
 

Správa nezávislého panelu expertov:  

Zakotvenie ľudských práv v ochrane prírody 

V minulom roku WWF poverila nezávislý panel expertov, aby preskúmal spôsob, akým 

organizácia reagovala na zverejnené prípady porušovania ľudských práv vládnymi strážcami 

prírody v rizikových a odľahlých oblastiach krajín strednej Afriky, Indie a Nepálu. Výsledkom je 

správa “Zakotvenie ľudských práv v ochrane prírody – od zámeru k opatreniam”. Žiadali sme o 

dôsledné a nezávislé hodnotenie našich snáh o zlepšene našej práce.  

Dôležité je, že nezávislý panel nenašiel žiadne dôkazy o tom, že by zamestnanci WWF riadili, 

zúčastňovali sa, alebo podporovali akékoľvek prípady porušovania ľudských práv. Panel 

expertov však  zdôraznil, že potrebujeme urobiť viac. Plne akceptujeme odporúčania panelu 

a zaväzujeme sa ich realizovať spolu s opatreniami, ktoré sme už zaviedli, s cieľom lepšie plniť 

naše záväzky voči miestnym komunitám. Pokrok v plnení opatrení bude WWF pravidelne a 

transparentne vyhodnocovať.  

Obvinenia, ktorých sa mali dopustiť niektorí vládni strážcovia prírody sú znepokojujúce a sú v 

protiklade so všetkými hodnotami a zásadami, ktorými sa riadime. Cítime hlboký zármutok voči 

tým, ktorí trpeli. Sme odhodlaní viac sa zasadzovať o to, aby boli miestne komunity vypočuté a 

ich práva rešpektované a dôsledne presadzovať, aby vlády dodržiavali svoje povinnosti v oblasti 

ľudských práv. Sme presvedčení, že kroky ktoré podnikáme, pomôžu chrániť komunity aj 

prírodu, od ktorej závisia a že sa nám takto spolu s partnermi podarí dosiahnuť i dlhodobú 

ochranu prírody. 

Kto viedol nezávislé hodnotenie? 

Panelu expertov predsedal sudca a bývalý vysoký komisár OSN pre ľudské práva Navi Pillay, 

členmi boli: profesor John Knox, prvý špeciálny spravodajca OSN pre ľudské práva a životné 

prostredie a Dr. Kathy MacKinnon, presedníčka komisie IUCN pre chránené územia (WCPA) a 

bývalá vedúca odborníčka Svetovej banky pre biodiverzitu. Členovia panelu boli vybraní na 

základe ich rozsiahlych odborných znalostí a skúseností v oblasti ľudských práv a ochrany 

prírody. Žiadali sme o dôsledné a nezávislé zhodnotenie našej snahy zlepšovať naše programy. 

Aké boli výsledky nezávislého hodnotenia? 

Medzinárodný panel nezávislých expertov nenašiel žiadne dôkazy o tom, že by zamestnanci 

WWF riadili, zúčastňovali sa, alebo podporovali akékoľvek porušovanie ľudských práv. Panel 

konštatoval, že WWF bola jednou z prvých ochranárskych organizácií, ktoré prijali zásady 

dodržiavania ľudských práv a že často presadzuje vyššie štandardy ochrany ľudských práv 

a práv miestnych komunít ako štáty, v ktorých pôsobí.  

Panel však identifikoval nedostatky v implementácii našich štandardov a vyzval WWF na 

prísnejšie uplatňovanie vlastných stratégií na ochranu ľudských práv a dôslednejšie 

zohľadňovanie potrieb miestnych komunít. Panel zároveň vyzval WWF k tomu, aby sa v rámci 

pôsobenia v oblasti ochrany prírody zasadzovala aj za dodržiavanie ľudských práv vládami.  



 

Vítame odporúčania panelu ako dôležité usmernenie vo vývoji našej organizácie a zaväzujeme 

sa nimi zaoberať. Podporia už prebiehajúce úsilie o zlepšovanie našej práce.  

Aké kroky podniká WWF? 

WWF si je vedomá, že zdravé životné prostredie a rešpektovanie ľudských práv sú jadrom 

udržateľnej budúcnosti pre všetkých. Za posledné dva roky sme navrhli a implementovali 

viaceré opatrenia na dôslednejšie začlenenie ochrany ľudských práv do našej práce v ochrane 

prírody. Zaviazali sme sa neustále vzdelávať a zlepšovať. S pomocou odporúčaní, ktoré navrhol 

panel, budeme v tomto procese pokračovať. Mnohé kroky už WWF podnikla: 

1. Riadiace orgány WWF po celom svete prijali povinný súbor opatrení (od júla 2019) na lepšie 

zapojenie komunít do projektov, ako aj identifikáciu a riadenie rizík a zabezpečenie 

dôslednosti našej práce v teréne. Na implementáciu prijatých opatrení bude dohliadať 

osobitné oddelenie (Global Safeguards Unit). 

 

2. V procese prípravy je tiež zriadenie kancelárie nezávislého ombudsmana, ktorý bude 

dohliadať na dodržiavanie záväzkov WWF a poskytovať pomoc komunitám pri riešení 

konfliktov v krajinách, kde organizácia pôsobí. 

 

3. Podnikla ďalšie kroky vedúce k znižovaniu konfliktov medzi komunitami a vládnymi 

strážcami, ktoré  zahŕňajú napr. povinné školenie v oblasti ľudských práv, pomoc pri 

založení aliancie na podporu strážcov prírody (Universal Ranger Support Alliance) v roku 

2020, zameranej na profesionalizáciu strážcov prírody, vrátane prípravy globálne platného 

kódexu správania. 

 

4. Zaviedla účinnejšie mechanizmy prijímania, monitorovania a riešenia sťažností od 

miestnych komunít v krajinách, v ktorých organizácia pôsobí. Panel ocenil zriadenie Centra 

pre ľudské práva v Stredoafrickej republike (zriadené v roku 2016) ako príklad najlepšej 

praxe v krajinách so zložitou politickou a spoločenskou situáciou.   

 

5. Zaviedla centrálny monitoring a schvaľovanie projektov s vysokým rizikom komisiou 

zostavenou z popredných expertov WWF. 

 

6. Budovanie kapacít organizácie, vrátane školenia o novom systéme ochrany ľudských práv, 

ktoré absolvovalo všetkých 7,500 zamestnancov WWF. 

 

7. Začlenila záväzky týkajúce sa ochrany ľudských práv do príslušných dohôd a dôraznejšie 

využije naše pôsobenie v prípade, že tieto práva nebudú dodržiavané.  

 

8. Definovali sme jasné hranice toho, čo budeme a nebudeme financovať a sme pripravení 

pozastaviť projekty, v prípade, že nebude možné splniť záväzky v oblasti ľudských práv.  


