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Pomoc EÚ pre ľudí zasiahnutých zemetraseniami a záplavami v
Albánsku
V nadväznosti na rozsiahle škody spôsobené dvoma silnými zemetraseniami, ktoré zasiahli Albánsko
21. septembra 2019, a silnými dažďami, ktoré krátko na to zasiahli tú istú oblasť, albánske orgány
požiadali o medzinárodnú pomoc prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany.
Vďaka koordinácii Európskej únie sa už do postihnutých oblastí dostávajú prostriedky prvej pomoci a
zásielky núdzovej pomoci, ako sú napríklad núdzové stany, generátory elektrickej energie a balíky
potravinovej pomoci.
Komisár Európskej únie pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christos Stylianides uviedol:
„Európska únia mobilizuje okamžitú núdzovú pomoc v duchu solidarity s ľuďmi postihnutými týmito
prírodnými katastrofami v Albánsku. Srdečne ďakujem všetkým štátom za ich ponuky pomoci
prostredníctvom nášho mechanizmu civilnej ochrany. Sme pripravení poskytnúť ďalšiu pomoc podľa
požiadaviek albánskych orgánov.“
Materiálnu pomoc ponúklo desať členských/zúčastnených štátov v rámci mechanizmu Únie v oblasti
civilnej ochrany. Ide o Čiernu Horu, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Nórsko, Rakúsko,
Slovensko, Slovinsko a Taliansko. V súčasnosti prebieha hodnotenie potrieb s cieľom čo najlepšie
usmerniť ponúknutú pomoc na pokrytie bezprostredných potrieb a pomôcť albánskym orgánom pri
budovaní kapacít pre budúce nepredvídané výdavky. Okrem toho tím odborníkov zo šiestich
členských/zúčastnených štátov v rámci mechanizmu prišiel 27. septembra 2019 do mesta Tirana
(Albánsko), aby na mieste pomohol s logistickou koordináciou príchodu pomoci a podporil
vnútroštátne orgány pri ďalšom posúdení potrieb.
Koordinačné centrum Európskej únie pre reakcie na núdzové situácie, ktoré funguje nepretržite 7 dní
v týždni, je v neustálom kontakte s albánskymi orgánmi s cieľom monitorovať vývoj v teréne a
reagovať na akékoľvek ďalšie žiadosti o pomoc EÚ.
Súvislosti:
Dňa 21. septembra 2019 zasiahli albánsky kraj Durrës dve zemetrasenia, jedno s magnitúdou 5,6
stupňa Richterovej stupnice a druhé s magnitúdou 5,1 stupňa Richterovej stupnice. Po zemetrasení
nasledovalo viac ako 100 otrasov. Najviac postihnutými oblasťami sú sedem prefektúr/regiónov
Durrës, Tirana, Elbasan, Diber, Lezha, Fier a Berat.

Albánsko následne 23. septembra 2019 zasiahli búrky a silné dažde, ktoré spôsobili prívalové
povodne v niektorých oblastiach postihnutých zemetraseniami.
Boli hlásené rozsiahle škody na domoch, budovách a infraštruktúre. Pre ľudí, ktorí museli opustiť
svoje domovy, boli zriadené dočasné evakuačné strediská.
Nefinančná pomoc je poskytovaná prostredníctvom európskeho mechanizmu civilnej ochrany podľa
potrieb, ktoré nahlásili albánske orgány. Zameriava sa najmä na poskytovanie núdzového ubytovania
a na pokrytie bezprostredných základných potrieb ľudí, ktorí museli byť evakuovaní zo svojich
domovov a na pomoc pri budovaní kapacít v núdzových situáciách.
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