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POMOC ŻYWNOŚCIOWA POPRZEZ PARTNERSTWO
Środki finansowe przekazywane są za pośrednictwem organizacji
pozarządowych (NGO), Czerwonego Krzyża oraz agencji ONZ, w tym
największego partnera Komisji w zakresie pomocy żywnościowej,
Światowego Programu Żywnościowego (World Food Programme).

ODPOWIEDŹNA POTRZEBY
Komisja Europejska finansuje pomoc żywnościową i inne wsparcie
humanitarne odpowiadajac na konkretne potrzeby. W 2007 r. pomoc
żywnościową otrzymało 18 mln ludzi w krajach i regionach dotknię-
tych kryzysem. Objęte pomocą miejsca to m.in.:

Afganistan, Algieria (uchodźcy Sahrawi), Burkina Faso, Burundi, Kau-
kaz, Republika Środkowoafrykańska, Czad,Wybrzeże Kości Słoniowej,
Demokratyczna Republika Konga, Timor Wschodni, Etiopia, Haiti,
Kenia, Liberia, Mali, Mauretania, Myanmar/Birma, Nepal, Terytoria
Palestyńskie, kraje Sahel (Niger, Mali, Mauretania, Togo), Somalia,
Afryka Południowa (szczególnie Zimbabwe, Lesotho i Suazi), Sri
Lanka, Sudan, Tanzania i Uganda.

EUROPEJSKA SOLIDARNOŚĆ Z OFIARAMI KATASTROF
Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej (ECHO) w Komisji Europejskiej
podlega bezpośrednio komisarzowi LouisowiMichelowi.

Od 1992 r. Komisja sfinansowała pomoc na rzecz milionów ofiar klęsk
żywiołowych i będących wynikiem działań człowieka, dotykających regiony
położone poza Unią Europejską.

Pomoc świadczona jest na rzecz dotkniętej tragedią ludności z poszanowaniem
zasady bezstronności, bezwzględu na rasę, pochodzenie etniczne, religię, płeć,
narodowość i przynależność polityczną.

EUROPEJSKA SOLIDARNOŚĆ Z OFIARAMI KATASTROF
Komisja Europejska jest jednym z największych źródeł finansowania pomocy
humanitarnej na świecie. W 2007 r. przekazała ponad 768 mln euro na rzecz
programów humanitarnych. Kwota ta nie obejmuje pomocy przekazywanej
oddzielnie przez 27 państw członkowskich UE. Komisja wsparła projekty
prowadzone w ponad 70 krajach. Otrzymane środki wydaje się na żywność,
ubranie, schronienie, środki medyczne, zaopatrzenie w wodę, urządzenia
sanitarne, niezbędne naprawy i usuwanie min. Komisja finansuje również
projekty w zakresie przygotowania na wypadek katastrof i łagodzenia ich
skutków, realizowane w regionach częstego występowania klęsk
żywiołowych.

Klęski żywiołowe, konflikty zbrojne
i problemy gospodarcze coraz czę-
ściej dotykają najsłabsze osoby w
najbiedniejszych krajach świata. W
takich sytuacjach bardzo szybko
pojawia się problem głodu. Unia
Europejska odgrywa ważną rolę w
dostarczaniu pomocy żywno-
ściowej i przywracaniu możliwości
upraw.
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KILKA FAKTÓW

Czytając te zdanie, gdzieś na świecie, w tym czasie, umiera z
głodu dziecko.

Co najmniej 854 mln ludzi na świecie jest dziś dotkniętych
głodem.

Co siódma osoba na świecie je zbyt mało, aby prowadzić zdrowe i
aktywne życie.

Głód i niedożywienie to dziś największe zagrożenia dla zdrowia na
świecie, poważniejsze niż AIDS, malaria i gruźlica razem wzięte.

Klęski zarówno żywiołowe jak będące wynikiem działań człowieka,
zdarzają się coraz częściej i są bardziej poważniejsze.. Związane z nimi
zagrożenia oraz presja ekonomiczna, wynikająca m.in. z ogromnego
wzrostu cen żywności, to codzienny problem ludzi w najbiedniejszych
krajach świata. Wszystko to sprawia, że są oni jeszcze bardziej podatni
na niebezpieczeństwa związane z głodem i niedożywieniem. Komisja
Europejska jest uprawniona do udzielania pomocy potrzebującym
spoza Unii w okresach kryzysu. Jest to wyraz człowieczeństwa i
solidarności –wartości podstaw Unii Europejskiej.

NIEŚĆ POMOC
Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej (ECHO) w Komisji
Europejskiej odpowiada za wspólnotowy budżet na pomoc
żywnościową. W 2007 r. przeznaczyła na tę pomoc ponad 220 mln
euro, a w 2008 r. planuje wydać jeszcze więcej – ponad 283 mln euro.
Większość środków wykorzystuje się w sytuacjach kryzysowych lub
na działania naprawcze bezpośrednio po katastrofie. Służą one
ratowaniu życia i niesieniu ulgi w cierpieniu.

W ramach swoich uprawnień do prowadzenia działań humanitarnych
Komisja Europejska przeznacza środki na następujące działania:

dostarczanie racji żywnościowych lub środków na zakup żywności
ludziom dotkniętym sytuacją kryzysową, w tym klęską żywiołową
lub konfliktem zbrojnym. Ze względów zdrowotnych ważne jest, aby
dostarczona żywność była odpowiedniej jakości oraz aby spełniała
kryteria kulturowe potrzebujących;

wykonywanie identyfikacji dzieci niedożywionych;

dostarczanie niedożywionym dzieciom i najbardziej zagrożonym
dorosłym osobom (takim jak ciężarne kobiety, karmiące matki,
osoby starsze oraz niepełnosprawne), żywności o działaniu terapeu-
tycznym i uzupełniającym, ułatwiając im w ten sposÓb powrÓt do
zdrowia;

wspieranie krótkoterminowych programów „żywność za pracę”
oferujących żywność lub środki na jej zakup w zamian za pracę,
często w ramach projektów na rzecz społeczności lokalnych;

pomoc w przywracaniu podstawowych źródeł utrzymania po kryzy-
sie, aby umożliwić ludziom ponowną uprawę żywności na własne
potrzeby; oraz

zwiększenie odporności na przyszłe wstrząsy na obszarach podat-
nych na kryzysy poprzez zapewnienie dostępności produktów rol-
nych i żywego inwentarza.

OPOWIADANIA OFIAR

MANDERA, KENIA
Habibah i jej dwuletnia córka Zulaykha bardzo ucierpiały podczas
ostatniej suszy. „Susza zabiła zwierzęta, więc nigdzie nie mogłam
dostać mleka dla dziecka. Miałam dla niej tylko czarną herbatę”,
mówi Habibah. Dziecko dostało biegunki i niebezpiecznie straciło na
wadze. Habibah usłyszała o mobilnym centrum organizacji Islamic
Relief zajmującym się problemem niedożywienia. Zabrała tam córkę
i dzisiaj, po trzech miesiącach, Zulaykha jest znowu pełna życia i
energii.

GAZA, TERYTORIA PALESTYŃSKIE
Zamknięcie granicy było ogromnym ciosem dla ludności cywilnej:
brak możliwości importu i eksportu towarów, rosnące w zawrotnym
tempie ceny, załamanie rynku i rosnące bezrobocie. Połowa dorosłych
obywateli nie ma żadnego dochodu. Agencja Narodów Zjednoczonych
ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie
(UNRWA, United Nations Relief and Works Agency) wspólnie z
Komisją działała na rzecz zapewnienia dostaw żywności
potrzebującym. Czterdziestoletnia Najua, matka dziewięciorga dzieci,
jest uchodźcą od zawsze, Bywało ciężko, ale nigdy aż tak bardzo.
Jesteśmy całkowicie uzależnieni od tej pomocy”.

PATUAKHALI, BANGLADESZ

Czekając na kolejne żniwa, sześć miesięcy po tym, jak cyklon Sidr
dotchnął Bangladesz, ludzie nadal ustawiają się w kolejce po racje
ryżu, fasoli, soli i oleju. Dostawy żywności sfinansowała Komisja
Europejska, a dystrybucją zajęli się jej lokalni partnerzy w działaniach
humanitarnych. Youssouf, nauczyciel z najbardziej dotkniętego
cyklonem południowego rejonu Bangladeszu, mówi z wdzięcznością:
„Niesiecie pomoc naprawdę najbiedniejszym”.

REJON KULYAB, TADŻYKISTAN

Trzydziestopięcioletni Abduholok pracuje sezonowo przy zbiorach
bawełny w Tadżykistanie, z czego trudno jest utrzymać rodzinę. Jego
dzieci nie zawsze jadły i coraz częściej chorowały.. Rodzina
Abduholoka skorzystała z projektu dystrybucji nasion prowadzonego
przez organizację Mission East i finansowanego przez Komisję,
którego celem była poprawa bezpieczeństwa żywnościowego. „Dzięki
dobrym zbiorom z ogrodu nie zabrakło nam jedzenia. Udało nam się
też kupić cielaka i wyprawkę szkolną dla dzieci”, mówi Abduholok.

PUERTO PASTRAN, KOLUMBIA

Po ciężkiej powodzi, jaka dotknęła Kolumbię, Komisja zwróciła się do
Acción contra el Hambre w celu niesienia pomocy żywnościowej na
najbardziej dotkniętych obszarach. Libardo Márquez Guerra, przy-
wódca jednej ze wspólnot, które otrzymały pomoc, mówi: „Woda
sięgała kolan. Nie mieliśmy nic do jedzenia. Jako pierwsi przyszli z
pomocą ludzie z Acción contra el Hambre. Na początek dostaliśmy
żywność, a potem nasiona i narzędzia. Pomogli nam wrócić do nor-
malnego życia.”.

OBÓZ OTASH, DARFUR

Trzydziestopięcioletnia Nasra Suliman cicho płacze, kiedy opowiada o
swojej ucieczce z rodzinnej wioski Goweighin na południu od Nyali:
„Pewnego dnia otoczyli nas uzbrojeni mężczyźni w samochodach.
Zaczęli strzelać w powietrze, chcąc nas wystraszyć, a potem zaata-
kowali. Zastrzelili kilku mężczyzn, spalili gospodarstwa i porwali
dziewczęta”. Dzisiaj, zamiast korzystać z własnych zbiorów, Nasra
stoi w kolejce po swoją miesięczną rację żywnościową z finanso-
wanego przez Komisję Europejską Światowego Programu
Żywnościowego, wraz 46 tysiącami innych mieszkańców obozu Otash
na obrzeżach Nyali, stolicy Darfuru Południowego.


