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Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: Ανθρωπιστική αερογέφυρα της ΕΕ
και 70 εκατ. ευρώ πρόσθετης βοήθειας για την Υεμένη

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2020

Μια νέα πτήση ανθρωπιστικής αερογέφυρας της ΕΕ αναχώρησε από τη Λιέγη, Βέλγιο, με ιατρικές και
άλλες βασικές προμήθειες για την ενίσχυση της ανθρωπιστικής δράσης στην Υεμένη. Συνολικά,
διατίθενται πάνω από 220 τόνοι ζωτικών ειδών στους πιο ευάλωτους πολίτες της Υεμένης. Η δράση
διευκολύνθηκε από τις συνεργατικές προσπάθειες της Σουηδίας και της ΕΕ.

Η εν λόγω αερογέφυρα ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τους
περιορισμούς εφοδιαστικής στον απόηχο της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς έχουν διαταραχτεί
σοβαρά οι συνήθεις γραμμές εφοδιασμού. Επιπλέον, η ΕΕ χορηγεί πρόσθετο ποσό ύψους 70 εκατ.
ευρώ για την ενίσχυση της βοήθειας σε όλη την Υεμένη, με αποτέλεσμα να ανέλθει η ανθρωπιστική
βοήθεια το 2020 σε 115 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Γιάνες Λέναρτσιτς, επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, δήλωσε σχετικά: «Αυτή η επιχείρηση
αερογέφυρας της ΕΕ προς την Υεμένη είναι η μεγαλύτερη του είδους της προς χώρες που έχουν
πληγεί από τον κορονοϊό. Η επιχείρηση της ΕΕ και η πρόσθετη χρηματοδότηση καταδεικνύουν την
επείγουσα ανάγκη να δοθεί βοήθεια στον λαό της Υεμένης την ώρα που την χρειάζεται. Η ταχεία
διασπορά του κορονοϊού σε μια χώρα που βιώνει ήδη τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο,
εντείνει ακόμη περισσότερο τα δεινά του πληθυσμού. Η βοήθεια πρέπει να φθάσει σήμερα, όχι αύριο.
Καλώ όλα τα μέρη της σύγκρουσης να τηρήσουν τη διεθνή υποχρέωσή τους και να παράσχουν
απρόσκοπτη πρόσβαση σε αμερόληπτες οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να μπορέσουν να
βοηθήσουν τον λαό της Υεμένης.»

Η αερογέφυρα ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ προς την Υεμένη θα μεταφέρει επείγον ανθρωπιστικό
φορτίο τόσο στο Άντεν όσο και στη Σάνα και θα διαρκέσει έως τις αρχές Αυγούστου. Οι προμήθειες θα
συμβάλουν στην αντιμετώπιση του κορονοϊού αλλά και στη συνέχιση των άλλων ζωτικών
ανθρωπιστικών προγραμμάτων από τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, τις διεθνείς μη
κυβερνητικές οργανώσεις και τη διεθνή κίνηση Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου.

Οι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ ανθρωπιστικές δράσεις στην Υεμένη επικεντρώνονται στην παροχή
στήριξης έκτακτης ανάγκης σε πολίτες που έχουν πληγεί από τη σύγκρουση και, παράλληλα,
αντιμετωπίζουν τον οξύ υποσιτισμό, την επισιτιστική ανασφάλεια, τις φυσικές καταστροφές και τις
επιδημίες.

Ιστορικό

Η συνεργασία όλων των μερών με τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους ανθρωπιστικούς οργανισμούς είναι
ζωτικής σημασίας. Πέντε χρόνια από την έναρξη της σύγκρουσης, η κρίση της Υεμένης έχει πλέον
φθάσει στο έσχατο σημείο. Στις αρχές του 2020, το 80 % του πληθυσμού χρειαζόταν κάποια μορφή
ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασίας. Η μείωση της χρηματοδότησης και η αύξηση των
περιορισμών πρόσβασης προκάλεσαν ακόμη υψηλότερα επίπεδα δυσπραγίας και ευπάθειας. Ο
αντίκτυπος της πανδημίας του κορονοϊού σε μια χώρα όπου οι υπηρεσίες υγείας έχουν καταρρεύσει και
με μια οικονομία σε βαθιά κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιμό.

Από την έναρξη της σύγκρουσης το 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε 896 εκατ. ευρώ για την
αντιμετώπιση της κρίσης στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένων 554 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική
βοήθεια και 318 εκατ. ευρώ σε αναπτυξιακή βοήθεια.

Με τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατή η παροχή βοήθειας ζωτικής σημασίας, όπως τρόφιμα, υγειονομική
περίθαλψη, εκπαίδευση, καθώς και ύδρευση, στέγαση και είδη ατομικής υγιεινής. Ακόμη και πριν από
την έξαρση του κορονοϊού, η ετοιμότητα και η αντίδραση σε επιδημικές εξάρσεις ήταν ήδη το βασικό
σημείο εστίασης της στρατηγικής της ΕΕ για την Υεμένη. Για την αντιμετώπιση των επιδημιών χολέρας
και του κορονοϊού, η ΕΕ χρηματοδοτεί τα κέντρα θεραπείας και τις δραστηριότητες πρόληψης.
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