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Γιατί είναι απαραίτητη μια ευρωπαϊκή
πολιτική ανθρωπιστικής βοήθειας και
πολιτικής προστασίας
Σώζουμε ζωές και προλαμβάνουμε τον ανθρώπινο πόνο
Κάθε εβδομάδα οι οθόνες των τηλεοράσεων και τα
πρωτοσέλιδα των εφημερίδων δείχνουν εικόνες
συγκρούσεων και καταστροφών. Η ΕΕ βοηθά όσους
έχουν ανάγκη και μάλιστα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μέσα
από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και
Πολιτικής Προστασίας (ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
η ΕΕ βοηθά τα θύματα καταστροφών και συγκρούσεων
σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Παράλληλα, καταβάλλει
προσπάθειες για την πρόληψη των ανθρωπιστικών
κρίσεων, η οποία αποτελεί το επίκεντρο της δράσης της.
Με γνώμονα τις αρχές στις οποίες βασίζεται, δηλαδή την
αλληλεγγύη, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
την ισότητα και την ανεκτικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση
αναλαμβάνει δράση για την προστασία ανθρώπινων
ζωών, την πρόληψη και την ανακούφιση του ανθρώπινου
πόνου και την προστασία της αξιοπρέπειας των θυμάτων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα σε ζώνες κρίσεων
ανά τον κόσμο, όπως στη Συρία, το Αφγανιστάν, τα
κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, την περιοχή του Σαχέλ
και πολλά άλλα μέρη της Αφρικής, της Κεντρικής και
Νότιας Αμερικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Πραγματοποιεί επίσης επιχειρήσεις ανθρωπιστικής
βοήθειας σε περιοχές που πλήττονται από παρατεταμένη
κρίση και αστάθεια ως συνέπεια συγκρούσεων. Η παροχή
βοήθειας στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς του κόσμου
αποτελεί ηθική επιταγή για τη διεθνή κοινότητα και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει την πάγια δέσμευση
να συνδράμει τα θύματα κρίσεων. Η Γενική Διεύθυνση
Ανθρωπιστικής Βοήθειας βοηθά απευθείας άτομα που
βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης, ανεξαρτήτως
ιθαγένειας, θρησκείας, φύλου ή εθνοτικής καταγωγής.

• να βελτιωθεί η ετοιμότητα, π.χ. μέσα από την ανάπτυξη
μέσων όπως τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης,
• να εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση, μετά την
ολοκλήρωση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης
έκτακτης ανάγκης, κυρίως μέσα από τη
«χαρτογράφηση» κατάλληλων στρατηγικών εξόδου,
• να ενισχυθεί η γενικότερη θωράκιση του πληθυσμού,
π.χ. συνδέοντας την παροχή έκτακτης βοήθειας με
«εργαλεία» μακροπρόθεσμης ανάκαμψης και ανάπτυξης.
Για να βοηθήσει τις χώρες να αποφεύγουν τις
καταστροφές και να είναι προετοιμασμένες για
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και για
να συγκεντρώσει τους πόρους που θα μπορούν
να διατίθενται σε χώρες που πλήττονται από
καταστροφές, η ΕΕ έχει θεσπίσει έναν Μηχανισμό
Πολιτικής Προστασίας. Παρόλο που η ανθρωπιστική
βοήθεια της ΕΕ παρέχεται σε χώρες που δεν είναι κράτη
μέλη της, ο μηχανισμός αυτός μπορεί να ενεργοποιηθεί
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης τόσο εκτός όσο και
εντός ΕΕ. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας προωθεί
τη συνεργασία των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της
πολιτικής προστασίας. Στηρίζει τις προσπάθειες των
κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, παρέχοντας αποτελεσματικά «εργαλεία» για την
πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση φυσικών
ή ανθρωπογενών καταστροφών.

Η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν περιορίζεται
στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών που έχει μια
καταστροφή. Καλύπτει πολύ περισσότερα στάδια: την
πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση και την
αποκατάσταση.

• να μειωθεί ο κίνδυνος καταστροφών, π.χ. χάρη σε
στρατηγικές περιορισμού των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής,
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Αυτό συνεπάγεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με
στόχο:

Η ΕΕ χρηματοδοτεί την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας
στην Ινδία από το 1996.

Η

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η

Ε Ν Ω Σ Η

Μ Ε

Α Π Λ Α

Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε
τα πράγματα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαταλέγεται στους
μεγαλύτερους χορηγούς βοήθειας παγκοσμίως.
Η συμβολή αυτή έχει τεράστιο αντίκτυπο. Μόνο το 2012,
η ΕΕ βοήθησε 122 εκατομμύρια ανθρώπους σε
περισσότερες από 90 χώρες μη μέλη της ΕΕ.
Αν και η χορηγούμενη βοήθεια μπορεί να υπερβαίνει το
1 δισ. ετησίως, αντιπροσωπεύει μικρή μόνον δαπάνη της
ΕΕ, καθώς αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1 % του ετήσιου
προϋπολογισμού της. Παρ’ όλα αυτά, αποδεικνύεται
πολύτιμη για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, χάρη
στον αποτελεσματικό συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρεμβάσεις στην Αϊτή για τη
σταθεροποίηση της κατάστασης στη χώρα μετά τον σεισμό
του 2010, την προστασία του άμαχου πληθυσμού στις
συγκρούσεις στη Λιβύη το 2011, την παροχή βοήθειας σε
εκατομμύρια ανθρώπους που υπέφεραν από τον λιμό στη
περιοχή του Σαχέλ το 2012, τις συνεχιζόμενες προσπάθειες
για παροχή βοήθειας στους χιλιάδες πρόσφυγες που
εγκαταλείπουν τη Συρία λόγω των σφοδρών συγκρούσεων
στην περιοχή. Σε όλες τις περιπτώσεις, η βοήθεια της ΕΕ
έκανε τη διαφορά γι’ αυτούς που τη χρειάζονταν.
Για την αντιμετώπιση των συνεχώς μεταβαλλόμενων
παγκόσμιων απειλών, είναι απαραίτητη η διαρκής
προσαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου.
Για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της όσον αφορά
την αντιμετώπιση κρίσεων, η ΕΕ συνένωσε το 2010 τις
υπηρεσίες ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής
προστασίας. Την ίδια χρονιά, η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα
ορίστηκε η πρώτη επίτροπος της ΕΕ αποκλειστικά αρμόδια
για θέματα διεθνούς συνεργασίας, ανθρωπιστικής
βοήθειας και αντιμετώπισης κρίσεων. Χάρη στη συνένωση
αυτή, η ΕΕ μπορεί να συντονίζει την παροχή βοήθειας και
τη χρήση των διαθέσιμων πόρων πιο αποτελεσματικά.
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Ενωμένοι μέσα από την αλληλεγγύη
Έρευνα που διεξήχθη το 2012 έδειξε ότι οι εννέα στους
δέκα πολίτες της ΕΕ επικροτούν την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ. Παρά την
οικονομική κρίση, η τάση αυτή είναι ανοδική, γεγονός που
δείχνει την ισχυρή πεποίθηση ότι η ΕΕ πρέπει να
αναλαμβάνει δράση στον τομέα αυτό. Πάνω από το 80 %
των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι η ανάληψη
συντονισμένης ευρωπαϊκής δράσης στον τομέα της
πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση καταστροφών
είναι πιο αποτελεσματική απ’ ό,τι οι παρεμβάσεις
μεμονωμένων κρατών μελών.
Την ευθύνη για χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας
μοιράζονται από κοινού η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ενώ
η βοήθεια αυτή παρέχεται σε συνεργασία με διεθνείς και
τοπικούς φορείς. Στον τομέα της πολιτικής προστασίας,
η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρμόδια για τη στήριξη, τον
συντονισμό και τη συμπλήρωση των μέτρων που
λαμβάνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο συντονιστικός της
ρόλος επιτρέπει στην ΕΕ να παρέχει μεγαλύτερη βοήθεια
και να συγκεντρώνει περισσότερους πόρους και
τεχνογνωσία, ώστε να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα
της χορηγούμενης βοήθειας και να εξασφαλίζονται υψηλά
ποιοτικά πρότυπα για παρεμβάσεις σε περιπτώσεις
κρίσεων. Έτσι, η ΕΕ έχει καταφέρει να αντιδρά
αποτελεσματικά σε κρίσεις πρωτοφανούς κλίμακας, όπως
οι πλημμύρες που προκάλεσαν οι μουσώνες στο
Πακιστάν το 2010.
Για την καλύτερη διαχείριση του μακροπρόθεσμου
αντικτύπου των καταστροφών και τη βελτίωση των
μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας, η παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας και η αντιμετώπιση κρίσεων
πρέπει να συνδυάζονται με ενέργειες σε τομείς όπως
η αναπτυξιακή συνεργασία και η προστασία του
περιβάλλοντος. Γι’ αυτό απαιτείται συντονισμός σε
επίπεδο ΕΕ.

Εκτοπισμένη οικογένεια από
το Μπουρούντι μπόρεσε να
επιστρέψει στο σπίτι της χάρη
στη βοήθεια
επανεγκατάστασης που
χορήγησε η ΕΕ.
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Γιατί χρειάζεται η θωράκιση
των ευάλωτων πληθυσμών
Κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι
πλήττονται από ξηρασίες, πλημμύρες,
κατολισθήσεις, κυκλώνες, σεισμούς,
τσουνάμι, πυρκαγιές και άλλες καταστροφές.
Εκτιμάται ότι το 97 % των θανάτων που
προκαλούνται από φυσικές καταστροφές
σημειώνεται σε αναπτυσσόμενες χώρες και
είναι οι ίδιες αυτές χώρες που επιβαρύνονται
περισσότερο από την άποψη της απώλειας
εισοδήματος. Μόνον στην Αφρική,
πρόσφατες αλλά και επαναλαμβανόμενες
κρίσεις από το 2010 και μετά έπληξαν
31 εκατομμύρια ανθρώπους στο Κέρας της
Αφρικής και στην περιοχή του Σαχέλ.
Χρειαζόμαστε λοιπόν μια βιώσιμη πολιτική
που θα θωρακίζει τους ευάλωτους
πληθυσμούς του αναπτυσσόμενου κόσμου,
έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν
καλύτερα τις καταστροφές.
Πώς βοηθά η ΕΕ;
Η θωράκιση έναντι των καταστροφών
βρίσκεται κάπου ανάμεσα στην ανθρωπιστική
και την αναπτυξιακή βοήθεια. Έχοντας αυτό
κατά νου, το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υπέβαλε πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο για την υιοθέτηση μιας νέας
πολιτικής με στόχο την προσαρμογή της
αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας
της ΕΕ, ώστε να θωρακιστούν και να είναι
λιγότερο ευάλωτοι οι πληθυσμοί που
πλήττονται από καταστροφές.
Η πρόταση περιλαμβάνει δέκα μέτρα, μεταξύ
των οποίων την παροχή στήριξης για τον
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σχεδιασμό εθνικών στρατηγικών θωράκισης,
σχεδίων διαχείρισης καταστροφών και
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στις
πιο ευαίσθητες χώρες. Παρουσιάζει επίσης
καινοτόμες προσεγγίσεις για τη διαχείριση
κινδύνου, που συνδέονται με τον
ασφαλιστικό κλάδο.
Η πολιτική αυτή αξιοποιεί τα θετικά
αποτελέσματα των πρωτοβουλιών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση των
μέτρων θωράκισης στο Σαχέλ και το Κέρας
της Αφρικής, στο πλαίσιο της βοήθειας που
παρέσχε λόγω της ξηρασίας που έπληττε τις
περιοχές αυτές. Οι πρωτοβουλίες αυτές
(AGIR‑Sahel και SHARE αντίστοιχα)
αποβλέπουν στον τερματισμό του φαύλου
κύκλου ξηρασίας‑λιμού‑φτώχειας,
εντοπίζοντας πιθανές δυνατότητες
συνέργειας και βελτίωσης του συντονισμού
στην παροχή ανθρωπιστικής και
αναπτυξιακής βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή υπολογίζει ότι θα δαπανήσει
270 εκατ. ευρώ το 2012 και το 2013 για την
πρωτοβουλία SHARE στο Κέρας της Αφρικής.
Για την πρωτοβουλία AGIR‑Sahel έχει τεθεί
ένας φιλόδοξος στόχος: η κινητοποίηση
750 εκατ. ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια.
Εστιάζοντας την προσοχή της στη θωράκιση
των ντόπιων πληθυσμών έναντι των
καταστροφών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επιδιώκει να σώσει ζωές, να εξασφαλίσει
μια καλύτερη σχέση κόστους‑αποδοτικότητας
και να συμβάλει στη μείωση της φτώχειας,
έτσι ώστε η παρεχόμενη βοήθεια να φέρει
πολλαπλά οφέλη και να προωθήσει
τη βιώσιμη ανάπτυξη.

© European Union

Κοινή στάση απέναντι στις ολοένα
αυξανόμενες απειλές

Στο Βανουάτου, τα παιδιά βοηθούν στην κατασκευή μοντέλου
της μεγαλύτερης απειλής για τη ζωή τους, του ηφαιστείου
του Όρους Γκαράτ.

Το μέγεθος των ανθρωπιστικών κρίσεων και η συχνότητα
με την οποία εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο αυξάνονται
συνεχώς. Μόνον ο αριθμός των φυσικών καταστροφών
αυξήθηκε από 78 το 1975 σε σχεδόν 400 το 2010.
Η κλιματική αλλαγή, οι επιπτώσεις της αύξησης του
πληθυσμού για τους φυσικούς πόρους, η αστικοποίηση,
οι βιομηχανικές δραστηριότητες και η υποβάθμιση του
περιβάλλοντος αποτελούν τα βασικότερα αίτια του
φαινομένου αυτού. Άλλες προκλήσεις είναι
ο αυξανόμενος αριθμός των ασταθών κρατών και των
εμφύλιων συγκρούσεων, καθώς και ο διαρκής κίνδυνος
τρομοκρατικών επιθέσεων.
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Η ΕΕ επιδιώκει να αναπροσαρμόσει τους τρόπους
αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Αυτό είναι
απαραίτητο λόγω των διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης
των χωρών που πλήττονται από κρίσεις και λόγω
της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης που περιορίζει
τους διαθέσιμους πόρους.
Ήδη από το 1992, η ΕΕ έχει δείξει την ικανότητά της να
ανταποκρίνεται σε νέες ανθρωπιστικές προκλήσεις.
Η παρέμβασή της στη σπαρασσόμενη από πολέμους
πρώην Γιουγκοσλαβία το 1992 ήταν η μεγαλύτερη ενιαία
προσπάθεια για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από
διεθνή οργανισμό σε μία χώρα. Η επιχείρηση στις χώρες
του Ινδικού Ωκεανού μετά το τσουνάμι του 2004 ήταν
η μεγαλύτερη επιχείρηση από τη σύσταση του
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας το 2001.
Καθώς το 2010 ήταν η χειρότερη χρονιά των τελευταίων
δεκαετιών όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές,
η ΕΕ έπρεπε να κάνει χρήση του αποθεματικού που
διαθέτει για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτή η τάση
συνεχίστηκε το 2011 και το 2012. Με την πάροδο των
ετών, η ικανότητα της ΕΕ για παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας διαρκώς επεκτείνεται, ώστε να μπορεί να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, και θα εξακολουθήσει να
αναπροσαρμόζεται και στο μέλλον.

Περιορισμός καταστροφών που
οφείλονται στο κλίμα: η περίπτωση
του Βανουάτου
Στο αρχιπέλαγος του Βανουάτου στον
Ειρηνικό Ωκεανό, μιας από τις λιγότερες
ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, ο κίνδυνος
φυσικών καταστροφών, όπως κυκλώνες και
πλημμύρες, είναι πιο έντονος εξαιτίας
της κλιματικής αλλαγής.
Η ΕΕ βοηθά τις τοπικές κοινότητες να
αντιμετωπίζουν τις συνέπειες
των καταστροφών και να βελτιώνουν
την ετοιμότητά τους, π.χ. με εκτίμηση του
μεγέθους των κινδύνων, την προετοιμασία
για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και
την κατασκευή καταφυγίων σε περίπτωση
κυκλώνα. Από το 2007 έως το 2012,
η ΕΕ παρείχε συνολικά 4,3 εκατ. ευρώ για
βελτίωση της ετοιμότητας, καθώς και
2,3 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει κοινότητες
που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
στο δυτικό τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
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Η προσέγγιση που ακολουθεί η ΕΕ
Μια προσέγγιση βασισμένη σε πραγματικές ανάγκες
Η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή αποτελεσματικές
στρατηγικές, ώστε τα χρήματα των ευρωπαίων
φορολογουμένων να αξιοποιούνται με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο για την αντιμετώπιση των πιο επειγουσών
ανθρωπιστικών αναγκών σε άλλες χώρες του κόσμου. Για
να εξασφαλιστεί ότι η βοήθεια παρέχεται στο κατάλληλο
μέρος την κατάλληλη στιγμή, η ΕΕ πραγματοποιεί σε
μόνιμη βάση «εκτιμήσεις αναγκών» προτού λάβει
αποφάσεις για παροχή βοήθειας.
Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορα
«εργαλεία». Για να εκτιμάται κάθε φορά η φύση των
ανθρωπιστικών αναγκών, έχουν θεσπιστεί κριτήρια
προσδιορισμού των κρίσεων και του μεγέθους της
απαραίτητης στήριξης, ανάλογα με την κλίμακα της
καταστροφής και την κατάσταση των συγκεκριμένων
χωρών και περιοχών.
Η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη σημασία στις κρίσεις που μπορεί να
έχουν πάψει να προβάλλονται από τα διεθνή ΜΜΕ και να
προσελκύουν την προσοχή άλλων χορηγών βοήθειας,
αλλά εξακολουθούν να χρήζουν επιτακτικής
αντιμετώπισης. Συγκεκριμένες αξιολογήσεις
διενεργούνται για να προσδιοριστούν τέτοιου είδους
«ξεχασμένες κρίσεις» και να παρασχεθεί σχετική βοήθεια.

Βοήθεια όπου και όποτε χρειάζεται
Οι παρεμβάσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής
προστασίας διενεργούνται σχεδόν εξ ορισμού υπό
ακραίες συνθήκες: η βοήθεια πρέπει να φθάσει στα
άτομα που τη χρειάζονται μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα και να είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες
ανάγκες τους, ενώ περιορισμοί που αφορούν θέματα
οργάνωσης και ασφάλειας συχνά καθιστούν δύσκολη την
πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.
Η ΕΕ διαθέτει μια σειρά διαδικασιών παρακολούθησης
και συντονισμού προκειμένου να φέρει εις πέρας αυτό το
δύσκολο έργο. Έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο
ειδικών επιτόπιων γραφείων ανθρωπιστικής βοήθειας. Σε
καταστάσεις κρίσης, παρέχουν τεχνική υποστήριξη στις
χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ επιχειρήσεις,
παρακολουθούν την εξέλιξη των παρεμβάσεων και
βοηθούν στον συντονισμό της δράσης των χορηγών σε
τοπικό επίπεδο. Συμβάλλουν επίσης στη χάραξη
στρατηγικής και πολιτικής. Το 2012 υπήρχαν 44 γραφεία
της ECHO ανά τον κόσμο με 145 εμπειρογνώμονες στην
ανθρωπιστική βοήθεια και 293 τοπικούς υπαλλήλους.

Αντί να πραγματοποιεί απευθείας παρεμβάσεις επιτόπου,
η ΕΕ παρέχει χρηματοδότηση σε 200 περίπου εταίρους,
συμπεριλαμβανομένων ειδικών οργανισμών του ΟΗΕ, μη
κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), φορέων των κρατών
μελών και οργανώσεων όπως η Διεθνής Επιτροπή του
Ερυθρού Σταυρού, η Διεθνής Ομοσπονδία Οργανώσεων
του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου. Αυτοί
οι εταίροι χρηματοδοτούνται με βάση τις προτάσεις τους
για κάλυψη των αναγκών των πληθυσμών που έχουν
πληγεί από καταστροφές. Η ΕΕ έχει θεσπίσει διάφορους
μηχανισμούς για να εξασφαλίσει τον συντονισμό των
κονδυλίων που παρέχει τόσο η ίδια αλλά και τα κράτη
μέλη της, καθώς και άλλοι παράγοντες ανθρωπιστικής
βοήθειας.
Λόγω του ότι η ζήτηση ανθρωπιστικής βοήθειας
αυξάνεται ταχύτερα από την προσφορά, εγκαινιάστηκε
η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών
Ανθρωπιστικής Βοήθειας» για να στηρίζει και να
συμπληρώνει τα υφιστάμενα προγράμματα.

Κοινές θεμελιώδεις αξίες
Οι εταίροι της ΕΕ στον τομέα
της ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να
ασπάζονται τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές
αξίες που διέπουν όλες τις δράσεις της:
—— Ανθρωπισμός: ο ανθρώπινος πόνος
πρέπει να αντιμετωπίζεται όπου
διαπιστώνεται, με ιδιαίτερη προσοχή στα
πιο ευάλωτα μέλη του πληθυσμού.
—— Ουδετερότητα: η βοήθεια δεν πρέπει να
ευνοεί ιδιαίτερα κανένα τμήμα
του πληθυσμού.
—— Αμεροληψία: η βοήθεια πρέπει να
παρέχεται αποκλειστικά με βάση τις
ανάγκες, χωρίς διακριτική μεταχείριση.
—— Ανεξαρτησία: μοναδικός σκοπός
της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι
η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου,
και επομένως δεν μπορεί να υπηρετεί
πολιτικούς, οικονομικούς
ή στρατιωτικούς σκοπούς.

Η

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η

Ε Ν Ω Σ Η

Μ Ε

Α Π Λ Α

8

Λ Ο Γ Ι Α

Επιτόπου παρέμβαση
Για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των θυμάτων μιας
συγκεκριμένης καταστροφής, η ΕΕ χρηματοδοτεί
διάφορες δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, ανάλογα με
το είδος και τις συνθήκες της καταστροφής.
Η επισιτιστική βοήθεια μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή
τροφίμων, χρημάτων και κουπονιών, ειδικών προϊόντων
διατροφής για παιδιά που πλήττονται από οξύ υποσιτισμό,
καθώς και σπόρους και λιπάσματα για αγρότες.
Η ιατρική βοήθεια περιλαμβάνει, για παράδειγμα,
εκστρατείες εμβολιασμού για την αποφυγή επιδημιών, την
περίθαλψη τραυματιών και τη δημιουργία κέντρων
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Άλλες μορφές βοήθειας
είναι η παροχή φαρμάκων και νοσοκομειακού εξοπλισμού,
η επιμόρφωση προσωπικού και η παροχή βασικής
φροντίδας υγείας, με εστίαση στις ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού όπως οι έγκυες γυναίκες και τα παιδιά.
Η ύδρευση και η αποχέτευση αποτελούν τομείς
προτεραιότητας για τις περιοχές που έχουν πληγεί από
καταστροφές, καθώς είναι απαραίτητο το καθαρό πόσιμο
νερό και οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης ώστε να
αποφεύγεται η εξάπλωση ασθενειών. Στις δράσεις
παροχής βοήθειας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΤΟ 2012
(ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)
ΠΕΡΙΟΧΗ/ΧΩΡΑ
Αφρική
Σουδάν και Τσαντ
Κεντρική Αφρική
Κέρας της Αφρικής
Μεσημβρινή Αφρική και Ινδικός Ωκεανός
Δυτική Αφρική
Μέση Ανατολή, Μεσόγειος
Μέση Ανατολή
Μεσόγειος
Ασία/Ειρηνικός
Κεντρική και Νοτιοδυτική Ασία

ΠΟΣΟ
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32
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255
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110

Κεντρική Νότια Ασία
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Νοτιοανατολική Ασία και Ειρηνικός Ωκεανός
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Λατινική Αμερική, Καραϊβική
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Λατινική Αμερική

30

Καραϊβική

38

5

Παγκόσμιες καταστροφές
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1

Πολιτική προστασία

27

2

Εντός ΕΕ

21

Εκτός ΕΕ

6

Παγκόσμια βοήθεια και στήριξη
ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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η δημιουργία φρεατίων και αποχωρητηρίων,
οι γεωτρήσεις και οι αγωγοί ύδρευσης, η επεξεργασία
λυμάτων και η εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής.
Σε άτομα που έχουν χάσει τα σπίτια τους δίνονται τέντες,
φύλλα πλαστικών υλών ή άλλα είδη καταλύματος.
Οι δράσεις για την κάλυψη έκτακτων αναγκών μπορεί
επίσης να περιλαμβάνουν την αποκατάσταση υποδομών,
την εκκαθάριση ναρκοπεδίων, την παροχή ψυχολογικής
υποστήριξης και εκπαίδευσης.
Πολλές δράσεις προετοιμάζουν επίσης τους ντόπιους
πληθυσμούς για την αντιμετώπιση καταστροφών, έτσι
ώστε να μειωθεί ο αντίκτυπος πιθανών μελλοντικών
καταστροφών στις κοινότητές τους.

Αυξημένη ετοιμότητα για αντιμετώπιση
καταστροφών σε παγκόσμιο επίπεδο: το
πρόγραμμα Dipecho
Όταν δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη
κινδύνων και η πρόληψη καταστροφών,
συχνά οι ζημίες μπορούν να περιοριστούν
χάρη στην ετοιμότητα του πληθυσμού και
την εφαρμογή ενδεδειγμένων μηχανισμών
αντιμετώπισης. Αυτό προσπαθεί να επιτύχει
το πρόγραμμα Dipecho της ΕΕ σχετικά με τη
βελτίωση του επιπέδου ετοιμότητας για την
αντιμετώπιση καταστροφών.
Το πρόγραμμα Dipecho είναι επικεντρωμένο
στην κατάρτιση, τη δημιουργία ικανότητας,
την ευαισθητοποίηση, τη δημιουργία ή τη
βελτίωση τοπικών συστημάτων έγκαιρης
προειδοποίησης και σχεδίων έκτακτης
ανάγκης. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται
απλά προπαρασκευαστικά μέτρα που συχνά
μπορούν να εφαρμόζουν οι ντόπιοι μόνοι
τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις,
οι ντόπιοι συμβάλλουν ενεργά στις δράσεις
του Dipecho.
Τα σχέδια εκτελούνται από οργανώσεις
παροχής βοήθειας που έχουν την έδρα τους
στην Ευρώπη, καθώς και από υπηρεσίες του
ΟΗΕ, σε συνεργασία με τοπικές αρχές και
ΜΚΟ. Το Dipecho καλύπτει οκτώ περιοχές
όπου συμβαίνουν συχνά φυσικές
καταστροφές: την Καραϊβική, την Κεντρική
Αμερική, τη Νότια Αμερική, την Κεντρική
Ασία, τη Νότια Ασία, τη Νοτιοανατολική Ασία,
τη Νοτιοανατολική Αφρική, καθώς και
το νοτιοδυτικό τμήμα του Ινδικού Ωκεανού
και την περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού.
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Ενώνοντας τις δυνάμεις μας για την
αντιμετώπιση κρίσεων εντός και εκτός ΕΕ
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ καλύπτει όλα
τα στάδια, από την πρόληψη και την ετοιμότητα έως την
αντιμετώπιση μιας καταστροφής. Σήμερα στον μηχανισμό
αυτό εντάσσονται 32 χώρες, συγκεκριμένα τα 28 κράτη
μέλη της ΕΕ και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και
η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Οποιαδήποτε χώρα, είτε είναι κράτος μέλος της ΕΕ είτε
όχι, η οποία δεν δύναται να αντιμετωπίσει μόνη της μια
καταστροφή, μπορεί να ζητήσει βοήθεια μέσω του
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ως καταστροφές
νοούνται πλημμύρες, δασοπυρκαγιές, σεισμοί, θύελλες
ή τσουνάμι, καθώς και τρομοκρατικές πράξεις,
τεχνολογικά ή πυρηνικά ατυχήματα και περιβαλλοντικές
καταστροφές, όπως η θαλάσσια ρύπανση.
Όταν μια χώρα που έχει πληγεί από καταστροφή ζητά
βοήθεια, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων
Αναγκών (Emergency Response Coordination Centre — ERCC)
της ΕΕ γνωστοποιεί τις ανάγκες της πληγείσας χώρας σε
όλες τις χώρες που συμμετέχουν στον Μηχανισμό
Πολιτικής Προστασίας. Στη συνέχεια, οι συμμετέχουσες
χώρες ανταποκρίνονται αποστέλλοντας εμπειρογνώμονες
ή βοήθεια σε είδος, προκειμένου να συμβάλουν στην
αντιμετώπιση της κατάστασης επιτόπου. Η βοήθεια μπορεί
να περιλαμβάνει ομάδες αναζήτησης και διάσωσης,
ιατρικές υπηρεσίες, αντλίες υψηλής δυναμικότητας,
μονάδες καθαρισμού νερού κ.ά. Το ERCC βοηθά στον
συντονισμό της ευρωπαϊκής βοήθειας, αντιστοιχίζοντας
την προσφορά στις ανάγκες, διευκολύνοντας και συχνά
συγχρηματοδοτώντας τη μεταφορά της βοήθειας και
αποστέλλοντας ομάδες παρακολούθησης της κατάστασης,
εφόσον χρειάζεται. Το ERCC λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7
ημέρες την εβδομάδα.

© European Union

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ ενισχύει
επίσης την ετοιμότητα των συμμετεχουσών χωρών στην
αντιμετώπιση καταστροφών, π.χ. μέσα από προγράμματα
κατάρτισης, ασκήσεις ή ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων.
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Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες παρέχουν δυνατότητες
επιμόρφωσης για το προσωπικό των συμμετεχουσών
χωρών που λαμβάνει μέρος σε δράσεις πολιτικής
προστασίας. Συμβάλλουν στον συντονισμό και την
ταχύτερη παράδοση της βοήθειας, προωθούν τη
μεταφορά γνώσης και τη δημιουργία δικτύων.
Παρέχεται επίσης χρηματοδότηση για σχέδια πρόληψης
και ετοιμότητας, όπως η προώθηση ερευνών για θέματα
που έχουν σχέση με καταστροφές, η ενίσχυση
μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης ή η στήριξη
εκστρατειών ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ
επικεντρώνεται σε περιοχές όπου η εφαρμογή μιας
κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης μπορεί να δημιουργήσει
τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και συνδέει επίσης την
πολιτική προστασία με άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ,
έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της.

Προετοιμασία μέσω ασκήσεων
προσομοίωσης
Η προσομοίωση της σύγκρουσης ενός τρένου που
μεταφέρει οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων και ενός
άλλου τρένου που μεταφέρει επικίνδυνες ουσίες ήταν μια
από τις ασκήσεις που διοργανώθηκαν στην
Πολωνία το 2011. Η λεγόμενη «άσκηση Carpathex»
προετοίμασε τις ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών για τη διαχείριση πραγματικών καταστάσεων:
η προσομοίωση της σύγκρουσης των τρένων ήταν
άσκηση ετοιμότητας ενόψει εκδηλώσεων όπως το
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
της UEFA το 2012.
Άλλες ασκήσεις προσομοίωσης αφορούσαν την
εκδήλωση δασοπυρκαγιάς από σπινθήρες των φρένων
ενός τρένου ή μια πλημμύρα σε χωριό λόγω
κατάρρευσης δεξαμενής. Ασκήσεις τέτοιου τύπου
διοργανώνονται κάθε χρόνο με χρηματοδοτική
συνεισφορά της ΕΕ.

Εθελοντές εκπαιδεύονται στο
Τατζικιστάν ως μέλη
των ομάδων αντιμετώπισης
έκτακτων καταστάσεων, στο
πλαίσιο του προγράμματος
Dipecho.
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Τι κάνει η ΕΕ
Υλοποίηση δεσμεύσεων
Από το 1992 η ΕΕ έχει βοηθήσει εκατομμύρια θύματα
καταστροφών σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 15 δισ. ευρώ
έχουν διατεθεί για παροχή βοήθειας σε περισσότερες από
140 χώρες. Σήμερα, η ΕΕ χορηγεί κατά μέσο όρο πάνω
από 1 δισ. κάθε χρόνο για να στηρίξει τους πιο
ευάλωτους πληθυσμούς του πλανήτη. Αν
συνυπολογιστούν τα κονδύλια που προέρχονται από τις
μεμονωμένες χώρες της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον
κόσμο, καθώς συνεισφέρει πάνω από τη μισή επίσημη
ανθρωπιστική βοήθεια παγκοσμίως.
Μόνο το 2012, η ΕΕ χορήγησε ανθρωπιστική βοήθεια σε
περίπου 122 εκατομμύρια άτομα σε 92 χώρες εκτός ΕΕ,
ενώ ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας
ενεργοποιήθηκε 21 φορές για την αντιμετώπιση κρίσεων
εντός και εκτός ΕΕ.
Ωστόσο, τα επιτεύγματα της ΕΕ δεν μπορούν να
αξιολογηθούν μόνο με βάση τους αριθμούς: τα λιγότερο
εμφανή αποτελέσματα στην προετοιμασία και την
πρόληψη έχουν εξίσου μεγάλη σημασία στην προσέγγιση
που ακολουθεί η ΕΕ όσον αφορά την ανθρωπιστική
βοήθεια και την πολιτική προστασία. Το υφιστάμενο
πλαίσιο επιτρέπει στις χώρες της ΕΕ να συνεργάζονται
αποτελεσματικά σε όλα αυτά τα επίπεδα και να προωθούν
τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και την
προσήλωση στις αρχές που το διέπουν. Αυτό αποτελεί τη
βάση για πρόληψη άλλων καταστροφών στο μέλλον.

Δύο δεκαετίες αλληλεγγύης… και
συνεχίζουμε την προσπάθεια

Η ECHO ξεκίνησε να λειτουργεί με 40 περίπου
υπαλλήλους και έκτοτε έχει εξελιχτεί σ’ έναν μεγάλο αλλά
ευέλικτο οργανισμό που διαθέτει 300 υπαλλήλους στα
κεντρικά γραφεία των Βρυξελλών και 400 υπαλλήλους με
εμπειρογνωσία στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας
στα 44 αποκεντρωμένα γραφεία σε χώρες που έχουν
πληγεί βαρύτατα από κρίσεις στην Αφρική, την Ασία και τη
Λατινική Αμερική. Το πλαίσιο δράσης της ECHO, καθώς και
οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι της, προσαρμόζονται
συνεχώς ώστε η ΕΕ να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις
διαρκώς αυξανόμενες προκλήσεις.
Το 2007 τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα 27 κράτη μέλη
της συμφώνησαν σε ένα βασικό έγγραφο πολιτικής με
τον τίτλο «Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την
Ανθρωπιστική Βοήθεια». Το έγγραφο αυτό υπογραμμίζει
ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει η ΕΕ δεν
αποτελεί πολιτικό εργαλείο και επαναβεβαίωσε τις
βασικές αρχές που τη διέπουν: ουδετερότητα,
ανθρωπισμός, ανεξαρτησία και αμεροληψία. Ορίζει επίσης
με σαφήνεια τον ρόλο των διαφόρων παραγόντων
ανθρωπιστικής δράσης στις ζώνες κρίσεων, έτσι ώστε να
ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ να παρέχει βοήθεια.
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Το 2012 η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας
και Πολιτικής Προστασίας (ECHO) της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής γιόρτασε τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την
έναρξη της λειτουργίας της. Από τη δημιουργία της μέχρι
σήμερα έχει επιτύχει πολλά. Η απόφαση σύστασης
της ECHO πάρθηκε από τα 12, την εποχή εκείνη, κράτη
μέλη της ΕΕ, καθώς το μέγεθος και το εύρος
των ανθρωπιστικών κρίσεων που έπληξαν τον
κόσμο το 1991 κατέδειξαν τις περιορισμένες
δυνατότητες της Ευρώπης. Για την αντιμετώπιση
καταστροφών μεγάλης κλίμακας, όπως οι συγκρούσεις
στην πρώην Γιουγκοσλαβία, ο κυκλώνας στο
Μπανγκλαντές και ο λιμός στη Σομαλία, απαιτούνταν
μεγαλύτερος συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ, έτσι ώστε
η βοήθεια να παρέχεται ταχύτερα και να είναι πιο
αποτελεσματική.

Αφγανοί παραλαμβάνουν εργαλεία στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενης από την ECHO βοήθειας
για την αντιμετώπιση ξηρασίας που προκάλεσε λιμό και εκτόπιση ντόπιων πληθυσμών.
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Η Συνθήκη της Λισαβόνας που τέθηκε σε ισχύ την
1η Δεκεμβρίου 2009 θέσπισε τη νομική βάση για τις
πολιτικές της ΕΕ στους τομείς της ανθρωπιστικής
βοήθειας και της πολιτικής προστασίας. Καθορίζει τον
ρόλο της Ένωσης στην ενίσχυση τόσο της προστασίας
από καταστροφές όσο και της πρόληψης, και αναφέρει
ότι η ΕΕ πρέπει να εφαρμόζει το διεθνές ανθρωπιστικό
δίκαιο, περιλαμβανομένων των αρχών της αμεροληψίας
και της μη διακριτικής μεταχείρισης.
Υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης. Επί του παρόντος,
εκπονούνται σχέδια για βελτίωση του τρόπου με τον
οποίο η ΕΕ διαχειρίζεται την παροχή βοήθειας σε χώρες
που έχουν πληγεί από καταστροφές. Με βάση τα σχέδια
αυτά, προβλέπεται μετάβαση από τον κατά περίπτωση
συντονισμό σε ένα πιο προβλέψιμο σύστημα.

Γρήγορη και αποτελεσματική δράση
Καθ’ όλη τη διάρκεια των 20 αυτών ετών, η ΕΕ παρείχε
βοήθεια σε θύματα πολυάριθμων καταστροφών σε
διάφορα μέρη του κόσμου. Ακολουθεί μια ενδεικτική
επιλογή βασικών δράσεων της ΕΕ.
• Ο πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία άφησε το 1992
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους εκτοπισμένους, χωρίς
τροφή και τραυματισμένους. Η ΕΕ χορήγησε βοήθεια
που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, 300 000 τόνους
τρόφιμα, κουβέρτες, στρώματα και είδη υγιεινής.
• Άτομα που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω της
γενοκτονίας στη Ρουάντα το 1994 έλαβαν από την ΕΕ
ιατρική περίθαλψη, όπως επανενυδάτωση και εμβόλια
για τα παιδιά. Όσοι επέστρεψαν στα κατεστραμμένα
χωριά τους έλαβαν κιβώτια με χρήσιμα είδη για την
επανεγκατάστασή τους.
• Όταν ο τυφώνας Μιτς προκάλεσε τρομερές
καταστροφές στην Κεντρική Αμερική το 1998, η ΕΕ
βοήθησε με παροχή πόσιμου νερού ώστε να
αποφευχθεί η εξάπλωση υδατογενών λοιμώξεων.
• Μετά την πτώση του καθεστώτος των
Ταλιμπάν το 2001, η ΕΕ χορήγησε περισσότερα από
483 εκατ. ευρώ σε βοήθεια για την αντιμετώπιση των
βασικών αναγκών των Αφγανών.
• Το 2004, το τσουνάμι στον Ινδικό Ωκεανό σκότωσε
πάνω από 230 000 ανθρώπους. Η άμεση βοήθεια που
παρείχε η ΕΕ είχε ως στόχο κυρίως την επιβίωση. Τα
πιο μακροπρόθεσμα έργα περιλάμβαναν την κατασκευή
καταυλισμών για τους αστέγους, τη χρηματοδότηση
υγειονομικού προσωπικού και την αγορά αλιευτικών
σκαφών.

ΠΡΟΣΤ Α ΣΙ Α
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• Το 2010, μια χρονιά με πρωτοφανείς καταστροφές, οι
μεγαλύτερες επιχειρήσεις παροχής βοήθειας
εκτυλίχθηκαν στο Σουδάν και το Πακιστάν. Στο Σουδάν,
η ΕΕ βοήθησε στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε
έξι εκατομμύρια ανθρώπους που επλήγησαν από τις
συγκρούσεις και τις εποχικές πλημμύρες. Στο Πακιστάν,
12,5 εκατομμύρια άνθρωποι έλαβαν κατάλυμα,
τρόφιμα, πόσιμο νερό, υγειονομική περίθαλψη και
κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής μετά από τις
πλημμύρες στη χώρα.
• Μετά τον καταστροφικό σεισμό και το επακόλουθο
τσουνάμι που έπληξαν την Ιαπωνία τον Μάρτιο
του 2011, η ΕΕ χορήγησε σχεδόν 400 τόνους βοήθειας
σε είδος και έστειλε μια ομάδα Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Προστασίας με ειδικούς σε θέματα υλικοτεχνικής
υποστήριξης και ραδιολογίας. Ευρωπαϊκή οικονομική
βοήθεια δόθηκε σε οικογένειες στις περισσότερο
πληγείσες επαρχίες.
• Βοήθεια και προστασία παρασχέθηκαν σε χιλιάδες
αμάχους την περίοδο των συγκρούσεων στη
Λιβύη το 2011.
• Το 2012 η ΕΕ βοήθησε στην περιοχή του Σαχέλ
εκατομμύρια ανθρώπους που υπέφεραν από λιμό, ενώ
ανθρωπιστική βοήθεια παρασχέθηκε σε εκατοντάδες
χιλιάδες πρόσφυγες από τη Συρία που προσπαθούσαν
να ξεφύγουν από τις συγκρούσεις στη χώρα τους.

Ενισχύουμε την πρόληψη, σώζουμε ζωές
Η δράση της ΕΕ, η οποία εστιάζεται στην πρόληψη των
καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών
τους όταν αυτές μπορούν να αποφευχθούν, έχει συμβάλει
τα μέγιστα στην πρόληψη του ανθρώπινου πόνου και έχει
σώσει πολλές ζωές. Στη δράση αυτή συγκαταλέγονται
ενέργειες τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, από τον
αποτελεσματικό συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι
την επιτυχή επιμόρφωση τοπικών εμπειρογνωμόνων σε
άλλες χώρες του κόσμου.
• Αφότου ξεκίνησε το πρόγραμμα Dipecho το 1996, η ΕΕ
έχει επενδύσει πάνω από 255 εκατ. ευρώ στην
προετοιμασία για την αντιμετώπιση καταστροφών σε
παγκόσμιο επίπεδο. Τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν
από το πρόγραμμα συνέβαλαν καθοριστικά στον
περιορισμό των ζημιών και στην αυξημένη ικανότητα
των κοινοτήτων να σώζουν τις ζωές και το βιος των
κατοίκων τους.
• Από το 2007 η ΕΕ συμμετείχε στην έναρξη διαφόρων
πρωτοβουλιών έγκαιρης προειδοποίησης, όπως
η διαδικτυακή πλατφόρμα «Meteoalarm» και το
Παγκόσμιο Σύστημα Ειδοποίησης και Συντονισμού για
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την Αντιμετώπιση Καταστροφών, ενός συστήματος
ειδοποίησης και συγκέντρωσης δεδομένων που
λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Η ΕΕ έχει επίσης επενδύσει
σε συστήματα προειδοποίησης για συγκεκριμένους
κινδύνους, όπως πλημμύρες, δασοπυρκαγιές και
τσουνάμι.
• Οι επενδύσεις της Ένωσης σε τεχνολογίες πρόληψης
των καταστροφών και περιορισμού των επιπτώσεών
τους, καθώς και η στενή της συνεργασία με άλλους
εταίρους οδήγησαν στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Πληροφόρησης για Δασοπυρκαγιές και του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Ειδοποίησης για Πλημμύρες.
• Μόνο το 2010, 873 άτομα έλαβαν μέρος σε δράσεις
κατάρτισης από επιλεγμένους οργανισμούς πολιτικής
προστασίας, ενώ διενεργήθηκαν επίσης επιτυχώς
τέσσερις ασκήσεις με αντικείμενο πλημμύρες, σεισμούς,
επικίνδυνα υλικά και τρομοκρατικές επιθέσεις.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αϊτή: από την παροχή βοήθειας
στην ανάκαμψη
Ο ισχυρότατος σεισμός που έπληξε την Αϊτή
τον Ιανουάριο του 2010 άφησε πίσω του
222 750 νεκρούς και σχεδόν 1,7 εκατομμύρια
αστέγους. Η ΕΕ εξακολουθεί να βοηθά την
Αϊτή σε όλα τα στάδια της ανάκαμψής της.
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Αμέσως μετά την καταστροφή, χορήγησε
πάνω από 100 εκατ. ευρώ για άμεσα μέτρα
βοήθειας, ενώ 25 χώρες της ΕΕ παρείχαν
στην Αϊτή βοήθεια σε είδος μέσω του
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Περίπου
πέντε εκατομμύρια άτομα έλαβαν στήριξη
από την ΕΕ στο στάδιο αυτό. Η βοήθεια
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χρησιμοποιήθηκε για να δοθούν σε
εκατοντάδες χιλιάδες θυμάτων καταλύματα,
αποχωρητήρια και ντους, ασφαλές πόσιμο
νερό, τρόφιμα και άλλα είδη όπως
κουβέρτες, κουζινικά και προϊόντα υγιεινής.
Η ΕΕ χρηματοδότησε επίσης μέτρα για τη
στήριξη των εκτοπισθέντων που αναζήτησαν
καταφύγιο σε άλλα μέρη της χώρας.
Λόγω του μη εύρωστου συστήματος υγείας
και της έλλειψης πρόσβασης σε καθαρό νερό,
αργότερα μέσα στο 2010 ξέσπασε επιδημία
χολέρας. Η ΕΕ χορήγησε 22 εκατ. ευρώ για
την αντιμετώπιση της χολέρας και μέτρα
αναχαίτισης της ασθένειας. Γύρω στα τρία
εκατομμύρια άνθρωποι επωφελήθηκαν από
τη δράση αυτή.
Τα επόμενα δύο χρόνια, η ΕΕ εισήγαγε
σταδιακά μέτρα για να βοηθήσει τη χώρα να
ανακάμψει. Η μακροπρόθεσμη βοήθεια για
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
συμπληρώνει τα διαρθρωτικά μέτρα για
αποκατάσταση των κοινωνικών υπηρεσιών
και υποδομών, ενώ παράλληλα συμβάλλει
στη μείωση του κινδύνου καταστροφών,
συνδέοντας την παροχή βοήθειας με την
ανάπτυξη.
Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας
στην Αϊτή, έχοντας δεσμεύσει συνολικά
1 235 εκατ. ευρώ από κονδύλια της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών
της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων. Θα συνεχίσει να παρέχει
ολοκληρωμένη βοήθεια για να στηρίξει την
ανάκαμψη και την ανάπτυξη της χώρας τα
επόμενα χρόνια.

Στην Αϊτή, η ΕΕ στήριξε την
αποκατάσταση βασικών
υπηρεσιών, όπως η παροχή
τρεχούμενου νερού και
αποχετευτικών
εγκαταστάσεων, σε μικρές
πόλεις όπως το Petit Goave.
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Πακιστάν: μια κρίση με πολλές
πτυχές και η απάντηση της ΕΕ
Το 2010 το Πακιστάν επλήγη από τις
χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 80
ετών. Πάνω από 1 800 άτομα έχασαν τη
ζωή τους και άλλα 18 εκατομμύρια
επλήγησαν με διάφορους τρόπους, ενώ
ακολούθησαν και νέες πλημμύρες την
επόμενη χρονιά. Η κατάσταση ήταν ήδη
επιβαρημένη λόγω της ένοπλης σύγκρουσης
του 2009, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον
εκτοπισμό σχεδόν τριών εκατομμυρίων
ανθρώπων. Η ΕΕ συνδύασε την παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας με την πολιτική
προστασία, κάτι που αποδείχθηκε ιδιαίτερα
αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση αυτής
της πρωτόγνωρης σε μέγεθος και
πολυπλοκότητα καταστροφής.

© European Union

Η Ένωση χορήγησε ανθρωπιστική βοήθεια
ύψους 150 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση
των άμεσων αναγκών του πληθυσμού.
Πρόσθετη βοήθεια ύψους 70 εκατ. ευρώ
παρασχέθηκε για τους εκτοπισθέντες που
ζούσαν σε καταυλισμούς ή σε οικογένειες
υποδοχής. Λόγω των συνθηκών που
επικρατούσαν, η διανομή της βοήθειας ήταν
εξαιρετικά δύσκολη. Παρ’ όλα αυτά, η ΕΕ
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μπόρεσε να αντιδράσει γρήγορα και
αποτελεσματικά, χάρη στην έγκαιρη
αποστολή εμπειρογνωμόνων στον τομέα της
ανθρωπιστικής βοήθειας, τους οποίους
ακολούθησε μια ομάδα πολιτικής
προστασίας της ΕΕ. Αυτή η ομάδα
εμπειρογνωμόνων εστάλη στο Πακιστάν για
να διευκολύνει τον συντονισμό της
εισερχόμενης βοήθειας και να συνεργαστεί
με τις εθνικές αρχές και τις ομάδες του ΟΗΕ.
Οι πακιστανικές αρχές ζήτησαν βοήθεια μέσω
του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης
Έκτακτων Αναγκών. Οι χώρες που
συμμετείχαν στον Μηχανισμό Πολιτικής
Προστασίας παρείχαν βοήθεια συνολικής
αξίας 271 εκατ. ευρώ. Οι συνεισφορές σε
είδος περιλάμβαναν μονάδες καθαρισμού των
υδάτων, ταμπλέτες και υγρά, καταλύματα και
κουτιά πρώτων βοηθειών. Η ΕΕ
συγχρηματοδότησε επίσης τη μεταφορά της
βοήθειας στη χώρα.
Το Πακιστάν κινδυνεύει συχνά από φυσικές
καταστροφές και η πρόσφατη κρίση
κατέδειξε την ανάγκη να συμπεριληφθεί
η μείωση του κινδύνου καταστροφών στους
στόχους της πολιτικής για την ανθρωπιστική
βοήθεια. Η ΕΕ συνεχίζει να καταβάλλει
προσπάθειες για θωράκιση του πληθυσμού
έναντι των καταστροφών και για ενίσχυση
της ικανότητάς του να τις αντιμετωπίζει.

Η παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας στο Πακιστάν μετά
τις πλημμύρες του 2010 ήταν
δύσκολη λόγω των
κατεστραμμένων υποδομών.

Η
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Σαχέλ: φέρνοντας στο παγκόσμιο
προσκήνιο μια ξεχασμένη κρίση
Η ζώνη του Σαχέλ είναι μια λωρίδα γης που
διασχίζει τη βόρεια Αφρική από τα δυτικά
έως τα ανατολικά. Πρόκειται για μια από τις
πιο φτωχές περιοχές του κόσμου. Η ξηρασία
και η υπανάπτυξη υπονομεύουν την
επισιτιστική ασφάλεια, με αποτέλεσμα
δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι να κινδυνεύουν
από λιμό. Όσο διογκώνεται αυτή
η ανθρωπιστική κρίση, αυξάνεται και
η βοήθεια της ΕΕ. Από τις αρχές του 2012,
η Ένωση αύξησε στα 337 εκατ. ευρώ την
παροχή βοήθειας στην περιοχή αυτή.
Ακολουθεί μια πολλαπλή προσέγγιση, που
συνδυάζει τη μακροπρόθεσμη θωράκιση
της περιοχής με την παροχή επείγουσας
βοήθειας για την αντιμετώπιση των
κρίσιμων περιόδων και την αποκατάσταση
των ζημιών μετά την πάροδό τους.

© FAO

Χάρη στην ανθρωπιστική αυτή βοήθεια
σώθηκαν πολλές ζωές και μειώθηκε
ο αντίκτυπος της κρίσης στα νοικοκυριά.
Ο ρόλος της ΕΕ ήταν καθοριστικός για την
επαναφορά της κρίσης αυτής στην πρώτη
σελίδα των διεθνών ΜΜΕ. Εκτός από την
παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών, η ΕΕ καταβάλλει επίσης
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προσπάθειες για την αναγνώριση της
επισιτιστικής ανασφάλειας ως διαρθρωτικού
ζητήματος, τονίζοντας τη σημασία της για την
καταπολέμηση της φτώχειας.
Αστέρες του ποδοσφαίρου, όπως ο Ραούλ
Γκονζάλες και ο Πατρίκ Βιέρα, συμμετείχαν
στον αγώνα κατά της πείνας στην περιοχή
του Σαχέλ, ως πρέσβεις καλής θέλησης στην
εκστρατεία «Το ποδόσφαιρο κατά της
πείνας», η οποία απευθύνει έκκληση για
περισσότερη πολιτική βούληση.
Ο υποσιτισμός και η πείνα αυξάνονται και
πάλι σε όλον τον πλανήτη. Πάνω από ένα
δισεκατομμύριο άτομα στον κόσμο εκτιμάται
ότι επλήγησαν από «έλλειψη επισιτιστικής
ασφάλειας» το 2010. Στην περιοχή του Σαχέλ
και στο Κέρας της Αφρικής, η ξηρασία είχε
ως αποτέλεσμα έντονη επισιτιστική
ανασφάλεια για εκατομμύρια ανθρώπους.
Ωστόσο, οι ευάλωτοι πληθυσμοί άλλων
χωρών, περιλαμβανομένου του Πακιστάν και
της Υεμένης, είναι επίσης αντιμέτωποι με την
έλλειψη επισιτιστικής και διατροφικής
ασφάλειας. Η παροχή επισιτιστικής βοήθειας
συνιστά το μεγαλύτερο μέρος του
προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας
της ΕΕ. Το 2011 η ΕΕ διέθεσε συνολικά 509
εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια με
στόχο την επισιτιστική και διατροφική
ασφάλεια.

Ο Ραούλ Γκονζάλες
επισκέπτεται το Τσαντ στο
πλαίσιο της εκστρατείας «Το
ποδόσφαιρο κατά της πείνας».
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Επόμενα βήματα
Η προσαρμογή των μηχανισμών αντιμετώπισης
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις προκλήσεις ενός όλο
και πιο εύθραυστου κόσμου έχει μεγάλη σημασία. Η ΕΕ
εργάζεται επί του παρόντος για τη δημιουργία ενός πιο
προβλέψιμου και αξιόπιστου συστήματος. Η σχεδιαζόμενη
«Ευρωπαϊκή Ικανότητα Αντίδρασης» θα αυξήσει την
αποδοτικότητα και τη συνεκτικότητα της παρεχόμενης
βοήθειας χάρη στον έγκαιρο προγραμματισμό. Θα
ενισχυθούν επίσης οι δράσεις πρόληψης
των καταστροφών και διαχείρισης των κινδύνων.
Στην πράξη, θα υπάρχει σε εθελοντική βάση διαθέσιμο
ένα σύνολο ειδικευμένων ομάδων και ειδικού εξοπλισμού
που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα σε περίπτωση
κρίσης. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει επίσης στον
εξορθολογισμό των διαδικασιών μεταφοράς
της βοήθειας, ώστε αυτή να παρέχεται ταχύτερα. Θα
βελτιωθεί ο προγραμματισμός της αντιμετώπισης
καταστροφών μέσα από τη χαρτογράφηση των πόρων
που διαθέτουν οι χώρες της ΕΕ και την κατάρτιση
σχεδίων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
Εξετάζονται επίσης μέτρα για μεγαλύτερες επενδύσεις σε
κοινές επιμορφωτικές δράσεις και διασυνοριακές
ασκήσεις, καθώς και η ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής
επισκόπησης του κινδύνου καταστροφών.
Για τη διαχείριση του νέου συστήματος, η ΕΕ συγκροτεί
ένα Κέντρο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης
Ανάγκης, που θα συμβάλλει στον αποτελεσματικότερο
συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το κέντρο θα
λειτουργεί όλο το 24ωρο ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή
ροή των πληροφοριών.
Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη μελλοντική
χρηματοδότηση της Ένωσης, η ΕΕ αναζητά τρόπους για να
εντάξει με πιο συνεπή τρόπο στην αναπτυξιακή πολιτική
της τα στοιχεία της ετοιμότητας και της μετάβασης από
την ανθρωπιστική στην αναπτυξιακή βοήθεια.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 θα
στηρίζει δράσεις για επιτάχυνση της αντίδρασης σε
καταστροφές, την καλύτερη πρόβλεψή τους και την
ομαλότερη μετάβαση σε αναπτυξιακές δράσεις
μακροπρόθεσμου χαρακτήρα μετά από μια καταστροφή.

Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών
Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκροτεί ένα Ευρωπαϊκό Σώμα
Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, ώστε οι Ευρωπαίοι

© European Union

Κάλυψη των αναγκών

Η Ντιάνα Τονέα από τη Ρουμανία πήγε στην Αϊτή ως μέλος
του Σώματος Εθελοντών και χαρακτήρισε την εμπειρία
της «εποικοδομητική και γεμάτη προκλήσεις».

που επιθυμούν να συνεισφέρουν στις ανθρωπιστικές
επιχειρήσεις της ΕΕ να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία θεσπίστηκε με τη Συνθήκη
της Λισαβόνας, θα προσθέσει πραγματική αξία στην παροχή
ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ και θα συμπληρώσει
τα υφιστάμενα προγράμματα. Τον Σεπτέμβριο του 2012,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις που δίνουν την
ευκαιρία σε περίπου 10 000 άτομα να συμμετάσχουν
εθελοντικά σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις της ΕΕ σε όλο
τον κόσμο τη περίοδο 2014-2020.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μπορούν να είναι είτε
νέοι που σκοπεύουν να εργαστούν στον τομέα της
επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ή εμπειρογνώμονες
του τομέα αυτού. Το Σώμα Εθελοντών θα μεριμνά ώστε
οι εθελοντές να στέλνονται εκεί όπου οι δεξιότητές τους
είναι περισσότερο απαραίτητες και να μπορούν να
συμβάλουν στην ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων και
των ντόπιων εθελοντών. Η ασφάλεια των εθελοντών
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.
Στις πρώτες πιλοτικές δράσεις, πάνω από 200 Ευρωπαίοι
εστάλησαν ήδη σε περισσότερες από 30 χώρες, μεταξύ
των οποίων η Αϊτή, η Ινδονησία, η Μοζαμβίκη και το
Τατζικιστάν. Για να προετοιμαστούν για την εργασία στον
τόπο της καταστροφής, οι εθελοντές παρακολουθούν
θεωρητική και πρακτική κατάρτιση πριν από τη
συμμετοχή τους.
Το πρόγραμμα, το οποίο θα αναπτυχθεί περαιτέρω τα
επόμενα χρόνια, μπορεί να διαμορφώσει τους
κορυφαίους πρωτεργάτες στον τομέα της ανθρωπιστικής
βοήθειας, ενώ παράλληλα δίνει σε νεαρούς Ευρωπαίους
τη δυνατότητα να δείξουν την αλληλεγγύη τους σε όσους
έχουν ανάγκη.
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Η ΕΕ διαθέτει τα χρήματα του Νομπέλ
Ειρήνης για να βοηθήσει νεαρά θύματα
συγκρούσεων
Στις 10 Δεκεμβρίου 2012, απονεμήθηκε
στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Νομπέλ Ειρήνης.
Το βραβείο αυτό συνοδεύεται από
8 εκατ. σουηδικές κορόνες (930 000 ευρώ
περίπου). Η ΕΕ διπλασίασε το ποσό αυτό στα
2 εκατ. ευρώ. Καθώς το Νομπέλ Ειρήνης
συμβολίζει τη συμφιλίωση ανά τον κόσμο,
αποφασίστηκε τα χρήματα αυτά να
διατεθούν για τα θύματα όχι μόνο
μελλοντικών αλλά και παλαιότερων και
σημερινών συγκρούσεων: συγκεκριμένα, για
τα παιδιά εκείνα που δεν μπόρεσαν να
μεγαλώσουν σε ειρηνικές συνθήκες και να
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους
εξαιτίας συγκρούσεων και πολέμων.
Το 2012 το 90 % των θυμάτων
συγκρούσεων ήταν άμαχοι και οι μισοί από
αυτούς παιδιά. Επτά εκατομμύρια παιδιά
είναι πρόσφυγες και 12,4 εκατομμύρια
παιδιά είναι πρόσφυγες στην ίδια τους τη
χώρα εξαιτίας συγκρούσεων. Ένας από τους
καλύτερους τρόπους για να βοηθήσουμε και
να προστατεύσουμε παιδιά που υποφέρουν
από βίαιες συγκρούσεις είναι να τους
δώσουμε τη δυνατότητα για μάθηση και
εκπαίδευση. Διαφορετικά, το μέλλον τους θα
είναι ακόμη πιο δύσκολο. Από τα
75 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο, μεταξύ
των οποίων 20 εκατομμύρια κορίτσια, που
δεν πηγαίνουν στο σχολείο, περισσότερα
από τα μισά ζουν σε περιοχές που
πλήττονται από συγκρούσεις.

Έχοντας αυτό κατά νου, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κάλεσε τις ανθρωπιστικές
οργανώσεις και οργανισμούς που είναι
εταίροι της να προτείνουν κατάλληλα σχέδια
για χρηματοδότηση. Ως αποτέλεσμα, τα
χρήματα του βραβείου Νομπέλ θα διατεθούν
σε τέσσερα σχέδια στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας της ΕΕ «Παιδιά της Ειρήνης».
Στο σύνολό τους, τα σχέδια αυτά θα
ωφελήσουν περισσότερα από
23 000 παιδιά στο Ιράκ, την Κολομβία, τον
Ισημερινό, την Αιθιοπία, τη Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό και το Πακιστάν,
δίνοντάς τους πρόσβαση σε βασική
εκπαίδευση και σε χώρους φιλικούς προς τα
παιδιά, παρέχοντάς τους προστασία, παιδεία
και μια ευκαιρία για καλύτερο μέλλον.

Η εκπαίδευση βοηθά όσα παιδιά έπεσαν θύματα συγκρούσεων
να παραμείνουν παιδιά.

Η ΕΕ για τα παιδιά σε καταστάσεις
συγκρούσεων (http://ec.europa.eu/echo/
EU4children/index_en.htm)

Περισσότερα
XX
XX
XX
XX

Ευρωπαϊκή Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας: http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm
Η ΕΕ για τα παιδιά που είναι θύματα συγκρούσεων: http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm
Έχετε απορίες για την ΕΕ; Επικοινωνήστε με την υπηρεσία Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11
http://europedirect.europa.eu

ISBN 978-92-79-36427-3
doi:10.2775/3061

NA-02-14-281-EL-C

Η

