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Esimerkkejä maista, joissa hätäapu, kunnostustyö ja kehitysyhteistyö 
on nivelletty onnistuneesti, ovat Angola, Kambodža, Kongon 
demokraattinen tasavalta, Sierra Leone, Tadžikistan ja Afrikan sarven 
seutu.

AngoLA
Sodan päätyttyä huhtikuussa 2002 komissio tuki rauhanprosessia 
mittavalla toimintasuunnitelmalla ja maakohtaisella strategialla. 
Euroopan komission humanitaarisen avun osasto, kehitysyhteistyön 
pääosasto ja EuropeAid-yhteistyötoimisto koordinoivat ja hioivat 
toimiaan ja ohjelmiaan yhdessä. Humanitaarisen tilanteen 
parannuttua ja pitemmän tähtäimen kehitysyhteistyön hiljalleen 
käynnistyttyä humanitaarisen avun osasto sulki Luandassa sijainneen 
toimistonsa kesäkuussa 2005. (Sittemmin se on kuitenkin antanut 
Angolalle kapea-alaisempaa humanitaarista rahoitusapua Marburg-

virus- ja koleraepidemioiden torjumiseksi.)

AfriKAn SArvEn vArAuTuMinEn KuivuuTEEn
Sateiden puute on vaarantanut Afrikan sarven seudulla miljoonien 
ihmisten elämän. Komissio on käyttänyt tässä kriisitilanteessa 
humanitaarisia avustusvaroja parantaakseen alueen varautumista 
kuivuuteen. Se antaa myös keskipitkän ja pitkän aikavälin tukea 
elintarvikeapuun ja -turvaan tarkoitetuista varoista lievittääkseen 
kuivuuden vaikutuksia.  Komissio auttaa kuivuuskriisissä kaikkiaan yli 
100 miljoonalla eurolla.
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Kun potilas siirretään sairaalan vuodeosastolta kuntoutukseen, hän 
tarvitsee tukea pysyäkseen jaloillaan. Sopivalla tuella hän saattaa 
tulla parempaan kuntoon kuin ennen hoidon aloittamista.

Kun ihmisyhteisöä kohtaa katastrofi, hätäavulla vastataan 
välittömiin tarpeisiin.  Lisäksi yhteisöä olisi autettava parantamaan 
vastustuskykyään myöhempiä vaikeuksia vastaan. Tämä ajattelutapa 
heijastuu siinä, että hätäapu, kunnostusvaihe ja kehitysyhteistyö 
pyritään niveltämään yhteen. ideaalitilanteessa prosessi etenee 
näin: 

1.  pelastetaan kriisin uhrit;
2.  palautetaan heidän omavaraisuutensa;
3. parannetaan yleistä elintasoa (talouskehityksellä), mikä 
      puolestaan heikentää myöhempien kriisien vaikutusta.

Euroopan komission humanitaarisen avun osastossa (ECHo) eri 
toimintavaiheiden niveltäminen on keskeisellä sijalla suunniteltaessa 
”poistumisstrategiaa”. Toisinaan poistumisstrategia syntyy 
luonnostaan: esimerkiksi elintarvikeapu käy tarpeettomaksi, 
kun avunsaajat omavaraistuvat saamiensa siementen ja 
maataloustyökalujen ansiosta. Joissakin olosuhteissa esimerkiksi 
terveydenhuoltopalveluita voidaan joutua ylläpitämään 
ulkopuolisella avulla pitemmän aikaa.

hätäavun, Kunnostustyön ja Kehitysavun 
niveltäminen

Hätäapu korvataan asteittain kunnostusohjelmilla, joilla 
pyritään vakauttamaan taloudellista ja sosiaalista tilannetta 
ja helpottamaan siirtymistä keskipitkän ja pitkän aikavälin 
kehitystyöhön. niveltämisellä pyritään ennen kaikkea 
ehkäisemään uusia kriisejä ja maksimoimaan avustusrahoituksen 
vaikuttavuus.

Euroopan komissiolla on hyvät mahdollisuudet turvata alkuvaiheen 
hätäavun ja myöhempien jälleenrakennus- ja kehitysvaiheiden 
saumaton jatkumo.

humanitaaristen hanKKeiden toteutus

Komission rahoittamien humanitaaristen ohjelmien käytännön 
toteutuksesta vastaavat kumppanijärjestöt: YK:n erityisjärjestöt, 
Punaisen ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen liike ja 
parisensataa kansalaisjärjestöä. näin suuri ja eri tavoin erikoistunut 
kumppanijoukko on komissiolle tärkeä, sillä sen ansiosta komissio 
voi vastata yhä monimutkaisempiin kriiseihin ja kasvaviin tarpeisiin 
ympäri maailmaa. Komissio on luonut läheiset yhteistyösuhteet 
kumppaneihinsa sekä poliittisella tasolla että käytännön 
humanitaarisessa toiminnassa.

KehityshanKKeiden toteutus

EuropeAid-yhteistyötoimisto valvoo useimpien komission ulkoisen 
avun välineiden käyttöä muun muassa kehitysyhteistyöhankkeisiin 
(lukuun ottamatta humanitaarista apua). Kehitysyhteistyön 
pääosasto tekee kehityspoliittisia linjauksia ja valvoo Afrikan, Karibian 
ja Tyynenmeren (AKT) maiden sekä Eu:n merentakaisten maiden ja 
alueiden kanssa tehtävän kehitysyhteistyön suunnittelua.

elintarviKeavusta elintarviKeturvaan

Elintarvikeapuun ja elintarviketurvaan liittyvä esimerkki hätäavun, 
kunnostustyön ja kehitysyhteistyön niveltämisestä:

Lyhyellä aikavälillä pyritään hillitsemään kriisin uhrien 
elintarviketilanteen heikkenemistä esimerkiksi jakamalla 
ruokaa, jotta perheet eivät söisi siemenviljojaan, tai antamalla 
rahaa pienimuotoisesta työstä (ns. cash for work  hankkeet), 
jotta heikoimmassa asemassa olevat perheet saavat tuloja ja 
voivat hankkia ruokaa.

Keskipitkällä aikavälillä tuetaan heikoimmassa asemassa 
olevia ihmisryhmiä heidän ravinnonsaantinsa turvaamiseksi 
kriisin jälkeen ja paikallisten riskejä vähentävien järjestelmien 
perustamiseksi. Tällöin voidaan esimerkiksi parantaa siementen 
jakelua, perustaa tuloja luovaa toimintaa, monipuolistaa 
tuotantoa tai hankkia lisäkarjaa.

Pitkällä aikavälillä autetaan hallituksia ja kansalaisyhteiskuntaa 
perustamaan oikeudelliset ja institutionaaliset puitteet, 
jotka helpottavat kriisien ehkäisyä. Tähän voi kuulua 
esimerkiksi toimenpiteitä, joilla lievitetään tai ehkäistään 
luonnononnettomuuksia, varhaisvaroitusjärjestelmien 
kehittäminen ja varmuusvarastojen perustaminen.

Mailta, jotka kamppailevat poliittisissa, taloudellisissa tai sosiaalisissa 
vaikeuksissa, puuttuu usein riittävät mekanismit, jotka voisivat 
helpottaa toipumista ja myönteisen kehityksen alulle saattamista. 
Sen sijaan, että komissio antaisi vain suoraa elintarvikeapua, 
komissio pyrkii kehittämään instituutioita ja poistamaan tuotannon 
ja kaupan esteitä. Tämä toimintatapa on erityisen tärkeä pitemmällä 
aikavälillä, sillä pitkään jatkuva hätäapu voi vääristää tilannetta, 
luoda riippuvuutta tai pahentaa jännitteitä eri ryhmien ja yhteisöjen 
välillä.


