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Košice, 26. máj 2016

Študent Lekárskej fakulty UPJŠ viedol medzinárodnú delegáciu
študentov medicíny na Svetovom humanitárnom samite v Istanbule
Svetového humanitárneho samitu v Istanbule sa v dňoch 23. a 24. mája 2016 zúčastnil
študent 4. ročníka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Marián Sedlák, ktorý na tomto
podujatí s vyše 9000 účastníkmi viedol desaťčlennú delegáciu Medzinárodnej federácie
asociácií študentov medicíny – IFMSA. World Humanitarian Summit (WHS), iniciovaný
generálnym tajomníkom OSN Pan Ki-Munom bol prvým svojho druhu, pretože zoskupil
na jedinom mieste hlavy rôznych štátov sveta, zástupcov vlád, národných a medzinárodných
neziskových organizácií, mládež i súkromný sektor. Jeho cieľom bolo spojiť ich všetkých
za účelom zefektívnenia celosvetového humanitárneho procesu a niesol sa v duchu hesla
generálneho tajomníka OSN ,,jedno ľudstvo, zdieľaná zodpovednosť".
„Účelom tohto veľkého stretnutia boli diskusie k zmenám v poskytovaní humanitárnej
pomoci v nasledujúcich rokoch. Na samite viaceré krajiny deklarovali svoje záväzky zvýšiť
finančné zdroje vynakladané na humanitárnu pomoc a potvrdili, že na vyrovnanie
sa s následkami katastrof a záchranu ľudských životov je nevyhnutná spolupráca všetkých
krajín sveta,“ hovorí Marián Sedlák (na snímke celkom vľavo), ktorý sa zúčastnil
aj zhromaždenia mládeže World Humanitarian Summit Youth Pre-Forum konaného
pred samotným samitom v Istanbule.

„Pozvanie na tento mládežnícky samit prijalo viac ako 300 mladých humanitárnych
aktivistov spomedzi neziskových organizácií, federácií, agentúr OSN a samotných ľudí
postihnutých humanitárnymi katastrofami. Z diskusií a hodnotenia výsledkov práce
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mládeže v humanitárnom sektore vyplynulo, že mladí ľudia sú významným činiteľom
v humanitárnej oblasti, pretože vedia veľmi promptne zareagovať v priebehu katastrofy,
výborne poznajú lokálne komunity a vedia adekvátne reagovať na ich potreby.
Preto zapojenie mládeže v systéme humanitárnej pomoci do pozície kľúčového partnera
v riešení kríz a ich následkov môže byť veľmi efektívnym ťahom. Táto stratégia by sa mala
implementovať aj na úrovni Slovenskej republiky - a samozrejme nielen v oblasti
humanitárnej pomoci, ale všade tam, kde môže mládež prispieť svojim inovatívnym
a efektívnym prístupom k riešeniu problémov,“ zdôrazňuje Marián Sedlák.
Cieľom Medzinárodnej federácie asociácií študentov medicíny (IFMSA) na samite
v Istanbule bolo podľa neho predovšetkým zvýšiť povedomie o činnosti mladých ľudí v
humanitárnej oblasti a vytvoriť partnerstvá s medzinárodnými organizáciami na otvorenie
možností aktívnej účasti mládeže v humanitárnych činnostiach v nasledujúcom období.
„Ako odznelo na samite, celkový počet ľudí v núdzi odkázaných na humanitárnu pomoc
presiahol v tomto roku 125-miliónov ľudí, ktorí sú v ohrození predovšetkým v dôsledku
vojen, etnických a náboženských nepokojov, prírodných katastrof a epidémií, ale aj rôznych
iných udalostí. Enormný nárast počtu ohrozených osôb si vyžaduje nevyhnutnú potrebu
fundamentálnych zmien v poskytovaní humanitárnej pomoci a upevnenie záväzkov krajín
voči trpiacim ľudom po celom svete,“ dodáva Marián Sedlák, podľa ktorého jednou
z horúcich tém samitu bola aj vojna v Sýrii a jej dôsledky v podobe migračnej krízy
a veľa sa tiež hovorilo o predchádzaní nešťastným útokom na zdravotníckych
a humanitárnych pracovníkov, ako aj civilistov vo vojnami zmietaných oblastiach.
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POZN: V prípade záujmu o osobný rozhovor alebo bližšie informácie kontaktujte
Mariána Sedláka na: 0914 106 681 alebo marian.sedlak@yahoo.com
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