Platforma rozvojových organizácií – Ambrela

Bratislava, 5. marca 2021

Žiadosť o vyjadrenie podpory v humanitárnej kríze v regióne Tigraj, Etiópia
Vážená pani štátna tajomníčka Ingrid Brocková,
sledujúc naliehavú humanitárnu situáciu v konfliktom zmietanom regióne Tigraj v Etiópii sa
slovenské mimovládne organizácie pôsobiace v Etiópii rozhodli vytvoriť iniciatívu Spolu pre Etiópiu
(pracovný názov), ktorej zámerom je spoločná kampaň na prelome marca a apríla 2021 s cieľom
informovať o tejto humanitárnej kríze verejnosť, vyzbierať finančné prostriedky na humanitárnu pomoc
ľuďom trpiacim konfliktom v Tigraji a realizovať ju v spolupráci s overenými lokálnymi partnermi
aktívnymi v regióne.
V situácii, kedy UN OCHA spomína, že takmer 2,5 milióna ľudí potrebuje humanitárnu pomoc, mnohí
z nich sú vystavení zabíjaniu, znásilňovaniu a ďalším porušovaniam ľudských práv a ľudskej
dôstojnosti, a súčasne v stave, kedy je fond humanitárnej pomoci OSN naplnený na menej ako 60 %, je
potrebné, aby aj Slovenská republika prejavila solidaritu a zodpovednosť ako medzinárodný donor.
Slovensko, v náročnom období pandémie, zažíva na vlastnej koži, aké dôležité sú prejavy solidarity
v podobe lekárov z Rumunska, vakcín z Francúzka alebo poskytnutia nemocničných lôžok v Poľsku.
Etiópia nie je pre SR neznámou krajinou, práve naopak (i) Etiópia je partnerskou krajinou SlovakAid,
(ii) kde má SR zastupiteľský úrad, (iii) v ktorej dlhodobo pôsobia slovenské mimovládne organizácie
(eRko, Nadácia Integra) a (iv) podľa strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce, SR v Etiópii plánuje
svoju činnosť rozšíriť.
Zároveň ako pozitívny fakt vnímame, že SR má vyčlenené prostriedky na takéto situácie, konkrétne
SAMRS spravuje rozpočet pre okamžitú humanitárnu pomoc na rok 2021 vo výške 200.000 eur.
Chceli by sme preto týmto pozvať MZVEZ SR ako koordinátora humanitárnej pomoci v štátnej správe,
na prejavenie solidarity v podobe:
- vyjadrenia podpory čelných predstaviteľov MZVEZ SR cez svoje informačné a PR nástroje
pre iniciatívu slovenských mimovládnych organizácií,
- poskytnutia finančného príspevku lokálnym partnerom slovenských mimovládnych
organizácií cez tzv. „matching fund“.
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Tzv. „matching fund“ nástroj znamená, že podľa vopred dohodnutého kľúča prispeje štát zo svojho
rozpočtu, napr. rovnakú sumu, ako vyzbierajú mimovládne organizácie. Tento nástroj si už MZVEZ
SR úspešne vyskúšalo v roku 2015 pri pomoci Srbsku a Bosne a Hercegovine pri povodniach, preto sa
nejedná o nič nové.
Aj vo svetle podpory občianskej spoločnosti v zahraničí zo strany ministra Ivana Korčoka, považujeme
tento nástroj za vhodný na ukázanie aj slovenskej verejnosti, ako môže fungovať partnerstvo medzi
štátnou správou a občianskou spoločnosťou.
V neposlednom rade je to príležitosť, ako sa SR okrem solidarity môže prejaviť ako zodpovedný
medzinárodný partner, zviditeľniť značku SlovakAid a prispieť k tomu, aby sa SR v rámci EÚ a iných
zoskupení mohla prezentovať ako progresívny rozvojový aktér, s ktorým má zmysel spolupracovať.
Veríme, že spoločným úsilím štátnych inštitúcií a občianskej spoločnosti môže Slovensko prispieť
k pomoci pre ľudí trpiacich konfliktom v regióne Tigraj, Etiópia.
Sme pripravení podrobnejšie prediskutovať vyššie uvedené na osobnom stretnutí.

S pozdravom,

Dobrá Novina, eRko, Daniel Fiala, riaditeľ

Nadácia Integra, Allan Bussard, riaditeľ

Slovenská katolícka charita, Erich Hulman, generálny sekretár

SAVIO, Štefan Kormančík, predseda

Mary's Meals Slovensko, Viktor Porubský, riaditeľ

Ambrela, Daniel Kaba, výkonný tajomník
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