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Beheer van de 
herstelmaatregelen 
in post-crisissituaties

lrrd in de praktijk

Landen waar LRRD met succes is toegepast, zijn onder meer Angola, 
Cambodja, de Democratische Republiek Congo, Sierra Leone, Tadzjikistan en 
de Hoorn van Afrika in ruime zin.

AngoLA

na afloop van de oorlog in april 2002 heeft de Commissie het vredesproces 
ondersteund met een uitgebreid actieplan en een landenstrategie. De 
drie betrokken diensten, het directoraat-generaal Humanitaire hulp 
van de Europese Commissie, het directoraat-generaal ontwikkeling en 
de dienst voor samenwerking EuropeAid, hebben hun activiteiten en 
programma’s gecoördineerd en bijgesteld. geleidelijk aan verbeterde de 
humanitaire situatie en konden ontwikkelingsactiviteiten op langere termijn 
worden uitgevoerd, zodat het directoraat-generaal Humanitaire hulp zijn 
ondersteuningsbureau in Luanda in juni 2005 kon sluiten (sindsdien heeft 
het echter gerichte humanitaire steun in Angola verstrekt om de uitbraak 
van het Marburgvirus en van cholera te helpen bestrijden).

PARAATHEiD TEn AAnziEn vAn DRoogTE 
in DE HooRn vAn AfRikA

in de Hoorn van Afrika (in ruime zin) heeft het uitblijven van regenval het 
leven van miljoenen mensen in gevaar gebracht. in antwoord op deze 
crisis heeft de Commissie humanitaire middelen aangewend om ervoor 
te zorgen dat deze regio beter voorbereid is op droogte. zij verstrekt ook 
steun op middellange en lange termijn om de gevolgen van droogte op 
te vangen, waarbij zij gebruik maakt van de begroting voor voedselhulp 
en voedselzekerheid. Het optreden van de Commissie om de droogte te 
bestrijden is in totaal goed voor meer dan 100 miljoen euro.
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ziekenhuispatiënten die van de spoedafdeling naar de afdeling revalidatie 
worden overgeplaatst, hebben hulp nodig om opnieuw op eigen benen te 
leren staan. Met de juiste hulp kan hun toestand verbeteren.

voor gemeenschappen die door een ramp worden getroffen, voorziet 
spoedhulp in de onmiddellijke behoeften. Er moeten echter ook middelen 
worden aangereikt om toekomstige schokken beter op te vangen. Deze 
aanpak wordt de koppeling van noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling 
(linking relief, rehabilitation and development – lrrd) genoemd. De 
optimale werkwijze daarbij ziet er als volgt uit: 

1.  levens redden;

2.  de slachtoffers opnieuw zelfredzaam maken;

3. de algemene levensstandaard verbeteren (door economische 

  ontwikkeling), wat op zijn beurt de impact van toekomstige

     crisissituaties zal verminderen.

voor de afdeling Humanitaire hulp van de Europese Commissie (ECHo) vormt 
LRRD een essentieel element voor het ontwikkelen van strategieën voor het 
afbouwen van de hulp. Soms komt een dergelijke terugtrekkingsstrategie 
op natuurlijke wijze tot stand: zo zal voedselhulp niet langer noodzakelijk 
zijn wanneer de begunstigden zelfvoorzienend zijn geworden doordat 
zij zaaizaad en landbouwgereedschappen hebben gekregen. op andere 
gebieden, bijvoorbeeld gezondheidszorg, kan het noodzakelijk zijn 
gedurende langere tijd externe steun te verstrekken.

het Basisconcept van lrrd

geleidelijk aan nemen rehabilitatieprogramma’s de plaats in van nood- 
en spoedhulp, waardoor de economische en sociale situatie wordt 
gestabiliseerd en de overgang naar ontwikkeling op middellange en 
lange termijn wordt bevorderd. De belangrijkste doelstellingen van 
LRRD zijn: het ontstaan van nieuwe crisissituaties voorkomen en de 
gefinancierde hulp zo doeltreffend mogelijk maken.

De Europese Commissie beschikt over de nodige capaciteit om de aansluiting 
tussen de oorspronkelijke noodfase en de latere fasen van wederopbouw en 
ontwikkeling vlot te laten verlopen.

uitvoering van projecten voor humanitaire hulp…

De humanitaire programma’s die financiële steun van de Commissie krijgen, 
worden uitgevoerd door partners zoals vn-organisaties, de beweging 
van het Rode kruis/de Halve Maan en circa 200 niet-gouvernementele 
hulporganisaties. Het is van groot belang dat de Commissie een beroep 
kan doen op deze talrijke partners met zeer uiteenlopende specialisaties, 
waardoor zij een antwoord kan bieden op de groeiende behoeften van 
mensen in de hele wereld, die met steeds complexere crisissituaties 
worden geconfronteerd. De Commissie heeft nauwe werkrelaties met haar 
partners ontwikkeld, zowel op beleidsniveau als voor specifieke humanitaire 
operaties.

… en van ontwikkelingsprojecten

De dienst voor samenwerking EuropeAid ziet toe op de implementatie van 
de meeste externe steuninstrumenten van de Commissie. Daaronder vallen 
wel ontwikkelingsprojecten, maar niet humanitaire hulp. Dg ontwikkeling 
verstrekt richtsnoeren voor het ontwikkelingsbeleid en ziet toe op de 
programmering van de steun in de landen in Afrika, het Caribisch gebied en 
de Stille oceaan en de overzeese landen en gebieden.

van voedselhulp naar voedselzekerheid

Met betrekking tot voedselhulp en voedselzekerheid heeft de koppeling 
van noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling de volgende doelstellingen:

op korte termijn: een eind maken aan de verslechtering van de situatie 
van de crisisslachtoffers, bijvoorbeeld door voedseldistributie om te 
voorkomen dat gezinnen hun zaaizaad opeten of door “geld voor 
werk” te verstrekken om de inkomsten op te trekken en kwetsbare 
gezinnen de mogelijkheid te bieden zich beter van voedsel te 
voorzien;

op middellange termijn: steun aan de kwetsbaarste 
bevolkingsgroepen zodat zij na een crisis zelf voor de continuïteit van 
hun voedselvoorziening kunnen zorgen, en opzetten van plaatselijke 
systemen voor risicobeperking, bijvoorbeeld door verbeterde 
distributie van zaaizaad, inkomstengenererende activiteiten, 
diversificatie van de productie of aanvulling van de veestapel;

op lange termijn: regeringen en het maatschappelijk middenveld 
bijstaan bij het opzetten van juridische en institutionele regelingen 
voor de preventie van crisissituaties, bijvoorbeeld maatregelen voor 
het beperken of voorkomen van natuurrampen, ontwikkeling van 
informatiesystemen voor vroegtijdige waarschuwing en aanleg van 
reservevoorraden.

Landen met politieke, economische of sociale problemen beschikken vaak 
niet over adequate mechanismen om het herstel en de overgang naar de 
ontwikkeling te bevorderen. op het gebied van de voedselvoorziening 
beperkt de Commissie zich niet tot het verstrekken van directe voedselhulp, 
maar neemt zij ook maatregelen om de instellingen te versterken en 
hinderpalen voor productie en handel weg te werken. Deze inspanningen 
zijn vooral belangrijk naarmate meer tijd na het ontstaan van de crisis 
verstrijkt: permanente noodhulp kan immers ontwrichtende gevolgen 
inhouden, doordat zij leidt tot afhankelijkheid of tot spanningen tussen 
verschillende groepen of gemeenschappen.


