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Ανθρωπιστική βοήθεια: 64 εκατ. EUR για τα πλέον ευάλωτα άτομα στη
Μεσημβρινή Αφρική

Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2020

Η Επιτροπή παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 64,7 εκατ. ευρώ για χώρες της περιοχής της
Μεσημβρινής Αφρικής με σκοπό να συμβάλει στη στήριξη ατόμων που έχουν ανάγκη για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, των ακραίων καιρικών συνθηκών, όπως η παρατεταμένη
ξηρασία στην περιοχή, και άλλων κρίσεων.

Ο κ. Γιάνες Λέναρτσιτς, Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ συμβάλλει στην
παροχή βοήθειας ζωτικής σημασίας σε φτωχά νοικοκυριά που πλήττονται από απώλειες σε
συγκομιδή και ζώα εξαιτίας της ξηρασίας. Το πακέτο βοήθειας θα ενισχύσει επίσης την
προετοιμασία και την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού για τις χώρες της περιοχής.
Παράλληλα, η ΕΕ βοηθά τις κοινότητες να προετοιμαστούν καλύτερα για τους φυσικούς κινδύνους και
να μειώσουν τις επιπτώσεις τους.»

Η χρηματοδότηση από αυτό το πακέτο βοήθειας θα διατεθεί για ανθρωπιστικά έργα στην Ανγκόλα
(3 εκατ. EUR), τη Μποτσουάνα (1,95 εκατ. EUR), τις Κομόρες (500 000 EUR), το Εσουατίνι
(2,4 εκατ. EUR), το Λεσόθο (4,8 εκατ. EUR), τη Μαδαγασκάρη (7,3 εκατ. EUR), το Μαλάουι
(7,1 εκατ. EUR), τον Μαυρίκιο (250 000 EUR), τη Μοζαμβίκη (14,6 εκατ. EUR), τη Ναμίμπια
(2 εκατ. EUR), τη Ζάμπια (5 εκατ. EUR) και τη Ζιμπάμπουε (14,2 εκατ. EUR). Επιπλέον 1,6 εκατ. EUR
διατίθενται για περιφερειακές δράσεις ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών.

Η χρηματοδότηση θα έχει στόχο:

την επισιτιστική βοήθεια σε ευάλωτα νοικοκυριά και την παροχή βοήθειας σε γεωργούς στις
πληγείσες περιοχές ώστε να αποκαταστήσουν τα μέσα διαβίωσής τους·

δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας για τον κορονοϊό με σκοπό τη στήριξη των τοπικών
συστημάτων υγείας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τον
προστατευτικό εξοπλισμό, την αποχέτευση και την υγιεινή·

σχέδια ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών που καλύπτουν επίσης νέες ανάγκες τις
οποίες έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορονοϊού. Περιλαμβάνουν την ενίσχυση συστημάτων
έγκαιρης προειδοποίησης και σχεδίων εκκένωσης για κοινότητες εκτεθειμένες σε φυσικούς
κινδύνους, ώστε να διαθέτουν αποθέματα μέσων ατομικής προστασίας για έκτακτες ανάγκες·

τη στήριξη για την εκπαίδευση των παιδιών και την παροχή κατάρτισης στο διδακτικό
προσωπικό.

Λόγω της σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης από πλευράς ασφάλειας στην επαρχία Cabo Delgado
της βόρειας Μοζαμβίκης, ποσό ύψους 5 εκατ. EUR θα διατεθεί για τη στήριξη ευάλωτων ατόμων στην
περιοχή.

Ιστορικό

Η συνδρομή ανθρωπιστικής βοήθειας που ανακοινώθηκε σήμερα έρχεται να προστεθεί σε περισσότερα
από 67 εκατ. EUR που διατέθηκαν για την περιοχή το 2019, λόγω των επιπτώσεων των δύο κυκλώνων,
της ξηρασίας και της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης στη Ζιμπάμπουε.

Την τελευταία πενταετία, η περιοχή της Μεσημβρινής Αφρικής είχε μόλις μία κανονική εποχή βροχών,
ενώ το τελευταίο τρίμηνο του 2019 ήταν ένα από τα δέκα ξηρότερα από το 1981 για τις περισσότερες
περιοχές, προκαλώντας μεγάλες απώλειες σε ζώα και καταστρέφοντας τις συγκομιδές. Σε πολλά μέρη,
η τρέχουσα καλλιεργητική περίοδος είναι εξαιρετικά ζεστή και ξηρή, ενώ σε πολλά άλλα μέρη της
περιοχής οι άστατες βροχοπτώσεις απειλούν να βλάψουν τη συγκομιδή το 2020. Σε ορισμένες χώρες,
αυτός ο κίνδυνος έρχεται να προστεθεί σε ήδη καταστροφικά οικονομικά δεινά.

Η πανδημία του κορονοϊού ενδέχεται να επιδεινώσει τις ήδη σημαντικές ανθρωπιστικές ανάγκες στην
περιοχή.
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