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POBUDE 

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v svoj predlog 

resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker zaradi humanitarnih kriz skoraj vedno izjemno trpi civilno prebivalstvo, zlasti 

ženske in otroci, tudi zaradi groženj in kršitev mednarodnih človekovih pravic in 

humanitarnega prava; 

B. ker varstvo pravic oseb, ki jih je prizadela humanitarna kriza, po mednarodnem pravu o 

človekovih pravicah in humanitarnem pravu velja za sestavni del humanitarnega odziva 

in za eno ključnih vprašanj, ki bodo maja 2016 obravnavana na svetovnem 

humanitarnem vrhu;  

C. ker je treba pri spopadanju s humanitarno krizo najti ravnotežje med povečevanjem 

učinkovitosti in ohranjanjem vrednot; 

1. spodbuja mednarodno skupnost, ki se bo sestala na svetovnem humanitarnem vrhu, naj 

za humanitarno ukrepanje sprejme pristop, ki bo temeljil na pravicah, za boljšo in bolj 

vključujočo zaščito civilistov s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah, kot so 

ženske, otroci ter verske in etnične manjšine, prepoznavanje groženj in šibkih točk ter 

spremljanje kršitev človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava, s čimer 

bo prispevala k boju proti nekaznovanju; je prepričan, da spoštovanje univerzalnosti 

človekovih pravic in krepitev skupne vizije vseh akterjev, ki sodelujejo pri 

humanitarnem ukrepanju, krepi tudi temeljna humanitarna načela človečnosti, 

nepristranskosti, nevtralnosti in operativne neodvisnosti; poudarja, da je treba zaščito 

postaviti v središče humanitarnih ukrepov, in obžaluje zlorabo ali neupoštevanje 

osrednjih humanitarnih načel v politične, vojaške ali nehumanitarne namene; opozarja, 

da takšna zloraba spodkopava in ogroža resnične humanitarne operacije in njihovo 

osebje; vztraja, da protiteroristični ukrepi ne bi smeli spodkopavati ali ovirati 

humanitarnih prizadevanj; 

2. poudarja, da ima lahko humanitarno ukrepanje, zlasti v dolgotrajnih sporih in krizah, 

kjer so civilisti notranje in zunanje razseljeni za dalj časa, ključno in bolj proaktivno 

vlogo pri opolnomočenju prizadetega prebivalstva, tako da se mu dodeli večja vloga ter 

priznajo njegove pravice in zmožnosti; v zvezi s tem vztraja, da je treba okrepiti lokalne 

in regionalne zmogljivosti za zagotavljanje humanitarne pomoči ter vzpostaviti 

vključujoče postopke, v okviru katerih bodo lokalni organi, civilna družba, zasebni 

sektor in prizadeto prebivalstvo vključeni v postopek načrtovanja; kljub temu vztraja, da 

je treba obravnavati temeljne vzroke teh dolgotrajnih konfliktov ter poiskati trajno 

politično rešitev za nastale razmere; 

3. poziva k univerzalni ratifikaciji vseh mednarodnih instrumentov, ki so namenjeni zaščiti 

civilnega prebivalstva, vključno z Ženevsko konvencijo o beguncih iz leta 1951, in k 

njihovi vključitvi v nacionalno zakonodajo; poziva vse strani, vpletene v različne 

konflikte, naj omogočijo zagotavljanje humanitarne pomoči in spoštujejo mednarodno 

humanitarno pravo; poudarja, da morajo EU in države članice spremljati uporabo 

mednarodnega humanitarnega prava in kaznovati kršitelje, tudi nedržavne akterje;  
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4. spodbuja mednarodno skupnost, naj okrepi prizadevanja za zagotovitev neoviranega 

dostopa do humanitarne pomoči za vse ogrožene skupine prebivalstva; ponovno 

poudarja, da je nujno treba spodbujati varnost, zaščito in svobodo gibanja humanitarnih 

delavcev na terenu, saj so čedalje pogosteje tarča napadov in groženj, zlasti v 

konfliktnih razmerah; poudarja potrebo po sodelovanju pri humanitarnem razvoju z 

uporabo novih metod, vključno s skupnimi analizami tveganj za različne nevarnosti, 

večletnim načrtovanjem programov in financiranjem ter strategijami umika za 

humanitarne akterje. 

5. poudarja osrednjo vlogo, ki jo imajo ženske med konflikti pa tudi po njih glede 

preživetja in odpornosti skupnosti, ki jih je prizadela humanitarna kriza; poudarja, da je 

treba obravnavati posebne potrebe in zagotoviti pravice žensk in otrok, ki jih 

humanitarne krize najpogosteje in bolj prizadenejo; ugotavlja, da je nasilje na podlagi 

spola ena najbolj razširjenih, vendar najmanj priznanih zlorab človekovih pravic na 

svetu ter osrednja ovira za enakost spolov; opozarja, da je treba ženskam in dekletom, ki 

so noseče zaradi posilstva v konfliktnih razmerah, zagotoviti ustrezno podporo in 

dostop do celotnega nabora storitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, 

kot določa mednarodno humanitarno pravo; poziva udeležence svetovnega 

humanitarnega vrha, naj vidik spolov v celoti vključijo v prihodnji humanitarni sistem, 

ki ga bodo oblikovali v okviru tega postopka posvetovanja; 

6. poziva, naj se s potrebnimi finančnimi in kadrovskimi viri večja pozornost nameni 

učinkovitemu zagotavljanju pravice do izobraževanja v dolgotrajnih humanitarnih 

krizah, saj pomanjkanje izobraževanja ogroža prihodnost otrok in nadaljnji razvoj vseh 

družb; poudarja, kako pomembno je nenehno izobraževanje pri zagotavljanju in 

spodbujanju skupnih in temeljnih vrednot, kot so človekovo dostojanstvo, enakost, 

demokracija in človekove pravice; 

7. poudarja potrebo po zagotavljanju prehrane, vode, zatočišča, sanitarne infrastrukture in 

zdravstvene oskrbe, saj gre za temeljne pravice vseh ljudi; je zelo zaskrbljen zaradi 

tveganja izbruha epidemij, povezanega z obupnimi higienskimi razmerami in omejenim 

dostopom do varne pitne vode, pa tudi zaradi pomanjkanja dostopa do nujnih zdravil v 

humanitarnih krizah; poziva EU, naj prevzame vodilno vlogo pri zagotavljanju 

ustreznega dostopa do osnovnih zdravil in varne pitne vode v humanitarnih krizah;  

8. opozarja, da se nekatere skupine ljudi zaradi razselitev zaradi konfliktov, naravnih 

katastrof ali degradacije okolja znajdejo v posebej ranljivem položaju; poudarja, da je 

treba beguncem, notranje razseljenim osebam, žrtvam trgovine z ljudmi in drugim 

migrantom, katerih življenje je ogroženo zaradi krize, zagotavljati primerno raven 

varstva človekovih pravic; je zelo zaskrbljen, ker je trenutno število beguncev, notranje 

razseljenih oseb in migrantov v svetu visoko kot še nikoli poprej, in poziva mednarodno 

skupnost, naj v okviru svetovnega humanitarnega vrha mobilizira potrebne finančne in 

operativne vire za obvladovanje tega izziva, tako da se posebej osredotoči na njegove 

temeljne vzroke; poudarja pomen medverskih in medkulturnih dialogov pri spopadanju 

z množičnimi begunskimi tokovi; poziva EU in njene države članice, naj v politikah in 

stališčih v zvezi z vrhom prednostno obravnavajo globalno begunsko krizo, da bi se 

spopadli s posledicami tega vala beguncev in osnovnimi razlogi zanj; glede na to poziva 

svetovni humanitarni vrh, naj pozove k učinkovitejšim načinom boja proti trgovini z 

ljudmi ter novačenju za teroristične skupine in financiranju le-teh, in sicer s 
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preprečevanjem in zatiranjem novačenja, organiziranja, prevoza in opremljanja 

terorističnih borcev ter financiranja njihovih poti in dejavnosti; poudarja, kako nujno in 

pomembno je hitro ukrepanje skupaj z izvajanjem dolgoročnega konkretnega in 

celovitega akcijskega načrta v sodelovanju s tretjimi državami ter lokalnimi, 

nacionalnimi in regionalnimi organi pri uspešnem in učinkovitem spopadanju z 

mrežami organiziranega kriminala, ki so odgovorne za tihotapljenje migrantov; 

ugotavlja, da člen 14(1) Splošne deklaracije o človekovih pravicah zagotavlja pravico 

iskati in uživati pribežališče, in poudarja, da so države obvezane, da beguncev ne 

vračajo; poudarja, da morajo EU, države članice in vsi mednarodni akterji v celoti 

spoštovati mednarodno pravo ter prevzeti odgovornost in izpolniti dolžnost pomagati 

ljudem v nevarnosti; 

9. poziva EU, naj kot največja donatorica humanitarne pomoči na svetovnem 

humanitarnem vrhu prevzame vodilno vlogo in zahteva bolj prožne načine zagotavljanja 

humanitarne pomoči ter proaktivne in skladne ukrepe in orodja za učinkovito 

preprečevanje kriz; poziva EU in druge donatorje, naj izpolnjujejo svoje finančne 

zaveze in razvijejo načine, s katerimi bodo skrajšali roke za pretvorbo finančnih 

obveznosti v ukrepe na terenu; nadalje poudarja pomen poročanja o človekovih 

pravicah kot mehanizma zgodnjega opozarjanja na krize in spodbuja udeležence 

svetovnega humanitarnega vrha, naj to upoštevajo pri prehodu s kulture reakcije na 

kulturo preventive; 

10. spodbuja vse institucije EU, še posebej pa GD za humanitarno pomoč in civilno zaščito 

Evropske komisije (ECHO), in države članice, naj preučijo izkušnje glede vključevanja 

vprašanj o človekovih pravicah v osrednja prizadevanja za humanitarno pomoč v okviru 

sistema ZN, ter poziva EU, naj prevzame večjo vlogo pri doseganju napredka in 

izboljševanju tega procesa; poudarja pomen zagotavljanja skladnosti in usklajenosti 

politik humanitarne in razvojne pomoči EU, ko bo EU za razvojno sodelovanje sprejela 

pristop, ki bo temeljil na pravicah; v zvezi s tem globoko obžaluje, da nabor orodij 

Komisije za pristop do razvojnega sodelovanja, ki temelji na pravicah, izključuje 

humanitarno ukrepanje EU; zato poziva Komisijo, naj se v okviru sodelovanja pri 

svetovnem humanitarnem vrhu zaveže k razvoju in sprejetju pristopa k humanitarnemu 

ukrepanju EU, ki bo temeljil na pravicah. 
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