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Anotace
Tato diplomová práce se bude zabývat humanitární pomocí, kterou poskytla Česká
republika jako stát i české humanitární neziskové organizace po přírodní katastrofě,
která 26. prosince 2004 postihla jihovýchodní Asii. Vlny tsunami, které vyvolalo
zemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy škály, zasáhly Indonésii, Srí Lanku, Indii,
Thajsko a další země (Malajsii, Bangladéš, Barmu, Maledivy i Somálsko a Tanzanii).
Katastrofa si vyžádala přes 200 000 lidských životů. Materiální škody se pohybují v
miliardách USD. Milióny lidí zůstaly bez přístřeší, přístupu k pitné vodě, potravinám a
základním hygienickým prostředkům. Jedná se o jednu z nejhorších přírodních
katastrof v dějinách těchto zemí.
Ihned po katastrofě začala do oblastí směřovat humanitární pomoc z celého světa.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky okamžitě uvolnilo 5.000.000 Kč
z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní zpráva na humanitární pomoc. Tato
částka byla jako finanční pomoc poskytnuta prostřednictvím Dětského fondu OSN –
UNICEF. Později vláda schválila poskytnutí prostředků na obnovu ve výši 200 mil.
Kč. Tato částka byla určena k

rozdělení

ve výběrových řízeních zájemcům a

organizacím na základě jejich projektů.

České nevládní a charitativní organizace pořádaly veřejné sbírky na získání
finančních prostředků k zajištění humanitární pomoci zemím jihovýchodní Asie. Tyto
sbírky jsou vyhlašovány po souhlasu MZV, který byl udělen celkem 20 organizacím
(k 25.1.2005).

Z českých humanitárních a charitativních organizací se do pomoci nejvýrazněji
zapojily společnosti Člověk v tísni, ADRA, Česká katolická charita, Hand for Help a
další.

Cíl práce
Tato diplomová práce bude koncipována jako případová studie a klade si za cíl
zanalyzovat průběh české humanitární pomoci výše zmíněných subjektů v průběhu
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jednoho roku po katastrofě. Tento časový úsek je dostatečný k posouzení tzv.
okamžité pomoci (distribuce potravin, kuchyňských potřeb, atd.) i pomoci následné
v tzv. přechodném období (především budování přechodných příbytků, tzv.
temporary shelters, obnova rozvodu elektrické energie, atd.). Částečně bude možno
do analýz zahrnout i projekty směřující k definitivní obnově oblastí (stavební projekty
– školy, domy, atd.), nicméně v době předpokládaného odevzdání této diplomové
práce se bude řada těchto projektů teprve dokončovat a další budou pravděpodobně
ještě vznikat.

V práci bude poskytnut přehled dokončených a probíhajících českých projektů a
bude zhodnocen soulad průběhu těchto projektů s obecnými pravidly poskytování
humanitární pomoci (např. podle příslušných principů ustavených rezolucí Valného
shromáždění OSN č. 46/182). Budou provedeny analýzy efektivnosti a efektivity
českých humanitárních projektů v postižených zemích. Takováto analýza si vyžádá
šetření na místě, které bude provedeno při monitorovacích cestách na Srí Lance (v
rámci mých aktivit při organizaci veřejné sbírky na výstavbu školy, koordinace
projektu společnosti ADRA – výstavba 20 domů pro postižené rodiny, a dalších).

Díky těmto zkušenostem bych do práce ráda zahrnula i téma role jednotlivců
v pomoci po humanitární katastrofě.

Východiska
Základními východisky budou dokumenty organizací zabývajících se humanitární
pomocí (OSN, ECHO, Červený kříž) týkající se principů poskytování humanitární
pomoci. Prostor bude věnován i historii humanitární pomoci. Za důležité považuji
rovněž vlastní zkušenosti z této oblasti, poskytující dostatečný vhled do situace.

Metody
Základní

metodou

budou

rozhovory

s představiteli

organizací

poskytujících

humanitární pomoc po tsunami (ADRA, Člověk v tísni, Česká katolická charita, Hand
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for Help), dále s

představiteli „individuální“ humanitární pomoci a zástupci

Ministerstva zahraničních věcí a Rozvojového střediska Ústavu mezinárodních
vztahů při Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Tato metoda bude doplněna o analýzu
dokumentů týkajících se principů humanitární pomoci a jednotlivých projektů české
humanitární pomoci po tsunami.
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