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Ουδετερότητα

Η ανθρωπιστική βοήθεια
δεν πρέπει να ευνοεί
οποιαδήποτε πλευρά σε
μια ένοπλη σύγκρουση ή
άλλη διαμάχη.
shortage



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ECHO

Ανθρωπισμός

Ο ανθρώπινος πόνος
πρέπει να αντιμετωπίζεται
οπουδήποτε
διαπιστώνεται, με
ιδιαίτερη προσοχή στα
πλέον ευάλωτα μέλη του
πληθυσμού.


Ανεξαρτησία

Οι ανθρωπιστικοί στόχοι
πρέπει να παραμένουν
ξεχωριστά από
πολιτικούς, οικονομικούς,
στρατιωτικούς ή άλλους
στόχους. Ο μοναδικός
σκοπός της
ανθρωπιστικής βοήθειας
είναι η ανακούφιση και η
πρόληψη των δεινών των
θυμάτων των
καταστάσεων
ανθρωπιστικής ανάγκης.


Αμεροληψία

Η ανθρωπιστική βοήθεια
πρέπει να παρέχεται
αποκλειστικά βάσει των
αναγκών, χωρίς
διακρίσεις μεταξύ
πληθυσμών που
πλήττονται ή μεταξύ των
ομάδων ενός και του
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή –
ιδίου πληθυσμού.
Ανθρωπιστική βοήθεια και
πολιτική προστασία

B-1049 Brussels, Belgium
Τηλ.: (+32 2) 295 44 00
Fax: (+32 2) 295 45 72
email:
echo-info@ec.europa.eu

Στρατόπεδα προσφύγων στο Dolo Ado, Αιθιοπία. Φωτογραφία: WFP/Jiro Ose

Αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής
βοήθειας

Τα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι
συλλογικά ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο. Σε
ένα ολοένα και πιο περίπλοκο και ταχέως μεταβαλλόμενο ανθρωπιστικό
περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εξέθεσε το όραμά της που βασίζεται σε
κοινές αρχές σε ένα πολιτικό κείμενο που στοχεύει τη βελτίωση της
συνεκτικότητας,
της
αποτελεσματικότητας
και
της
ποιότητας
της
ανθρωπιστικής ανταπόκρισης.

Η Κοινή Αντίληψη διαβεβαιώνει εκ νέου τις θεμελιώδεις αρχές της
ανθρωπιστικής βοήθειας: ουδετερότητα, ανθρωπισμός, ανεξαρτησία και
αμεροληψία. Τα πρόσφατα χρόνια έγιναν σημαντικές αλλαγές στη φύση και
τη δυναμική του πολέμου και των συγκρούσεων, με την επακόλουθη μείωση
του σεβασμού προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και μια αύξηση στον
αριθμό των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα που γίνονται στόχοι στην
εκτέλεση του καθήκοντος.
Συνεπώς είναι ακόμα πιο σημαντικό να
διασφαλιστεί ότι οι ρόλοι και οι συνδέσεις μεταξύ των φορέων του
ανθρωπιστικού τομέα και άλλων όπως είναι οι φορείς πολιτικής προστασίας
και ο στρατός, είναι σαφέστατοι και οι ανθρωπιστικές αρχές είναι πλήρως
κατανοητές και εφαρμόζονται.

Ιστότοπος:
http://ec.europa.eu/echo
*


Η Κοινή Αντίληψη είχε ένα Σχέδιο Δράσης από το 2008 έως το 2013 το
οποίο θέσπισε το θεματολόγιο για συνεργασία βασισμένη στην ποιοτική
Για όλα τα τελευταία
προσέγγιση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε
ενημερωτικά φυλλάδια της ECHO:
την υλοποίηση της Κοινής Αντίληψης και του Σχεδίου Δράσης και τα
bit.ly/echo-fs
αποτελέσματα διατίθενται εδώ.
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Οι δεσμεύσεις της κοινής αντίληψης
 Σεβασμός των ανθρωπιστικών αρχών και του διεθνούς δικαίου.
 Βελτιωμένη πρακτική χορηγίας στην υλοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας: ποιότητα, χρηστή
πρακτική ανθρωπιστικής χορηγίας και υπευθυνότητα. Αυτό περιλαμβάνει την έγκαιρη διάθεση της
χρηματοδότησης σε αναλογία προς τις ανάγκες και στη βάση αυστηρών αξιολογήσεων των αναγκών.
 Βελτιωμένος διάλογος με άλλους φορείς για την αντιμετώπιση σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης: διευκρίνιση για τη χρήση των μέσων πολιτικής προστασίας και των στρατιωτικών μέσων.
Τα μέσα πολιτικής προστασίας μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σαν εξαίρεση σε πολύπλοκες καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης. Τα στρατιωτικά μέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως τελευταία λύση σε
ειδικές συνθήκες και πολύ περιορισμένες περιστάσεις. Μια ανθρωπιστική επιχείρηση που κάνει χρήση
στρατιωτικών μέσων πρέπει να διατηρεί την πολιτική της φύση, ώστε ενώ τα στρατιωτικά μέσα θα
παραμένουν υπό στρατιωτικό έλεγχο, η ανθρωπιστική επιχείρηση ως σύνολο πρέπει να παραμένει υπό
τη συνολική εξουσία και τον έλεγχο της ανθρωπιστικής οργάνωσης.
 Ενίσχυση των 'διασυνδέσεων ανθρωπιστικής βοήθειας': για να ενισχυθεί η μείωση του κινδύνου
από καταστροφές και για να μειωθεί η τρωτότητα των ανθρώπων που κινδυνεύουν από καταστροφές,
για να διασυνδεθεί η ανθρωπιστική βοήθεια με μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της βοήθειας, ώστε να
εξασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση μεταξύ των διαφορετικών εργαλείων στήριξης που βοηθούν τα
θύματα να αναλάβουν από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
 Αυξημένη στήριξη της ΕΕ για το διεθνές ανθρωπιστικό σύστημα για την εξασφάλιση καλύτερης
ανταπόκρισης σε όσους έχουν ανάγκη: μηχανισμοί συντονισμού όπως είναι η 'συγκεντρωτική
προσέγγιση' και ο διορισμός Ανθρωπιστικού Συντονιστή για περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Βελτιωμένη συνεργασία με ΜΚΟ, το κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου και
τις υπηρεσίες αρωγής του ΟΗΕ με το OCHA να συντονίζει συνολικά, ο κάθε παράγοντας να
χρησιμοποιεί την επιχειρησιακή του πείρα και ειδική εμπειρογνωμοσύνη σε δεδομένο τομέα.

*Για όλα τα τελευταία Ενημερωτικά
φυλλάδια ECHO:
bit.ly/echo-fs
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Τα 10 βασικά στοιχεία της κοινής αντίληψης
1. Υπογεγραμμένα από τους Προέδρους του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6. Διαβεβαιώνει εκ νέου τη στήριξη της ΕΕ για αυξημένο
συντονισμό υπό την ηγεσία των σχετικών φορέων του
ΟΗΕ, να αυξήσει την παγκόσμια επάρκεια για αντιμετώπιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και να αποφύγει την
περιττή επανάληψη των επιχειρήσεων.

2. Καθορίζει τους κοινούς στόχους της ανθρωπιστικής
βοήθειας της ΕΕ: να παρέχει ανταπόκριση σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης βασισμένη στις ανάγκες για τη
διατήρηση της ζωής, για την αποτροπή και ανακούφιση
του ανθρώπινου πόνου και για τη διατήρηση της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

7. Τονίζει τη σπουδαιότητα της 'συνέχειας της
βοήθειας' με τη μείωση του κινδύνου και της τρωτότητας
μέσω της ετοιμότητας, της μετάβασης σε πρώιμη
ανάκαμψη και σύνδεση με ανθρωπιστική βοήθεια
ανάπτυξης.

3. Επιβεβαιώνει το αντικείμενο της ανθρωπιστικής
βοήθειας, που περικλείει επιχειρήσεις βοήθειας,
ανακούφισης και προστασίας κατά τη διάρκεια και αμέσως
μετά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

8. Επιβεβαιώνει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ δεν
είναι εργαλείο για τη διαχείριση κρίσεων.

4. Δηλώνει τους κοινούς στόχους και τη χρηστή
πρακτική της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ: τις αρχές
του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας
και της ανεξαρτησίας, τα διεθνή ανθρωπιστικά, ανθρώπινα
δικαιώματα και το προσφυγικό δίκαιο τις αρχές χρηστής
πρακτικής χορηγίας.

9. Δηλώνει ότι η χρήση στρατιωτικών μέσων σε
ανθρωπιστικές καταστάσεις είναι έκτακτη και πρέπει
να είναι σύμφωνη με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές.

5. Θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την υλοποίηση της
ανθρωπιστικής βοήθειας βασισμένο σε συντονισμό,
συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητα, επαρκή και
αποτελεσματική βοήθεια, αποτελεσματικότητα και
υπευθυνότητα.

10. Αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο ρόλο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην υλοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το τμήμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO) είναι
μέρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού σκέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της
χρηματοδότησης της ECHO, εκατομμύρια ανθρώπων λαμβάνουν βοήθεια κάθε χρόνο σε περισσότερες
από 70 χώρες μέσω 200 εταίρων (διεθνείς ΜΚΟ, το κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς
Ημισελήνου και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του ΟΗΕ).

* Για όλα τα τελευταία
ενημερωτικά φυλλάδια ECHO:
bit.ly/echo-fi
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