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Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: ανθρωπιστική γέφυρα της ΕΕ προς το
Ιράκ και νέα χρηματοδότηση

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2020

Έφθασε στο Ιράκ η τελευταία πτήση στο πλαίσιο σειράς επιχειρήσεων ανθρωπιστικής αερογέφυρας της
ΕΕ, με πάνω από 40 τόνους ιατρικών προμηθειών και ειδών έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση της
ανθρωπιστικής δράσης. Η πτήση αυτή εντάσσεται στις συνεχιζόμενες δράσεις υποστήριξης της
«Ομάδας Ευρώπη» (Team Europe) για την παροχή βοήθειας στο πλαίσιο της μεγαλύτερης
ανθρωπιστικής κρίσης στον κόσμο, η οποία επιδεινώνεται λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί
στις μεταφορές μετά την πανδημία του κορονοϊού.

Η ΕΕ παρέχει επίσης νέα δέσμη ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ για να
βοηθήσει τα θύματα της σύγκρουσης και των αναγκαστικών εκτοπίσεων στο Ιράκ και για να ενισχύσει
την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Ο αρμόδιος επίτροπος για τη διαχείριση κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς, δήλωσε τα εξής: «Η ΕΕ
εξακολουθεί να υπερασπίζεται όσους τη χρειάζονται περισσότερο στο Ιράκ. Μετά την πανδημία του
κορονοϊού, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες πρόσβασης,
ενώ οι ανάγκες στο Ιράκ αυξάνονται συνεχώς. Η ανθρωπιστική αυτή αερογέφυρα αποτελεί απτή
έκφραση της αλληλεγγύης της ΕΕ προς τους πλέον ευάλωτους.»

Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ στο Ιράκ επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας για τη διάσωση ζωών,
όπως η επείγουσα υγειονομική περίθαλψη, η στέγαση, η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε υγειονομικές
υπηρεσίες, η εκπαίδευση και η προστασία. Η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ προορίζεται για περίπου
400 000 άτομα, πολλά από τα οποία είναι γυναίκες και παιδιά.

Από το 2015, έχει παρασχεθεί στη χώρα αυτή ανθρωπιστική βοήθεια άνω των 490 εκατ. ευρώ.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους σημαντικότερους χορηγούς ανθρωπιστικής βοήθειας στο
Ιράκ, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές της ανθρωπιάς, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και
της ανεξαρτησίας.

Το Ιράκ πλήττεται από την πανδημία του κορονοϊού. Μέσω των εταίρων της στον τομέα της
ανθρωπιστικής βοήθειας, η ΕΕ στηρίζει τις ιατρικές εγκαταστάσεις και τους εργαζομένους στον τομέα
της υγείας σε ολόκληρο το Ιράκ και, επιπλέον, συμβάλλει στην εφαρμογή μέτρων δημόσιας υγείας
στους καταυλισμούς και στους χώρους κράτησης, καθώς και στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση σχετικά
με τον τρόπο μετριασμού των κινδύνων.
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