
takmer polovicu všetkých hlásených úmrtí v dôsledku katastrof), zatiaľ čo 
potopy postihli viac ľudí ako ktorákoľvek prírodná alebo technologická 
katastrofa (v priemere 140 miliónov ročne). Ako to zdôrazňuje Správa 
MFČK/ČP (Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca) o svetových katastrofách z roku 2003, celkový počet úmrtí klesol 
o 39% pri porovnávaní období 1983-1992 a 1993-2002, avšak počet ľudí 
postihnutých katastrofami vzrástol o 54% za to isté obdobie, čo spôsobuje väčšie 
nároky na humanitárnu pomoc.  

Pri reagovaní na prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené človekom rastúce 
problémy spôsobujú humanitárnym donorom a humanitárnym organizáciám 
dopady HIV/AIDS na populáciu, ktorá je objektom záchranných humanitárnych 
operácií. V núdzových situáciách predstavuje prepojenie medzi chorobou AIDS 
a ostanými faktormi pri zdroji krízy dodatočné náročné úlohy ako pre postihnuté 
komunity tak aj pre humanitárne agentúry. AIDS ani zďaleka nie je pod 
kontrolou, naopak, pandemicky sa šíri ďalej.  V Južnej Afrike je AIDS hlavnou 
príčinou smrti a celkovo ide o štvrtú najrozšírenejšiu smrtiacu chorobu. 
Zaangažovanosť úradu ECHO v boji proti chorobe AIDS je obmedzená, nakoľko 
má humanitárny mandát zachraňovať životy z následkov krízy a  na základe 
zdrojov, ktoré majú k dispozícii. Tam kde je to náležité a vhodné, úrad ECHO 
bude vždy presadzovať a zdôrazňovať aspekty HIV/AIDS pri humanitárnych 
aktivitách, keďže HIV/AIDS majú vplyv na priebeh podpornej akcie a kapacitu 
adaptácie postihnutého obyvateľstva. Cieľom úradu ECHO je prispievať 
k redukcii prenosu HIV a počtu úmrtí počas humanitárnych operácií. HIV/AIDS 
si vyžaduje dlhodobejšiu zaangažovanosť a vytvorenie prístupu, ktorý pôjde za 
hranice núdzových situácií.6 Riešenie tohto problému zo strany úradu ECHO sa 
obmedzuje kvôli svojmu krízovému mandátu len na krátkodobé riešenia situácií.  

                                                 
5  http://www.ifrc.org/publicat/wdr2003/ :Správa o svetových katastrofách  IFRC 2003 Homepage   

6   Pozri oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Program akcie: Urýchlenie akcie pre 
HIV/AIDS, maláriu a tuberkulózu v kontexte znižovania chudoby, KOM (2001) 96 v konečnom 
znení. Dokument poukazuje na rozsiahlu a komplexnú pomoc spoločenstva, pre obdobie 2001-



Spomínané zameranie potvrdzuje strategický výber úradu ECHO: sústrediť sa na 
operácie, na ktoré majú základný mandát (t.j. zachraňovať životy počas kríz 
a v následnom období) a presadzovať aktívne prepojenie politiky medzi 
núdzovými stavmi a dlhodobejšími nástrojmi pomoci.  

5. VŠEOBECNÉ PROGRAMOVACIE PRINCÍPY A HLAVNÉ CIELE NA ROK 2004  

Kvôli zachovaniu najlepších postupov kľúčových humanitárnych aktérov 
a v súlade s článkom 16 nariadenia 1257/96, ECHO definuje horizontálne ako aj 
geografické princípy programovania pre humanitárne operácie jeden rok 
dopredu. Tieto programovacie princípy zohľadňujú globálne trendy, poučenie z 
 implementácie záchranných operácií v teréne ako aj ohraničenie dané ľudskými 
a finančnými zdrojmi. Programovacie princípy na rok 2004 sa pridŕžajú 
princípov, ktoré obsahovali predošlé stratégie humanitárnej pomoci. Tieto 
princípy, ktoré zdieľali a podporovali členské štáty, Európsky parlament a ďalší 
veľkí partneri, sa ukázali ako vhodné pri napĺňaní reálnych potrieb. 

•  Identifikácia a zasahovanie v oblastiach s najväčšou potrebou 
humanitárnej pomoci 

Zhodnotenie potrieb úradom ECHO sa spája s prístupom zdola nahor a zhora 
nadol. Stanovenie humanitárnych potrieb v teréne je postavené na základe 
štatistických údajov (utečenci, VPO, stupeň úmrtností, sklon ku katastrofám). Na 
účely plánovania humanitárnych operácií na rok 2004 bol v rámci hodnotenia 
všeobecných potrieb indikátor „všeobecne podvyživená populácia“ nahradený 
indikátorom „deti s neprimerane nízkou hmotnosťou na svoj vek“, čo lepšie 
zohľadňuje potreby detí. Toto všetko je v súlade so strategickou orientáciou na 
upriamenie pozornosti na ich potreby. Podľa hodnotiacej správy úradu ECHO 
možno oblasti s najväčšou  núdzou o humanitárnu pomoc nájsť v Afrike (Roh, 
Veľké jazerá, západná a južná Afrika) a v Ázii (Irak, Afganistan). Navyše 
situácia týkajúca sa humanitárnej pomoci na Blízkom východe sa takisto 
dramaticky zhoršuje.  

•  Upriamenie pozornosti na zabudnuté krízy a zabudnuté potreby  

Spomínaný princíp je priamym vyjadrením prístupu, ktorý je založený na 
potrebe humanitárnej pomoci a ktorý sa zameriava na humanitárne operácie 
vzhľadom k potrebám ľudí. ECHO bude naďalej podporovať krízy s veľkou 
núdzou o pomoc bez ohľadu na mediálne pokrytie alebo záujem. Pohľad zdola 
nahor (úroveň terénu) bol kombinovaný s prístupom zhora nadol, aby sa 
identifikovali humanitárne krízy s vysokým stupňom núdze, ktorým sa venuje 
malá mediálna pozornosť a ktoré vzbudzujú nízky záujem donorov. V roku 2004 
bude úrad zasahovať predovšetkým v najviac opomínaných krízových 
oblastiach: Haiti, Západná Sahara, Mjanmarsko/Barma, Nepál, Rusko 
(Čečensko), Sudán, Somálsko, Thajsko (hranica s Barmou) a severná Uganda. 

                                                                                                                                            
2006,  zameranú na globálnu krízu spôsobenú tromi najčastejšími nákazlivými chorobami 
HIV/AIDS, malária a tuberkulóza. 



•  Odhodlanie náležite zasahovať v horizontálnych oblastiach:  

- VPOR a pripravenosť na katastrofy, 

- aktivity spojené s deťmi a  

- voda 

VPOR zostane ako štandardná súčasť a balík účinnej a udržateľnej politiky 
humanitárnej pomoci pri plánovaní a riadení humanitárnych operácií7. ECHO 
bude pokračovať v implementácii aktívnej politiky VPOR. V roku 2004 bude 
ECHO budovať na základoch práce  tzv. LRRD/DPP Interservice Group - 
skupiny VPOR/PPK(prevencia a pripravenosť na katastrofy) založenej v Komisii 
v roku 2003, ktorá navrhla praktické postupy pre osem krajín a dve oblasti  
(Angola, Sierra Leone, Etiópia, Sudán, Burundi, Kambodža, Afaganistan, 
Tadžikistan, Západná Afrika a Stredná Amerika), dôraz sa pritom kladie na 
účinný prechod z núdzového poskytnutia pomoci k dlhodobejšiemu cyklu 
spolupráce.   

V súvislosti s programom DIPECHO sa stratégia sústreďuje na tri prvky: po 
prvé, na mierny nárast rozpočtu; po druhé, na rýchle rozhodovacie postupy s 
dodržaním vysokého stupňa transparentnosti a po tretie, na lepšie zameranie 
operácií na najzraniteľnejšie oblasti, ktoré treba podchytiť akčnými plánmi pre 
Strednú Ameriku, juhovýchodnú Áziu, strednú Áziu a oblasť Karibiku8, z 
ktorých všetky zásadne postupujú podľa dvojročného cyklu. Zdôrazňovanie 
pripravenosti na katastrofy pri podporných operáciách bude posilnené zlepšením 
metodológie identifikácie a oznamovania takýchto operácií. Poskytovanie 
právnej podpory a koordinácie sa posilní dvomi spôsobmi: presadzovaním 
opatrení PPK na dlhodobejšie intervenčné nástroje riadené servismi Komisie a 
donormi, ako aj posilnením účasti úradu ECHO v medzinárodných sieťach na 
znižovanie katastrof. ECHO bude zohrávať aktívnu úlohu pri včleňovaní 
opatrení PPK do širšieho VPOR prístupu. 

Dôraz na deti bol súčasťou stratégie pomoci už v roku 2003. Tvorí  súčasť 
prístupu úradu ECHO, ktorý sa orientuje na potreby, a deti majú najslabší 
obranný mechanizmus, ak sa ocitnú v humanitárnej kríze. V rok 2004 sa úrad 
bude naďalej snažiť pri humanitárnych operáciách o presadzovanie aktivít 
spojených s deťmi. Prvý odhad ukázal, že je potrebná dobre definovaná 
a harmonizovaná metodológia, aby mohli byť aktivity orientované na deti 
v humanitárnych operáciách primerané a aby bolo možné merať ich dosah, na 
základe čoho bude možné prejsť z merania čistých výstupov (napr. množstvo 

                                                 
7 V tomto kontexte ECHO víta tzv. prístup „4 R“  (repatriácia, reintegrácia, rehabilitácia a 
rekonštrukcia), ktorý podporuje UNHCR.  Prístup „4 R“ zdôrazňuje nutnosť sústrediť sa na prepojenie 
medzi potrebami utečencov a vývojom. Zdôrazňuje, ako môže rozvojová pomoc prispieť 
k dlhodobému riešeniu situácie utečencov. Pozri Pracovný dokument neformálnej konzultačnej skupiny 
o trvalých riešeniach (júl 2002). ECHO už tento prístup podporilo tým, že financovalo operácie  
repatriácie angolských utečencov zo Zambie a z Demokratickej republiky Kongo a súčasne zohrávalo 
podpornú úlohu pri ich reintegrácii pomocou nástrojov pre dlhodobú intervenciu. 

8  V závislosti od výsledkov hodnotenia predchádzajúcich aktivít PPK v danom regióne. Pozri tiež 
str. 11. 



poskytnutej potravy) na určenie výsledkov (napr. počet zachránených životov). 
Do konca roku 2004 sa ECHO bude snažiť o vytvorenie takejto metodológie 
s tým, že bude stavať na najlepších overených postupoch a na výsledkoch práce, 
ktorú už dosiahli mnohé humanitárne organizácie, a používať vlastné postupy.  

Pravidelný prísun pitnej vody je jedna zo základných humanitárnych potrieb 
a počas humanitárnych kríz sa stáva každodenným faktorom prežitia. Voda je 
tiež rozhodujúca pre ľudské zdravie (priamo alebo nepriamo prostredníctvom 
sanitácie) a zabezpečenie istého príjmu potravy, rovnako ako sú vyhliadky na 
dlhodobú obnovu a rekonštrukciu. Voda sa tak stáva súčasťou horizontálnych 
cieľov úradu ECHO. Dôraz v roku 2004 tak nebude ešte kladený na hlavné 
smerovanie (čo bude možné až od roku 2005), ale na ujasnenie metodológie. 
ECHO začne budovať metodologické nástroje v roku 2004, aby sa dal lepšie 
odmerať dopad rôznych aktivít spojených s vodou počas humanitárnych 
záchranných operácií. Voda nie je jediný zdroj zachraňujúci život, môže byť i 
príčinou ľudského utrpenia a pohrôm, napr. záplavy. Nástroje, ktoré umožnia 
lepšie predpovede a rýchle ohodnotenie humanitárnej pomoci v prípadoch, kedy 
voda zapríčiňuje katastrofy, sa budú takisto zdokonaľovať. ECHO sa bude 
sústreďovať na úlohu zastupovania a na informovanie verejnosti o dôležitosti 
aktivít spojených s vodou pri humanitárnych operáciách, rovnako ako o potrebe 
primeranej reakcie donorov pri odstraňovaní prírodnej katastrofy  spôsobenej 
vodou alebo jej nedostatkom (obdobia sucha). 

6. GEOGRAFICKÉ A SEKTOROVÉ PRIORITY V ROKU 2004 

Stratégia 2004 sa bude sústreďovať na nasledovné regionálne priority:  

Subsaharská Afrika:  

Potreba humanitárnej pomoci pretrváva vo veľkom meradle vo všetkých 
regiónoch Afriky. Kým napätie spôsobené suchom v Južnej Afrike sa 
v niektorých postihnutých krajinách uvoľnilo, intenzívnejšie konflikty 
v Demokratickej republike Kongo (DRK) a v Západnej Afrike priniesli 
humanitárnej komunite nové náročné úlohy. 

Humanitárna kríza spôsobená suchom a slabými vládnymi politikami na 
zabezpečenie potravín v Južnej Afrike sa v niektorých krajinách vďaka lepším 
poľnohospodárskym podmienkam zmenšila. Hlavne v prípade Malawi a Zambie 
sa už neočakáva poskytovanie núdzovej potravinovej pomoci po najbližší zber 
úrody, hoci nedostatok tu stále existuje. V Malawi bude pokračovať podpora 
Výživových rehabilitačných jednotiek (VRJ) a rozšíri sa aj terapeutický program 
výživy v  rámci komunity pre podvyživené deti, ktoré nemajú prístup k VRJ. 
Veľmi zraniteľné rodiny postihnuté vírusom a chorobou HIV/AIDS budú 
zabezpečované operáciami na poskytovanie potravín. Táto situácia sa odlišuje od 
Zimbabwe, kde politická kríza so svojimi ďalekosiahlymi ekonomickými 
a humanitárnymi následkami má ďaleko k vyriešeniu problémov. Veľká časť 
populácie bude naďalej akútne potrebovať humanitárnu pomoc počas väčšej časti 
roku 2004. ECHO sa bude naďalej angažovať, pokiaľ mu bude umožnený 
prístup k ľuďom v núdzi a implementácia humanitárnych operácií bude možná 
bez kompromisov voči humanitárnym princípom. Lesotho bude pravdepodobne 



potrebovať potravinovú pomoc v priebehu roku 2004, hlavne v južných 
oblastiach. Pre Svazijsko bude  naďalej nutná pomoc. Obe krajiny čaká veľká 
humanitárna výzva - zmiernenie dopadu HIV/AIDS. V tomto zmysle je takisto 
prioritou dostať a udržať deti, hlavne dievčatá, v škole.  

Po uzatvorení mieru v roku 2002, ktorým sa ukončila občianska vojna v Angole, 
nasleduje obnova krajiny, čo predstavuje veľkú výzvu sprevádzanú obrovskými 
humanitárnymi potrebami, ktoré treba naplniť. Rozhodujúci význam má 
opätovné usadzovanie vojnou postihnutého obyvateľstva vrátane jedného 
milióna VPO a približne 450000 utečencov zo susedných krajín, hlavne z  DRK 
a Zambie. Stratégia úradu ECHO sa bude úzko koncentrovať na prístup VPOR 
s dôrazom na zdravie, zabezpečenie potravín a vzdelania. 

Spomedzi krajín Afrického rohu, ktoré budú dostávať pomoc, zostane 
stredobodom Sudán, kde 20 rokov občianskej vojny a časté prírodné katastrofy 
zdevastovali veľké oblasti krajiny. Bez ohľadu na prebiehajúce mierové 
rokovania budú v krajine naďalej existovať veľké humanitárne potreby, preto 
zostane ECHO aktívne aj v roku 2004, aby poskytovalo pomoc 
najzraniteľnejšiemu obyvateľstvu v tiesni. Hlavným cieľom úradu ECHO 
s dôrazom na jeho hlavný mandát bude multisektorový prístup (zdravie, výživa, 
voda a sanitácia, zabezpečenie potravín). Potenciálne pokračovanie formálnej 
spolupráce môže otvoriť dvere pre zlepšenie implementácie politiky VPOR. 
Všade, kde to bude možné, sa budú posilňovať horizontálne sektory ako ochrana 
detí, rodová problematika a HIV/AIDS. 

Operácie v zabudnutých oblastiach krízy v  Somálsku a Severnej Ugande si 
udržia svoj profil (najmä zdravie, výživa, voda, sanitácia), pokiaľ bude aspoň 
malá šanca na rýchle vyriešenie vnútorných konfliktov, ktoré zhoršujú 
humanitárne utrpenie. Po tlaku vyprovokovanom suchom v rokoch 2002 a 2003 
na už aj tak zraniteľnom obyvateľstve Etiópie a Eritree, úrad ECHO bude 
naďalej zasahovať v prípade akútnej núdze a zároveň koordinovať ostatné 
servisy Komisie pre VPOR a PPK s cieľom účinnej pomoci na konsolidáciu 
akútnej podpory po postihoch suchom. V Keni v roku 2003 po postupnom 
vyradení záchranných akcií a neskoršej pomoci poskytnutej úradom ECHO, 
ktorú si vyžiadalo sucho, sa bude situácia naďalej opatrne sledovať, aby sa 
zabezpečila primeraná aplikácia politiky Komisie PPK a VPOR.  

V Západnej Afrike bude úrad naďalej poskytovať humanitárnu pomoc týmto 
krajinám: Libéria, Pobrežie Slonoviny, Sierra Leone a Guinea. Regionálny 
prístup pre pobrežie západnej Afriky a bude aplikovať, aby sa udržala 
maximálna flexibilita pri zasahovaní do tejto regionálnej krízy.  

Všeobecná bezpečnostná situácia v Sierra Leone sa výraznejšie zlepšila v roku 
2003. Tým sa úspešne zlepšila aj implementácia prístupu VPOR, čo spolu 
umožňuje úradu ECHO značne zredukovať finančnú podporu a postupne ju 
zastaviť do konca roku 2004. V Guinei sa chce ECHO sústrediť na podporu 
táborov v Nzérékoré, ktoré si ešte stále vyžadujú núdzovú pomoc.      

Humanitárna pomoc sa bude sústreďovať najmä na Libériu, keďže sa tu 
humanitárna situácia drasticky zhoršila. Veľké množstvá obyvateľstva sa 
presídlili počas bojov a základné služby prakticky neexistujú. Celková miera 



humanitárnej krízy sa ešte nedá zhodnotiť, pretože mnohé časti krajiny sú 
nedostupné.   

Na Pobreží Slonoviny sa zaznamenal určitý pozitívny vývoj na politickej 
úrovni, keď sa začala implementovať dohoda Marcoussis, hoci situácia zostáva 
naďalej nestála. Krajina je naďalej je rozdelená na  vládne sily a na tzv. „nové 
sily“ (bývalí rebeli). Verejné služby vo väčšine krajiny nie sú funkčné. 

V západnej Afrike je najväčšou úlohou pripravenosť rýchlo reagovať na 
pretrvávajúce vlny vnútorných alebo cezhraničných presunov obyvateľstva. 
Operácie sa budú sústreďovať na zdravie (hlavne v Libérii a na Pobreží 
Slonoviny), výživu (hlavne v Libérii a  na Pobreží Slonoviny) ako aj na vodu 
a sanitáciu (hlavne v Sierra Leone a Gunei), ktoré sa budú zakladať na 
podrobnom hodnotení potrieb v jednotlivých krajinách. Ochranné aktivity 
a podpora spolupráce pri humanitárnej pomoci, ktorá pokrýva celý región, bude 
takisto zohrávať dôležitú úlohu v Globálnom regionálnom pláne 2004. 

Oblasť Veľký jazier v strednej Afrike bola svedkom jedinečného hoci ešte stále 
neukončeného vývoja vo viacerých regionálnych mierových procesoch v roku 
2003. Zatiaľ čo v Burundi prebehla výmena prezidentov medzi Tutsiami 
a Hutuami tak, ako bola plánovaná v máji 2003, situácia zostala napätá a strany 
frakcie disidentských povstalcov zostali mimo národného procesu. Opakované 
výbuchy násilia naďalej destabilizujú krajinu, čo spôsobuje presídľovanie 
a biedu. Úrad ECHO bude postupovať podľa multisektorovej stratégie (zdravie, 
výživa, zabezpečenie potravín, voda) tak, aby mohol reagovať na humanitárne 
potreby, ktoré sa vyskytnú počas roka.  

V Demokratickej republike Kongo (DRK) je v súčasnosti pri moci prechodná 
vláda národnej jednoty. Po úspešnej vojenskej operácii Európskej Únie pod 
názvom Artemis pri stabilizácii situácie v Bunii rozmiestnili sa tu aj kontingenty 
OSN vo väčších počtoch s novým mandátom v regiónoch Ituri a Greater Kivu. 
Hoci na politickej úrovni sa všeobecne prejavuje pozitívny trend, násilie vo 
východných provinciách naďalej pretrváva. Odhaduje sa, že DRK patrí medzi 
krajiny s najvyššou detskou úmrtnosťou vo svete (205 úmrtí z 1000 živo 
narodených) a tiež je na prvom mieste v hodnotení krajín v tiesni, ktoré 
vypracoval úrad ECHO. Zhoršovanie úrovne sociálnych (predovšetkým 
zdravotných) služieb vedie k špirálovému rastu úmrtnosti pri bežných 
chorobách, zatiaľ čo sústavné znásilňovanie v oblastiach konfliktu zas vedie k 
nárastu prípadov HIV/AIDS. Rok 2004 sa stane prielomovým pre Kongo aj širší 
región. Humanitárna pomoc bude teraz potrebnejšia ako kedykoľvek predtým 
nielen preto, že treba pomáhať v situáciách konfliktov a po konfliktoch, ale 
náležite prispievať k stabilizačnému procesu. Geograficky zostanú stredobodom 
záujmu oblasti Greater Kivu a Ituri  a nedávno sprístupnené oblasti na bývalej 
prednej línii. Financovanie bude smerovať do hlavných sektorov: zdravie 
(odhalenie a kontrola najväčších epidémií, základná zdravotná starostlivosť), 
potraviny a výživa (kontrola a redukcia akútneho stupňa podvýživy), VPO a 
vracajúci sa (tiesňová podpora pre novo presídlené rodiny a integrovaná pomoc 
pri ich opätovnom usadzovaní), takisto ako špeciálne mandáty (podpora pre 
medzinárodné agentúry na ochranné a koordinačné aktivity).    



Tanzánia zatiaľ naďalej poskytuje útočisko pre skoro pol milióna utečencov 
(približne jednu tretinu tvoria Konžania a dve tretiny Burunďania, väčšina z nich 
prichádza z oblastí, ktoré nie sú natoľko stabilné, aby umožnili repatriáciu). 
Rastúce vládne reštrikcie a ubúdajúca podpora od medzinárodných donorov 
(vedúca k častým znižovaniam potravinových prídelov) znamenajú, že rozhodne 
treba pokračovať v podpore programu pre utečencov v Tanzánii.  Presun 
potravinovej pomoci pre utečencov z humanitárnej časti rozpočtu do rozpočtu 
zabezpečovania potravín je plánovaný na rok 2004.  

Napriek náznakom návratu do normálneho stavu po nepokojnom roku 2003 budú 
humanitárne operácie pravdepodobne v menšej miere potrebné v ďalších 
krajinách regiónu, konkrétne v Republike Kongo (Brazzaville) a v 
Stredoafrickej republike, kde bude ECHO pokračovať v podrobnom 
monitorovaní situácie. Úrad ECHO uskutoční globálne zhodnotenie predošlých 
karibských intervencii DIPECHO. V závislosti na výsledku tohto hodnotenia 
možno vypracovať nový akčný plán.   

 

Spoločenstvo nezávislých štátov (SNŠ) a Mongolsko 

V SNŠ bude ECHO pokračovať v humanitárnej pomoci, kde si to vyžaduje 
situácia vyvolaná konfliktom v Čečensku. Naliehavosť humanitárnej pomoci tu 
zostáva vysoká, keďže civilné obyvateľstvo je hlavnou obeťou konfliktov, ktoré 
sú charakteristické rozsiahlym porušovaním ľudských práv a humanitárneho 
práva. V Čečensku sotva funguje zdravotná starostlivosť a prísun vody a ľudia 
čelia ťažkým problémom pri získavaní potravín. Mimo Čečenska je zúfala 
situácia s VPO v Ingušsku a Dagestane, kde sa jej dostáva len malá pozornosť 
medzinárodnej komunity.   

V závislosti od podmienok prístupu a bezpečnosti sa ECHO pokúsi naplniť 
základné potreby VPO a najviac zraniteľnej populácie v Čečensku ako aj v 
susediacich republikách Ingušsku a Dagestane.  Operácie budú obsahovať 
potravinovú pomoc, lekársku starostlivosť (orientovanú na starostlivosť o matku 
a dieťa a na podporu pre detské nemocnice v Čečensku), prístrešie, vodu a 
sanitáciu, ochranu, oboznamovanie o mínach a psychosociálne projekty. Rozsah 
pomoci bude závisieť od vývoja konfliktu a následne vzniknutých 
humanitárnych potrieb. Na zlepšenie monitorovacej činnosti pri poskytovaní 
pomoci, ECHO naďalej plánuje otvoriť pobočku v Nazrane, čo v roku 2003 
nebolo možné pre postoj, ktorý zaujali ruské úrady. 

ECHO zostane pôsobiť v Gruzínsku, kde sa v krátkom čase neočakáva 
zlepšenie humanitárnej situácie.  Podľa posledného rozhodnutia v roku 2003 
ECHO prestane pôsobiť v Arménsku. Nepôsobí ani v Azerbajdžane, avšak 
situácia sa bude kvôli ťažkým podmienkam veľkého počtu utečencov nanovo 
prehodnocovať. 

Rok 2004 bude prvým rokom trojročného plánu pre postupné vyraďovanie 
pomoci pre Tadžikistan potom, čo sa priame dopady sucha a vojny začali 
zmenšovať.  TACIS bude od roku 2004 aktívnejší a operácie úradu ECHO budú 
zohľadňovať VPOR. Humanitárne financovanie sa pravdepodobne rovnomerne 



rozdelí medzi vodu a sanitáciu, potraviny, zdravotnícke sektory, čo znamená, že 
pre sektory vody a sanitácie pripadne viac finančných prostriedkov ako v 
minulých rokoch.   

Úrad ECHO nebude v roku 2004 poskytovať pomoc Mongolsku. S výnimkou 
prípadu, ak bude zasiahnuté zimnou katastrofou, ktorá by mala ťažké 
humanitárne následky. Naďalej však bude preverovať možnosť financovania 
pripravenosti na katastrofy, keďže Mongolsko je krajina so sklonom k 
pohromám.   

Stredomorie a Blízky východ  

Všeobecný cieľ stratégie úradu pre daný región je predchádzanie ďalšiemu 
zhoršovaniu životných podmienok zraniteľných palestínskych utečencov a 
rezidentov, hlavne tých, ktorí sú v utečeneckých táboroch, v uzavretých, 
izolovaných a odľahlých oblastiach.  

Humanitárna situácia na okupovaných palestínskych územiach sa naďalej 
zhoršuje tempom, ktoré je rýchlejšie ako schopnosť odozvy medzinárodnej 
komunity. Pokračujúca rekonštrukcia takzvaného bezpečnostného múru na 
Západnom brehu ešte viac zhoršuje dramatickú situáciu, prehlbuje zraniteľnosť 
obyvateľstva, spôsobuje ťažkosti a zvyšuje náklady pre poskytovateľov 
humanitárnej podpory. Úrad ECHO bude pokračovať v poskytovaní pomoci tým, 
že sa bude sústreďovať na hlavné sektory ako voda, sanitácia, zdravie, potraviny, 
tvorba príjmov, ochrana, psychosociálna podpora, poskytovanie právnej podpory 
a koordinácie a spolupráca, obnova prístreškov. Deti zostanú hlavnou cieľovou 
skupinou, vzhľadom na ich zraniteľnosť. 

Odhadovaných 430 000 i viac palestínskych utečencov v Libanone je 
opomínanou skupinou v porovnaní s viditeľnou krízou. Ich zúfalé životné 
podmienky sa stupňujú vzhľadom na vzdialenú vidinu vyriešenia palestínskej 
otázky ako celku, vrátane ich otázneho konečného usídlenia, ako aj politikou 
libanonských úradov, ktorú voči nim zaujali. Palestínskym utečencom v 
Libanone sa bude naďalej poskytovať pomoc v kľúčových sektoroch ako voda a 
sanitácia, tvorba príjmov, zdravie, psychosociálna podpora a obnova prístreškov.  

V tomto štádiu si humanitárna situácia 1700 000 palestínskych utečencov v 
Jordáne a 410 000 utečencov v Sýrii nevyžaduje špeciálnu humanitárnu odozvu. 
Nepredvídateľný vývoj politiky na Blízkom východe však spôsobuje, že táto 
skupina zostáva premetom záujmu. 

Situácia  utečencov zo Saharskej arabskej demokratickej republiky zostáva 
zabudnutou krízou najmä kvôli únave donorov a nízkemu medzinárodnému 
záujmu. Politické riešenie konfliktu zostáva neisté. Záber podpory úradu ECHO 
bude úzko spojený s vývojom zlepšovania manažmentu operácií jeho partnerov  
v tomto regióne ako aj s radom opatrení, ktoré sa prijali, alebo sa plánujú na rok 
2004, ohľadom posilnenia monitorovania distribúcie humanitárnych produktov. 
V dôsledku zemetrasenia v roku 2003 v Alžírsku (Boumerdes) sa bude situácia 
pozorne sledovať. Na základe vývoja situácie bude možno potrebné rozhodnutie 
o zostávajúcich potrebách, hlavne v oblasti zdravotného sektora.  



V Jemene existuje ešte veľa nepokrytých humanitárnych potrieb, čo je čiastočne 
spôsobené nedostatkom medzinárodnej pomoci. Tieto potreby možno pokladať 
za zabudnuté, ak sa situácia hodnotí z pohľadu nízkeho záujmu donorov. Platí to 
predovšetkým pre sektory vody a zdravia v najodľahlejších oblastiach, ktoré sú 
hlavným cieľom aktivít pre rok 2004.  

Po úspešnom rozšírení programu DIPECHO na strednú Áziu v roku 2003 bude 
nasledovať druhý akčný plán pre Strednú Áziu, ktorý sa bude opäť sústreďovať 
na Tadžikistan a do menšej miery aj na Kirgizsko a Uzbekistan. 

Ázia a Latinská Amerika 

Dvomi najdôležitejšími „javiskami“ pre humanitárne operácie v Ázii zostávajú 
Irak a Afganistan. Obe krajiny patria do kategórie vysokej naliehavosti v 
hodnotiacej správe o globálnych potrebách úradu ECHO na rok 2004.  V oboch 
krajinách sa značne zhoršila situácia v oblasti bezpečnosti v druhej polovici roku 
2003 a vykonávanie činností v regiónoch v akútnej tiesni je vážne obmedzené 
sťaženým prístupom. Bezpečnosť zostane veľmi dôležitou otázkou na riešenie 
pre obe krajiny.  

V Iraku v povojnovej fáze obnovy pravdepodobne zostanú kľúčové sektory ako 
zdravie, voda a sanitácia, ale úrad ECHO bude poskytovať podporu inými 
sektorom, ako obnova škôl, VPO, alebo aktivitám týkajúcim sa mín. 

Úrad ECHO bude naďalej úzko spolupracovať s ostatnými servismi Komisie, 
ktoré sa angažujú v procesoch rekonštrukcie, aby tak zabezpečil vhodné 
prepojenie medzi humanitárnymi aktivitami a rozvojom v Afganistane, kde sa 
mohutný príliv utečencov z roku 2002 v súčasnosti znižuje. Medzi hlavné 
sektory budú patriť existenčná podpora a voda hlavne na juhu, kde ešte stále cítiť 
následky päťročného sucha.    Takisto sa bude organizovať veľké množstvo 
ochranných aktivít pre utečencov a zadržané osoby v Afganistane ako aj pre 
afganských utečencov v Pakistane a Iráne. Uskutoční sa aj komplexný 
prieskum celkovej humanitárnej situácie v Pakistane.  

Zabudnuté potreby budú naďalej zohrávať dôležitú úlohu pri humanitárnych 
operáciách úradu ECHO na zostávajúcom území Ázie. Napriek svojmu silnému 
politickému profilu má predovšetkým Severná Kórea obrovské humanitárne 
potreby spôsobené nedostatkom záujmu donorov. Aktivity sa budú sústreďovať 
na sektor zdravia a na zaangažovanie viacerých partnerov, takisto ako na 
geografické rozšírenie operácií. V Nepále sa potravinová pomoc bude opäť 
poskytovať bhutánskym utečencom v pohraničných táboroch, keďže nemajú iné 
možnosti na živobytie.  Zdravotná starostlivosť a ochranné aktivity budú 
poskytnuté obyvateľstvu postihnutému dlhodobými maoistickými vzburami. V 
tomto prípade ide tiež o nízky počet zainteresovaných donorov. Po tretie ide o 
humanitárnu situáciu v Barme/Mjanmarsku, ktorá je dôvodom na znepokojenie 
o to viac, že veľké oblasti krajiny zostávajú neprístupné, hlavne na hraniciach s 
Thajskom a Čínou, ktoré sú domovom veľmi zraniteľných etnických menšín z 
dôvodov vládnych obmedzení. Aktivity sa budú orientovať na zdravie, výživu a 
ochranu, a naďalej sa bude poskytovať aj pomoc pre barmských utečencov v 
thajských táboroch.   



V Južnej Ázii budú prebiehať operácie v Indii pre obete veľkých prírodných 
katastrof. Takisto budú ďalej reagovať na zabudnuté potreby zraniteľných ľudí 
postihnutých násilnými politickými konfliktami vrátane tých, ktorých zasiahla 
situácia v Džammú a Kašmíre, kde ako sa zdá, je ECHO jediný podstatný donor. 
Stratégiu na Srí Lanke ovplyvní vývoj mierových iniciatív. Ak sa bude vyvíjať 
pozitívnym smerom, pomoc bude poskytnutá pri opätovnom usídľovaní VPO a 
utečencov. Avšak pri opätovnom otvorení konfliktu sa pomoc bude orientovať 
na Džaffnu, ktorá bude opäť odrezaná vo vojenskej zóne a závislá od 
bezpečnostnej situácie. V Bangladéši bude ECHO konať len v prípade 
závažných a rozsiahlych záplav alebo iných prírodných katastrof. 

V juhovýchodnej Ázii sa bude ECHO postupne sťahovať z Kambodže a Laosu  
s tým, že začne používať dlhodobejšie nástroje. V Indonézii  a na Filipínach sa 
bude pomoc poskytovať VPO v súvislosti s presídľovaním a opätovným 
usadzovaním v oblastiach konfliktu, kde miestne kapacity nie sú schopné 
situáciu zvládnuť. Aktivity budú rozšírené po celom regióne vrátane Vietnamu a 
Východného Timoru pre prípad prírodných katastrof, hlavne povodní.  V Číne 
sa bude zasahovať len v prípadoch vážnejších katastrof najmä v odľahlých 
oblastiach ako Tibet alebo „Xinjiang“. 

V Latinskej Amerike, Kolumbii sa budú operácie opäť orientovať na pomoc 
VPO pri prežití a usídľovaní za nových okolností počas prvého roka ich 
presídlenia.  

Situácia v oblasti výživy v krajinách Strednej Ameriky vykazuje známky 
zlepšenia, takže operácie sa uskutočnia len v prípadoch prírodných katastrof, kde 
prirodzená spôsobilosť nestačí na vyrovnanie sa so situáciou.  

V súvislosti s programom DIPECHO budú vypracované akčné plány na rok 
2004 pre Strednú Ameriku a Juhovýchodnú Áziu s dôrazom na veľmi špecifické 
potreby v oblasti pripravenosti a zmiernenie v malom meradle, ktoré sa budú 
odvíjať od hodnotenia predošlých akčných plánov. Priorita sa bude klásť aj na 
aktivity súvisiace so znižovaním rizika. 

7. PRIORITY SÚVISIACE S PARTNERMI 

Rok 2004 bude prvým rokom na implementáciu obnoveného právneho a 
finančného rámca pre vzťahy úradu ECHO s rôznymi skupinami partnerov 
(agentúry OSN, medzinárodné organizácie a MVO). Tieto rámce sa už viac 
nebudú sústreďovať na kontrolu vstupov, ale na definíciu jasných cieľov a 
ukazovateľov, ktoré umožnia lepšie meranie a zhodnotenie uskutočnených 
operácií, ktoré úrad financoval. 

Potom, čo v januári 2003 vstúpilo do platnosti nové finančné nariadenie 
Európskych spoločenstiev a pravidlá na jeho implementáciu, bola 29. apríla 2003 
podpísaná  Finančná a administratívna dohoda medzi Európskym spoločenstvom 
a Spojenými národmi (FAFA), ktorá sa vzťahuje na všetky dohody o zvláštnom 
prispievaní uzatvorené medzi Komisiou a agentúrami OSN. 



Boli uzatvorené nové Rámcové dohody o partnerstve (ďalej RDP) s MVO a s 
medzinárodnými organizáciami (t.j. organizáciami, ktoré nie sú súčasťou FAFA, 
MVČK a MFČK/ČP), ktoré vstúpia do platnosti 1. januára 2004. 

Existujúce RDP a MVO neboli automaticky obnovené. Všetci bývalí partneri z 
MVO, ktorí chceli podpísať nový RDP museli podstúpiť výberové konanie, ktorá 
je založené na kritériách kvality stanovených vo finančnom nariadení Komisie. 
Tento výberový postup sa bude uplatňovať od 1. januára 2004 v prípade 
všetkých nových žiadostí o partnerstvo.  

Hlavnou témou v roku 2004 bude školenie pracovníkov partnerských inštitúcií, 
ktoré umožní čo najhladší prechod z existujúceho rámca na nový právny rámec. 
Kompletný program školení od vedenia po detašované pracoviská prebehne v 
prvej polovici roku 2004. Školiaci materiál určený pre diaľkové štúdium bude 
distribuovaný všetkým záujemcom MVO. ECHO sa tiež zameriava na podporu 
iniciatív partnerov, ktorí by pripravili školiaci materiál alebo organizovali 
semináre medzi sebou. Bude zverejnená výzva na podávanie projektov s touto 
témou, aby sa umožnil výber vhodných projektov. 

Spomínaný výberový proces umožní úradu vytvoriť sieť kvalitných partnerov, 
ktorí budú schopní implementovať operácie humanitárnej pomoci.   

Čo sa týka auditu, ECHO bude naďalej používať zaužívanú prax pre audit 
ukončených projektov v ústredí u partnerov na báze dvojročného cyklu. Dôraz 
bude naďalej kladený na overovanie použitia nákladov a na zhodnotenie 
primeranosti finančných systémov partnerov. Keďže narastá počet ukončených 
auditov vzniká i nová úloha spojená s kontrolou aktivít partnerov, ktoré mali 
vykonať na základe odporúčaní z predošlého auditu. Prebiehajúce projekty 
v teréne budú takisto predmetom auditu s tým, že výber auditu bude závisieť 
predovšetkým od veľkosti a rizika, ktoré partner predstavuje. Aby sa 
zabezpečilo, že proces auditu bude aktuálny, bude potrebné zlepšovať 
metodológiu auditu a účinne pri tom využívať interné aj externé zdroje. 

8. OSTATNÉ HORIZONTÁLNE OBLASTI A PRIORITY 

Tematické financovanie:  V obmedzenej miere bude ECHO pokračovať 
v implementácii tematického prístupu financovania, aby  sa mohli podporovať 
špeciálne mandáty pre špeciálnych partnerov. Podmienkou bude, aby tematicky 
zamerané príspevky dosahovali určitú pridanú hodnotu pri napĺňaní 
humanitárnych potrieb a  potrieb posilniť schopnosť reakcie humanitárnej 
komunity, vrátane bezpečnosti personálu. V rokoch 2002/2003 ECHO podporilo 
UNHCR pri implementácii ich základného mandátu - ochrany utečencov, tým, 
že financovalo operácie UNHCR zamerané na ochranu, bezpečnosť a registráciu. 
Tieto fondy umožnili UNHCR vybudovať software na jednotnú registráciu 
utečencov, ktorý sa bude implementovať v  20 krajinách v roku 2004. S 
podporou dodatočných tematických aktivít sa ráta na rok 2004, pravdepodobne 
aj v oblasti detských práv a zlepšenia koordinačných mechanizmov pre 
humanitárne operácie. 



Hodnotenie: Podobne ako v roku 2003, hodnotiaci program úradu ECHO bude 
synchronizovaný s manažmentom humanitárnych operácií a zachová si 
zameranie na tri oblasti: operácie v jednotlivých  krajinách (globálne plány, 
rozhodnutia a operačné zmluvy), partneri (napr. MSF) a tematické okruhy 
(napr. voda, deti, rodová problematika, atď.). Aj keď predovšetkým pri výbere 
tematických štúdií a oblastí pre spoločné snahy o hodnotenie v členských štátoch 
EÚ, ročný hodnotiaci plán úradu ECHO bude silno prepojený s cyklom 
strategického plánovania úradu ECHO za účelom účinnejšieho zhodnotenia 
aktivít vo vzťahu k strategickým cieľom. Tomuto prepojeniu napomôže 
skutočnosť, že program hodnotenia bude naplánovaný na viac ako jeden rok. 
ECHO sa tiež bude zameriavať na hodnotenia, štúdie a posudky zo zámerom 
vytvoriť metodológie, smerodajné línie a nástroje, ktoré by pomohli partnerom 
úradu ECHO pri ich pokuse o vybudovanie technickej kapacity. 

Informačná a komunikačná stratégia: Informačné aktivity v roku 2004 sa 
budú zameriavať na sprostredkovanie hodnôt, princípov a konkrétnych 
výsledkov humanitárnej pomoci EÚ, so zvláštnym dôrazom na potrebu udržať 
humanitárny priestor počas krízového stavu a zachovať dôstojnosť ľudí 
v extrémnych humanitárnych situáciách. 

Stratégia bude vedená štyrmi základnými smermi: bude sa zameriavať na 
informačných šíriteľov ako sú myšlienkoví vodcovia v EÚ a v pristupujúcich 
krajinách, mladých ľudí alebo médiá, bude sa orientovať na niekoľko závažných 
odkazov, vytvorí širšiu informačnú odozvu tým, že sa preorientuje z takmer 
neviditeľných aktivít na propagovanie humanitárnych princípov a hodnôt 
a nakoniec bude aplikovať rigorózny prístup pri efektívnom využívaní nákladov 
s využitím prístupných zdrojov v maximálnej možnej miere. Znamená to tiež, že 
sa bude využívať viac informačných nástrojov s väčším efektom, ako je napr. 
audiovizuálna tvorba a internet. 

Skvalitnenie systémov podávania správ a prostredia informačných 
technológií (IT): Prístup úradu ECHO, ktorý je založený na uskutočňovaní 
aktivít bude okrem iného spoločne s novou Rámcovou dohodou o partnerstve 
(RDP) bude podporovaný adaptáciou existujúcich nástrojov na podávanie správ 
a systémov IT. Efektívne monitorovanie financovaných operácií závisí do 
značnej  miery od vstupov, ktoré poskytnú detašované pracoviská. 
Rozhodujúcim momentom je podávanie správ z týchto pracovísk priamo 
v teréne, pretože umožnia úradu ECHO monitorovať dosiahnutie svojich cieľov 
a merať dopad operácií humanitárnej pomoci. Preto sa budú zavádzať nové 
usmernenia o podávaní správ, ktoré budú používať experti v týchto pracoviskách 
a ktoré by mali uľahčiť implementáciu a monitorovanie každoročnej stratégie 
pomoci, monitorovanie financovaných rozhodnutí a hodnotenie operácií, ktoré 
uskutočňujú partnerské organizácie. 

V rámci kontextu HOLIS (Systém lokálnych informácií humanitárneho úradu) sa 
bude viacročný plán úradu ECHO zaoberať zvyšovaním úrovne vlastných 
informačných technológií. Pracovný program na rok 2004 sa bude orientovať na 
vývoj novej softwarovej aplikácie pre nový projekt tabuľkového spracovania 
posudkov („FichOp 2G“). Jeho prototyp bude dokončený koncom roku 2004. Sú 
v tom obsiahnuté aj nevyhnutné adaptácie miestnych informačných systémov na 
plánované  zmeny finančných aplikácií Komisie (napr. SINCOM III a CRIS). 



Bezpečnostní pracovníci a záchranári: Zlepšovanie bezpečnosti 
humanitárnych pracovníkov a ochrana pracovníkov úradu ECHO ostávajú 
základnými témami roku 2004. Úrad bude naďalej posilňovať vlastný systém 
manažmentu bezpečnosti vo svojom centre, ako a v detašovaných pracoviskách 
na základe lepšej koordinácie a spolupráce s vhodnými humanitárnymi 
partnermi. Rovnako treba posilniť mechanizmy bezpečnosti partnerov. Niekoľko 
iniciatív sa vyvinie aj v oblasti školení a materiálneho vybavenia. ECHO bude 
predovšetkým financovať položky určené na bezpečnosť (napr. rádiá VHF) na 
základe pravidelných kontraktov. Bude podporovať špecifické projekty 
zamerané na bezpečnosť a štúdie s vhodnými partnermi. 

ECHO bude formou úzkej spolupráce pokračovať a podporovať prácu agentúr 
OSN vo vzťahu k postupom, ktoré OSN zaujíma pri zabezpečovaní ochrany pre 
svojich zamestnancov, pridružený personál a humanitárnych pracovníkov 
pracujúcich v krízových zónach, tak ako je to uvedené v nedávnej Rezolúcii 
Bezpečnostnej rady OSN 1502 (2003). Naďalej bude presadzovať filozofiu, na 
ktorej je založený aj tento dokument a  predovšetkým nevyhnutnosť toho, aby 
humanitárna pomoc zostala neutrálna, aby nemusela podliehať politickým 
názorom, a  aby neohrozovala bezpečnosť pracovníkov humanitárnej pomoci 

9. ZÁVER 

ECHO sa bude aj naďalej zapájať do politiky striktného dodržiavania základných 
princípov a hodnôt humanitárnej pomoci, a to neutrality, nezaujatosti a 
nezávislosti. Je presvedčené, že prísne dodržiavanie týchto princípov je 
dôležitejšie než kedykoľvek predtým z dôvodu znepokojujúcich trendov, či už v 
inštitucionálnom kontexte, kde niektoré politické sily majú tendenciu pozerať sa 
na humanitárnu pomoc ako na nástroj zahraničnej politiky či krízového riadenia, 
alebo v čoraz nebezpečnejšej realite v teréne, kde sa samotné humanitárne 
organizácie stávajú terčom bojujúcich strán.  

ECHO najlepšie uchová „humanitárny priestor“ tým, že udrží vysokú úroveň 
záväzkov v princípoch dobrého darcovstva, (t.j. poskytovanie pomoci na základe 
potrieb, nie na základe politického uváženia), zachová vysokú kvalitu pomoci a 
bude pokračovať v transparentnom dialógu s ďalšími kľúčovými hráčmi na 
bilaterálnych i multilaterálnych  humanitárnych fórach. 

Skúsenosti z nedávnych kríz v Afganistane, na Blízkom východe a v Iraku 
ukazujú, že vyššie uvedené princípy sú hlavnými požiadavkami na efektívne 
poskytovanie pomoci, udržanie prístupu k obyvateľstvu, ktoré pomoc potrebuje, 
a na ochranu životov a zaručenie bezpečnosti humanitárnych pracovníkov.  

Činnosť politicko-vojenského krízového riadenia by sa pri hľadaní náležitých a 
podstatných mechanizmov zdieľania informácií mala  prísne oddeliť od čisto 
humanitárnych operácií. Rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva 
všetkými zúčastnenými stranami, vrátane donorov, zostáva základným oporným 
stĺpom humanitárnej pomoci, ktorá je aj naďalej príliš často jediným útočiskom 
pre milióny zúfalých ľudí. 


