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УВОД

Почетак 21. века одликују позитивне тенденције смиривања ратних жаришта у свету,

али  је  становништво  и  даље  суочено  са  бројним изазовима,  пре  свега  с  угрожавањем

елементарног права на живот у миру, слободи и здравој средини, ометањем привредног

развоја или претњом територијалном интегритету појединих држава.

 И даље је  веома изражена  потреба  за  ангажовањем свих расположивих  ресурса  на

заштити  угрожених  категорија  становништва,  и  то  првенствено  хуманитарних

организација, које су до сада углавном и биле носиоци збрињавања цивила у ванредним

ситуацијама.

 Тежња савременог човечанства да очува мир и спречи избијање рата, као и да обезбеди

међународну сарадњу, међусобно уважавање и толеранцију,  претпоставка је за ширење

људске солидарности  и  хуманитарне  делатности.  Данас је  та  улога,  можда,  актуелнија

него икада раније јер се због савремених изазова, ризика и претњи не могу предвидети

потенцијалне  ванредне  ситуације,  што  посебно  отежава  активности  институција  и

појединаца који се баве заштитом и спасавањем људи и материјалних и културних добара. 

С  обзиром  на  све  то,  у  току  је  редефинисање  улоге  међународних  хуманитарних

организација  и других институција,  укључујући  и  учествовање у спречавању сукоба и

управљању ванредним ситуацијама. Развија се нови свеобухватнији приступ том проблему

којим су обухваћени сви његови аспекти:  политички војни,  економски,  хуманитарни и

социјални, као и аспекти окружења. 

Иако  су  битно  измењене  околности  у  којима  може  доћи  до  ванредних  ситуација

безбедносни  изазови  још  увек  постоје,  а  у  оквиру  њих  и  потреба  за  ефикасним

планирањем и решавањем ванредних потреба становништва. У оквиру нових околности

најзначајнија хуманитарна делатност друштва је збрињавање становништва у ванредним

ситуацијама и у рату.

Када је реч о хуманитарној делатности и организацијама, пре свега се истиче значај

Црвеног крста, као дела система заштите, безбедности и спасавања, чији ће рад у даљем

тексту бити анализиран.
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