
 

 
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. 
Office: G 1 3 / 223. Telephone: direct line (32-2) 296 86 71 . Fax: (32-2) 299 28 53. 

 

EURÓPAI BIZOTTSÁG 
 
 
 
HUMANITÁRIUS SEGÉLYEK HIVATALA (ECHO) 
 

ECHO SEGÉLYEZÉSI STRATÉGIA 2004 

Végleges változat 2003/12/18 

 



 2

1. ÖSSZEFOGLALÓ 

Ez a dokumentum az ECHO 2004-es humanitárius segélyezési tevékenységének 
stratégiai irányvonalait ismerteti. A Közösség Humanitárius Segélyek Hivatalának 
minőségében az ECHO megkülönböztetés nélkül nyújt segítséget minden olyan 
harmadik országnak, melyet emberek által előidézett vagy természeti katasztrófa, 
illetve belső konfliktus sújt. E támogatást az ECHO kizárólag a rászorultság alapján, 
nem pedig politikai megfontolásokból nyújtja. Az ECHO további célja annak 
elősegítése, hogy az áldozatul esett lakosság ismét önellátó legyen, ezért az ECHO 
aktív szerepet játszik a Sürgősségi segélynyújtás, a rehabilitáció és a fejlődés 
kapcsolata (ang. röv. LRRD) elnevezésű program megvalósításában, illetve komoly 
tevékenységet fejt ki a katasztrófákra való felkészülés-felkészítés terén is. Az 
erőszakos konfliktusok elsőszámú célpontja és áldozata továbbra is a civil lakosság 
marad. A világon Ázsia és Afrika térségeit sújtják leginkább e konfliktusok. A saját 
hazájukon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek (angol röv. IDP) 
száma továbbra is világszerte 25 millió. Két millió polgár Afganisztánba történő 
visszatérése következtében a menekültek abszolút értékekben kifejezett száma 
jelentősen csökkent, így világszerte a menekültek teljes száma 10,4 millióra esett 
vissza. Ez azonban nem jelenti azt, hogy így kevesebb humanitárius 
segítségnyújtásra van szükség, hiszen nemcsak a menekültek szorulnak segítségre, 
hanem a visszatelepülők is.  

Általánosságban véve a természeti katasztrófák száma az elmúlt évtizedben 
emelkedett, és a halálozási okok listájának első helyén az éhínség áll.  A 
humanitárius helyzet felmérése érdekében itt ugyancsak szükséges közelebbről 
megvizsgálni az adatokat: noha a természeti katasztrófákban bekövetkezett 
regisztrált halálesetek száma visszaesett, tovább nőtt az e tragédiákban érintettek 
száma, így nagyobb szükség van a humanitárius segélyekre. 

Az ECHO 2004-ben is folytatni fogja a segítségnyújtást azokban a régiókban, 
melyek a 2004-re készített globális szükségletek felmérése szerint a legnagyobb 
humanitárius szükségleteket mutatják: Afrika szarva, Nagy Tavak, Nyugat-Afrika 
és Dél-Afrika, valamint Ázsia bizonyos részei, főként Irak és Afganisztán. Emellett 
drasztikusan romlik a Közel-Kelet humanitárius helyzete.  Az ECHO továbbra is 
kiemelt figyelmet szentel azon országoknak (Haiti, Nyugat-Szahara, 
Mianmar/Burma, Nepál, Oroszország (Csecsenföld), Szudán, Szomália, Thaiföld 
(burmai határsáv) és Uganda), melyek krízishelyzetei és szükségletei feledésbe 
merültek . 2004-ben az ECHO továbbra is elkötelezett tevékenységet folytat olyan 
egymást átfedő kérdések megválaszolásával, mint pl. az LRRD és a katasztrófákra 
való felkészítés-felkészülés, a gyermekekkel kapcsolatos tevékenységek, valamint a 
víz. A vizet - humanitárius krízisekben betöltött életmentő szerepének fontossága 
miatt, ill. mivel a természeti katasztrófákat eredetének egyik okozója vagy tényezője 
lehet - új horizontális prioritásnak tekintik.   Az ECHO 2004-es kommunikációs 
stratégiájának központjában továbbra is egyrészt egy, a krízishelyzetekben is 
fennálló független "humanitárius térség" fenntartása és védelmezése áll, másrészt a 
súlyos katasztrófák által sújtott népesség méltóságának megőrzése áll. 

Ennek különösen nagy jelentősége lesz, hiszen 2004-ben, az európai parlamenti 
választások, a 10 új tagállam csatlakozása és egy új Bizottság hivatalba lépése 
következtében jelentős változások fognak bekövetkezni az intézmények  különböző 
szintjein. .  
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2. KÜLDETÉS-MEGHATÁROZÁS 

ECHO - A közösségi Humanitárius Segélyek Hivatala feladatának tekinti hogy 
megkülönböztetéstől mentes humanitárius segítségnyújtást biztosítson harmadik 
országok számára. E tevékenység által a Bizottság kifejezésre juttatja az Európai 
Unió azon eltökélt szándékát, hogy szolidaritást vállaljon világszerte azokkal, akik 
konfliktusok, ill. természeti vagy emberek által előidézett katasztrófák áldozatai 
lettek.  A Hivatal által hozott döntésekről és cselekvésekről pusztán a humanitárius 
szükségletek felmérésével határoznak, és azokat semmiféle politikai megfontolás 
nem vezérelheti, továbbá az semmiféle politikai megfontolás tárgyát nem képezheti. 

Az ECHO küldetése, hogy finanszírozza a közösségi humanitárius segítségnyújtás 
összehangolt eljuttatását és hogy humanitárius partnerszervezetein keresztül (NGO-
k és nemzetközi szervezetek) védelmet biztosítson az emberi élet megmentése és 
megőrzése, az emberi szenvedés megelőzése vagy enyhítése, ill. az emberiséget 
érintő krízishelyzetek áldozatául esett harmadik országok népessége integritásának 
és méltóságának oltalmazása céljából. Támogatásának célja továbbá, hogy más 
segélyeszközökkel együtt elősegítése, hogy a lakosság visszanyerhesse önállóságát 
ahol és amikor csak lehet, és hogy megfelelő körülményeket teremtsen az ECHO 
segélyek folyamatos kivonására. E tekintetben a Humanitárius Segélyek Hivatala 
aktívan részt vesz az LRRD program megvalósításában és az egyéb bizottsági 
szervekkel, valamint egyéb donorokkal való szorosabb együttműködés 
kialakításában. Amellett, hogy ilyen helyzetekben igyekszik közvetlenül kielégíteni 
a humanitárius szükségletet, politikájának célja továbbá, hogy az összetettebb 
természetű krízisek/problémák megoldását illetően nemzetközi szinten 
hozzájáruljon egy integráltabb és fenntarthatóbb megközelítés létrehozásához. 

A katasztrófák megválaszolásában szerzett tapasztalata alapján, az ECHO –mint az 
átfogó bizottsági katasztrófa-megelőzési és katasztrófa-felkészültségi megközelítés 
része – azon is munkálkodik, hogy ösztönözze a katasztrófákra való felkészültséget, 
annak érdekében, hogy csökkentse az emberek sebezhetőségét, kockázatoknak és 
katasztrófáknak való kiszolgáltatottságát, valamint csökkentse az ilyen jellegű 
katasztrófák által okozott gazdasági költségeket.  

A humanitárius segítségnyújtás nehéz körülmények között történik, 
kiszámíthatatlanság, ingadozás, bizonytalanság és az áldozatokhoz történő 
problematikus hozzáférés jellemzi. A Hivatal összetett és változékony 
munkakörülményei miatt, valamint mivel a humanitárius műveleteket harmadik 
felek végzik, a kitűzött politikai célok elérése komoly kihívást jelent a Hivatal 
számára. A kitűzött politikai célok elérése olyan tényezőktől is függhet, amelyek 
nem állnak azonnal és közvetlenül a Hivatal működtetési ellenőrzése alatt.  

3. BEVEZETÉS 

A jelen stratégiai dokumentum az ECHO stratégiai tervének és programozási 
ciklusának részét képezi, mely az utóbbi két év folyamán – a bizottsági reformnak 
és kiváltképpen a teljesítményközpontú vezetési rendszer bevezetésének 
köszönhetően – jelentősen megerősödött.   

Az ECHO 2004-es segélyezési stratégiája mindenképpen a partnerekkel és 
humanitárius érdekcsoportokkal folytatott nyílt, széleskörű és átlátható párbeszéd 
egyik legfőbb eszközeként tekintendő.  Ugyancsak részét képezi annak, ahogyan a 
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Hivatal a 2003. június 16-17-én Stockholmban elfogadott Humanitárius 
adományozás elvei és jó gyakorlata, ill. a Jótékony Humanitárius Adományozás 
Végrehajtási Terve (lásd később: "A jótékony adományozás elvei") konkrét 
megvalósítására kíván reagálni.  

A jótékony adományozás elvei - ami jól tükrözi az ECHO programozási elveinek 
alapköveit – értelmében a humanitárius finanszírozást a szükségletekkel arányos 
mértékben és a szükségletek felmérései alapján kell elosztani. A jótékony 
adományozás elvei ugyancsak megerősítik a civilszervezetek elsődleges helyét a 
humanitárius cselekvések megvalósításában és felkérik a donorokat, hogy 
támogassák az 1994-es irányelveket a katonai és polgári védelmi eszközök 
katasztrófa-elhárításban történő használatáról, valamint a 2003-as irányelveket a 
katonai és polgári védelmi eszközök komplex vészhelyzetekben ENSZ humanitárius 
cselekvésekre történő használatáról (lásd később "MCDA irányelvek"). 2003-ban az 
ECHO az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatalával (angol röv. OCHA) 
közösen szervezte meg a 2003-as irányelvek bevezetését. Célja az volt, hogy 
megmutassa, elszántan támogatja az ezen irányelvek alapját képező filozófiát, 
vagyis azt, hogy a humanitárius cselekvés meg kell, hogy őrizze civil természetét és 
hogy alapját a humanitás, semlegesség, pártatlanság és megkülönböztetés-
mentesség kell, hogy képezze.  Továbbra is prioritásként tekintik azt, hogy 
védelmezni és támogatni kell a "humanitárius térség" tiszteletben tartásának 
szükségességét. 

2004-ben a Humanitárius Segélyek Hivatalának az intézményi átmenet keretében 
kell működnie. 2004. május 1-én 10 új tagország csatlakozik az Európai Unióhoz. 
2004 júniusában Európa-szerte a polgároknak alkalmuk nyílik szavazni az Európai 
Parlamenti választásokon.  És végül 2004. november 1-én egy új Bizottság lép 
hivatalba.  

E stratégia megjelentésének pillanatában még nem egészen világos, hogy 2004-ben 
hogyan követik majd nyomon a kormányközi konferencia munkáját. A Konvent 
által készített Alkotmányszerződés tervezete külön rendelkezést tartalmaz a 
humanitárius segélyekkel kapcsolatosan, mely azt hangsúlyozza, hogy a 
humanitárius segélyműveleteket a nemzetközi humanitárius jog elveivel 
összhangban fogják elvégezni, különös tekintettel a pártatlanságra és a 
megkülönböztetés mentességre. Továbbra is elővigyázatosnak és ébernek kell 
maradni ahhoz, hogy bármilyen jövőbeni külpolitikával és az Unió közös kül- és 
biztonságpolitikájával kapcsolatos vitában meg lehessen őrizni a humanitárius 
segélyeket és a humanitárius térséget szabályozó elveket.  

 Az ECHO 2003 júniusában a Donor Support Group, vagyis az ICRC (Vöröskereszt 
Nemzetközi Bizottság) legfontosabb donorainak évente megrendezett gyűlésén 
elnökölt, Ezt követően 2003 novemberében Brüsszelben az ECHO otthont adott az 
ENSZ 2004-es Közös Fellépésre való Felhívás (ang. Consolidated Appeals - CAP) 
elindításának,  melynek központi témáját a feledésbe merült krízisek képezték. Az 
ECHO továbbra is aktív donor marad és célja, hogy egyéb főbb donorokkal szoros 
együttműködést teremtsen, továbbá hogy felelősségteljesen támogassa Egyesült 
Nemzetek által kezdeményezett szervezetközi egységes fellépésre való felhívást 
(UN Consolidated Inter-Agency Appeal) és a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös 
Félhold Társaságok fellépésre való felhívásait - ahogyan azt a Jótékony 
adományozási elvek hangsúlyozzák. Ugyanakkor az ECHO továbbra is fenntartja a 
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kiterjedt partnerség és  fontosabb humanitárius kérdésekben a humanitárius 
civilszervezetekkel (NGO) folytatott széleskörű dialógus gyakorlatát.    

2007-től a Hivatal ugyancsak aktívan részt vesz majd az új pénzügyi tervről szóló 
bizottsági javaslat előkészítésében, különös hangsúlyt fektetve a humanitárius 
segélynyújtásra vonatkozó fejezetre. 

4. A VILÁG HUMANITÁRIUS HELYZETE ÉS A  2004-RE VÁRHATÓ KILÁTÁSOK 

A kutatások azt bizonyítják, hogy szemben az előzőleg domináns államközi 
konfliktusokkal, a hidegháború után egyre fontosabbá váltak az államokon belüli 
konfliktusok.  Ez a fejlemény súlyosan érinti a civil lakosságot, amely így az 
erőszakos konfliktusok elsőszámú célpontjává vált. A Heidelbergi Nemzetközi 
Konfliktuskutató Intézet1 osztályozását követve, a bizonyítékok arra vallanak, hogy 
2002 decembere és 2003 júliusa között nem kevesebb, mint 165 politikai konfliktus 
történt, amelyből 52-t erőszakos konfliktusnak (krízis, súlyos krízis vagy háború) 
lehet tekinteni, míg 113-at nem erőszakos konfliktusnak. A kutatások eredményei 
ismételten bizonyítják, hogy Ázsia és Afrika az a két térség, ahol legmagasabb 
számban fordulnak elő erőszakos konfliktusok, gyakran előidézve ezzel a lakosság 
nagymértékű erőszakos eltávolítását ill. emberi szenvedést.  

A menekültek és a saját országukon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek száma előtérbe helyezi a geopolitikai helyzet humanitárius dimenzióját. 
2002-ben a menekültek teljes száma globálisan a 2001-es adatokkal összehasonlítva 
12 millióról 10,4 millióra, azaz közel 14%-kal esett vissza.2  Ennek fő oka abban 
rejlik, hogy mintegy 2 millió polgár tért vissza Afganisztánba. Az erőszakkal 
eltávolított személyek számának csökkenése nem vonta maga után a humanitárius 
szükségletek csökkenését, mivel az Afganisztánba visszatért menekülteknek 
továbbra is segítségre van szükségek, hogy új életet kezdhessenek. Az ENSZ 
Menekültügyi Főbiztossága (angol röv. UNHCR) által támogatott visszatérők száma 
a 2001-es félmillióról 2002-ben 2.5 millióra emelkedett. A UNHCR adatok nem 
tükrözik az ENSZ közel-keleti palesztin menekültek számára létrehozott 
Segélyezési ls Munkaügyi Központja (angol röv. UNRWA) által regisztrált több 
mint négy millió palesztin menekültet.3 Következésképpen, annak ellenére, hogy az 
UNHCR által regisztrált új menekültek száma (közel 300 000) 69%-kal 
alacsonyabb, mint 2014-ben, általánosan tekintve, a Közép- és Dél-Afrikában 
végbemenő legnagyobb mértékű áttelepítések következtében a szükségletek 
emelkedtek. Az UNHCR szerint a menekült-népesség száma világszerte Ázsiában a 
legmagasabb (4,2 millió), majd Afrika (3.34 millió) és Európa (2.14 millió) 
következik.  

                                                 
1  Heidelberg Institute for International Conflict Research (HIIK), “Early Detection of Man-made 

Crises”, Intermediate Report to ECHO (August, 2003), http://www.hiik.de/en/index_e.htm . 

2 http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/basics in: “Refugees by Numbers”, 2003 Edition 

3 http://www.un.org/unrwa/publications/index.html; az UNRWA definíciója szerint menekültnek 
kell tekinteni az 1948-ban menekültté vált személyek utódait is. A regisztrált palesztin menekültek száma 
így az 1950-es 914, 000-ről 2003-ban t9bb mint négy millióra emelkedett, és a természetes 
népességnövekedés következtében továbbra is nő. 
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A szülőhazájukon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek (ang. röv. 
IDP) száma világszerte 25 millió marad, ezen belül Afrika több IDP-t számlál, mint 
a világ többi része összesen, szám szerint 13 millió konfliktusok miatt lakóhelyét 
elhagyni kényszerült személy.4   
A 2002-es 25 millió IDP-t számláló adat azt mutatja, hogy a helyzet statikus, 
azonban a valóságban a lakóhelyüket elhagyott emberek körében fontos mozgás 
történt, hiszen mintegy három millió IDP tért vissza lakóhelyére és hasonló számú 
személy kényszerült újra költözni. 
 Mindkét csoport segítségre szorul.  
Ahogyan azt a világ katasztrófáiról szóló 2003-as jelentés5 áttekinti, 2002-ben több 
katasztrófát jelentettek, mint az 1992 és 2001 közötti időszak bármely másik 
évében.  2002-ben a katasztrófák ugyan kevesebb halálos áldozatot okoztak, de 
hatásuk nagyobb volt, mint az előző évtizedben. 24500 személy halálát jelentették a 
múlt évben összehasonlítva az évtizedes átlaggal, ami évi 62 000 személy. A 
becslések szerint azonban e katasztrófák nem kevesebb, mint 608 millió személyt 
sújtottak, ami az 1992-2001-es időszak éves átlagának háromszorosát jelenti.   A 
világ legkevésbé fejlett országaiban élő emberek számára sokkal nagyobb annak 
kockázata, hogy katasztrófák áldozatává válnak. A 2002-ben jelentett 24 500 
halálos áldozatok 94%-a fejlődő országokban élt. 

Globális szinten az időjárással kapcsolatos katasztrófák száma az 1993 és 1997 
közötti időszakban tapasztalt évi átlagos 200-ról 1998-2002 között évi átlagos 331-
re nőtt.  Az utóbbi évtizedben úgy tűnik, hogy az éhínség okozta a legtöbb 
halálesetet (275 000 ember halt meg éhínség következtében, mely a jelentett 
halálesetek majdnem felét teszi ki), az árvíz pedig több embert sújtott, mint bármely 
más természeti vagy technológiai katasztrófa (éves átlag 140 millió). Ahogyan azt a 
Vöröskereszt és a Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Föderációjának (angol 
röv. IFRC) Világkatasztrófák 2003 c. jelentése kiemeli, az 1983-1992-es, ill. az 
1993-2002-es évtizedet összehasonlítva 39%-kal csökkent világszerte a jelentett 
halálesetek száma, a katasztrófák által sújtott személyek száma viszont ugyanazon 
időszak alatt 54%-kal nőtt, és ennek következtésben számottevően megnőttek a 
humanitárius szükségletek.  

Amikor természeti vagy emberek által előidézett katasztrófákra próbálnak 
megoldást keresni, a humanitárius adományozók és a humanitárius szervezetek 
egyre gyakrabban találják szembe magukat a segélyműveletek által megcélzott 
népesség körében egyre inkább terjedő HIV/AIDS következményeivel.  
Vészhelyzetekben az AIDS és egyéb tényezők kölcsönhatása a krízisek  
gócpontjában külön kihívást jelent mind az érintett közösségeknek, mind a 
humanitárius szervezeteknek.  Nemhogy ellenőrzés alatt állna, az AIDS egyre csak 
terjed. Afrika déli részén az AIDS manapság a halálozások fő oka, és globálisan 
tekintve a negyedik legnagyobb halálos betegség. Az ECHO AIDS elleni 
küzdelemben való részvételét korlátozza humanitárius küldetése, vagyis az emberi 
élet megmentése a krízisek közvetlen utóhatásai idején, valamint a rendelkezésére 
álló eszközökkel. Amennyiben megfelelő és lehetséges, az ECHO megközelítése 
továbbra is az lesz, hogy a HIV/AIDS megfontolásokat a humanitárius cselekvések 
központjába állítsa az olyan esetekben, ahol a HIV/AIDS kihat a támogatott 

                                                 
4  http://www.idpproject.org/global_overview.htm 

5  http://www.ifrc.org/publicat/wdr2003/ : IFRC World Disasters Report 2003 Homepage  
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cselekvés hatékonyságára és az érintett lakosság ellenállóképességére.   Az ECHO 
segítségnyújtás célkitűzése, hogy a humanitárius tevékenységek alatt  hozzájáruljon 
a HIV terjedésének visszaszorításához és az általa okozott halálok csökkentéséhez. 
A HIV/AIDS viszont hosszabb távú elkötelezettséget követel és egy olyan 
fejlesztési megközelítésre van szükség, amely túlmegy a pusztán vészhelyzeteken.6 
Ebből következően az ECHO válasza e kérdésre csak vészhelyzeti küldetésére és 
reagálási típusára korlátozott és arra vonatkozó lehet, ami rövidtávú természetű.  
A fenti tendencia megerősíti az ECHO múltbeli stratégiai választásait: vagyis azt 
hogy műveleteit küldetése lényegére (vagyis az emberi élet válságos helyzetek és 
azok utóhatásai idején történő megőrzésére) koncentrálja, mindeközben ösztönzi a 
sürgősségi és a hosszabb távú segélyezési eszközöket aktívan összekapcsoló 
politika megteremtését.   

5. ÁLTALÁNOS PROGRAMOZÁSI ELVEK ÉS A 2004-ES ÉV FŐBB CÉLKITŰZÉSEI 

A főbb humanitárius szereplők legjobb gyakorlatával összhangban és az 
1257/96/EK rendelet 16. cikkének megfelelően az ECHO horizontális és földrajzi 
programozási elveket határoz meg a következő év folyamán végzendő humanitárius 
műveleteket illetően. Ezek a programozási elvek figyelembe veszik a globális 
trendeket, a segélyműveletek helyszíni végrehajtása során nyert tanulságokat, 
valamint az ECHO erőforrásainak korlátait, mind a humánerőforrást, mind a 
költségvetést illetően. A 2004-es programozási elvek a korábbi évek segélyezési 
stratégiájának alapját szolgáló elveket követik. Az említett elveket a tagállamok, az 
Európai parlament és a főbb partnerek közösen osztották és támogatták, és 
beigazolódott, hogy ezen elvek képesek voltak megfelelően megválaszolni az igazi 
szükségleteket.  

• A legnagyobb humanitárius szükségleteket tanúsító területek beazonosítása 
és megsegítése  

Az ECHO szükséglet-felmérése összekapcsolja az ún. "bottom up" (alulról felfelé 
irányuló) és az ún. "top down" (felülről lefelé irányuló) megközelítést. A helyszíni 
humanitárius szükségletek felmérését szembeállítják az idevonatkozó statisztikai 
adatokkal (menekültek, IDP-k, halálozási ráta, magas katasztrófa-kockázat). A 
2004-es humanitárius műveletek tervezése céljából, a szükségletek globális 
felbecslését tovább finomították azáltal, hogy a "lakosság általános alultápláltsága" 
mutatót "korukhoz képest alacsonyabb súlyú gyerekek" mutatóra változtatták, ami 
jobban figyelembe veszi a gyerekek szükségleteit. Ez összhangban van azzal a 
stratégiai irányvonallal, miszerint különös figyelmet kell fordítani a gyerekek 
szükségleteire. Az ECHO 2004-re készített globális szükségletek felmérése szerint a 
legnagyobb humanitárius szükségleteket felmutató régiók jelen pillanatban 
Afrikában (Afrika szarva, Nagy Tavak, nyugat-Afrika és Dél-Afrika) és Ázsiában 
(Irak és Afganisztán) találhatók. Emellett drasztikusan romlik a Közel-Kelet 
humanitárius helyzete.  

                                                 
6   Lásd a Biztottság Közleményét a Tanács és az EUrópai Parlament részére. (Communication from the 

Commission to the Council and the European Parliament: Programme for Action: Accelerated action 
on HIV/AIDS, malaria and tuberculosis in the context of poverty reduction, COM (2001) 96 final). A 
dokumentum egy kiterjedt és átfogó közösségi választ vázol fel a 2001-2006-os időszakra a három fő 
fertőző betegség: HIV/AIDS, malária és a tuberkulózis okozta globális vészhelyzetre.   
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• Különös figyelem a "feledésbe merült krízisekre" és a "feledésbe merült 
szükségletekre". 

A fenti elv  konkrét megnyilvánulási formája annak a szükséglet-alapú humanitárius 
megközelítésnek, mely a humanitárius műveleteket az emberek szükségleteire 
koncentrálja. Az ECHO ezért továbbra is azokat a kríziseket fogja támogatni, ahol 
erre a legnagyobb szükség van, függetlenül attól, hogy ezekkel milyen mértékben 
foglalkozik a média. Az alulról felfelé irányuló, bottom-up megközelítést (helyszíni) 
összekapcsolták a felülről lefelé irányuló, top-down megközelítéssel, hogy 
meghatározzák, beazonosítsák azokat a magas szükségleteket tanúsító 
krízishelyzeteket, amelyekre a média, ill. a donorok csupán elenyésző figyelmet 
fordítanak. 2004-ben a Hivatal az alábbi elfelejtett krízishelyzetek által gerjesztett 
humanitárius szükségletekre összpontosít: Haiti, Nyugat-Szahara, Mianmar/Burma, 
Nepál, Oroszország (Csecsenföld), Szudán, Szomália, Thaiföld (burmai határ), és 
Észak-Uganda.  

• Kötelezettségvállalás az egymást lefedő területek megfelelő kezelésére t 

- LRRD és a katasztrófára való felkészülés 

- Gyerekekkel kapcsolatos  cselekvések és  

- a vízellátás problematikája 

Az LRRD elnevezésű program mint a hatékony és fenntartható humanitárius 
segélypolitika része és programcsomagja továbbra is fontos állandó tényező marad a 
humanitárius műveletek tervezésévben és irányításában7. Az ECHO folytatja az 
aktív LRRD politika megvalósítását. 2004-ben, az ECHO figyelembe veszi a 
Bizottság által 2003-ban létesített LRRD/DPP (DPP: Disaster Preparedness 
Programme - Katasztófára való felkészülési program, a ford.) Interservice Csoport 
munkájának eredményeit, melyek gyakorlati lépéseket javasolnak 8 ország és két 
régió számára (Angola, Sierra Leone, Etiópia, Szudán, Burundi, Kambodzsa, 
Afganisztán, Tádzsikisztán, Nyugat-Afrika és Közép-Afrika) a gyorssegélyről a 
hosszútávú együttműködési ciklusra történő hatékony áttérés biztosítása érdekében.    

A DIPECHO-ra tekintettel, a stratégia központjában három tényező áll: első, a 
költségvetés mérsékelt növelése; második, gyors döntéshozatali eljárás magas szintű 
átláthatóság fenntartásával; harmadik, a műveleteknek jobban meg kell célozniuk a 
közép-amerikai, dél-kelet ázsiai, közép-ázsiai és karibi cselekvési tervek által 
lefedett legsebezhetőbb területeket8, melyek mindegyike kétéves ciklusokat jelent.  

                                                 
7 Ebben a kontextusban az ECHO örömmel fogadja az UNHCR által hirdetett ún. "4 R" megközelítést (az 
elnevezés a Repatriation, Reintegration, Rehabilitation and Reconstruction ang. kifejezésből származik, 
vagyis Visszatelepedés, Visszaintegrálódás, Rehabilitáció és Helyreállítás).  A “4 R” megközelítés kiemeli 
annak szükségességét, hogy a menekültek szükségletei és a fejlődés közötti kapcsolatokra kell 
koncentrálni, valamint arra, hogy a fejlesztés támogatása hogyan segít maradandóbb megoldást találni a 
menekültkérdésre.  Lásd a Working document of the Informal Consultative Group on Durable Solutions 
(July 2002) c. munkadokumentumot. Az ECHO már hozzájárult e megközelítés támogatásához azáltal, 
hogy pénztámogatással segítette az angolai menekültek Zambiából és a Kongói Demokratikus 
Köztársaságból történő visszatelepülését, valamint hosszabb távú eszközeivel támogó szerepet játszott 
újbóli integrációjukban.  

8  Az elmúlt évek e régióra vonatkozó DPP tevékenységei eredményének értékelésétől függően. Lásd 11. 
o. 
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A katasztrófa-készültség egyre inkább a középpontba kerül a a segélyműveletekben 
azáltal, hogy javítják az ilyen jellegű műveletek beazonosításának és a róluk történő 
jelentéskészítés módszertanát.  Végül pedig a képviseletet két módon erősítik meg: 
a DPP intézkedéseknek a más bizottsági egységek és donorok által irányított hosszú 
távú beavatkozási eszközökbe történő integrálásával, valamint az ECHO 
nemzetközi katasztrófa-csökkentő hálózatban való részvételének erősítésével.  Az 
ECHO aktív szerepet fog játszani annak biztosítása érdekében, hogy a DPP 
intézkedések a szélesebb értelemben vett LRRD megközelítés komponensévé 
váljanak.  

A gyerekeket érintő problémák kiemelt kezelése – az ECHO szükségleteken 
alapuló megközelítésének megfelelően – már 2003-ban is a segélyezési stratégia 
részét képezte, mivel a humanitárius krízishelyzetekben a gyerekek rendelkeznek a 
legalacsonyabb szintű védőmechanizmussal. 2004-ben a Hivatal továbbra is 
ösztönözni fogja, azt hogy gyerekekkel kapcsolatos tevékenységé beemeljék a 
humanitárius műveletekbe. Egy első becslés szerint egy jól meghatározott, 
harmonizált módszertanra van szükség ahhoz, hogy a humanitárius műveletekben a 
gyerekekkel kapcsolatos cselekvéseket összehasonlíthatóvá lehessen tenni, illetve, 
hogy hatásukat mérni lehessen. Mindez lehetővé tenné, hogy a tiszta bevitelek (pl. a 
rendelkezésre bocsátott élelmiszer mennyisége) helyett az eredményeket (pl. a 
megmentett életek száma) mérjék. Az ECHO célja, hogy 2004 végéig kifejlessze a 
fent említett módszertant. A módszertan a széles körben elérhető legjobb 
tapasztalatokra épül, beépíti továbbá számos humanitárius szervezet már 
kifejlesztett munkáját, valamint felhasználja saját tapasztalatai.  

A rendszeres ivóvízellátás egyike a legalapvetőbb humanitárius szükségleteknek, és 
a humanitárius krízisek idején az életben maradás napi tényezőjévé válik.  A víz az 
egészség (közvetlenül, vagy a higiénián keresztül közvetetten) és az 
élelmiszerbiztonság szempontjából is nélkülözhetetlen, elengedhetetlen továbbá a 
hosszú távú rehabilitációhoz és újjáépítéshez.  Ezért döntés született arról, hogy a 
vízellátás problémáját hozzá kell adni az ECHO horizontális célkitűzéseihez. 2004-
ben a hangsúly még nem a probléma középpontba állításán lesz (2005-től ez talán 
részben már lehetséges lesz), hanem a módszertani pontosításon.  Az ECHO 2004-
ben módszertani eszközök kifejlesztésébe kezd, hogy a különféle vízzel kapcsolatos 
cselekvések hatását a humanitárius segítségnyújtási műveletek során jobban 
felmérje. A víz azonban nemcsak az életben maradás nélkülözhetetlen eszköze, de 
emberi szenvedés és katasztrófák (pl. áradások) okozója is lehet. Ugyancsak tovább 
fogják finomítani az eszközöket a jobb előrejelzés és az ilyen jellegű vízzel 
kapcsolatos katasztrófák okozta  humanitárius szükségletek gyors felmérése 
érdekében. Az ECHO kiemelten kezeli a víz problematikáját. Mindez jelent 
egyrészt azt, hogy az ECHO  képviseleti szerepet vállal a vízzel kapcsolatos 
problematikában, másrészt azt, hogy tájékoztatja a közvéleményt a vízzel 
kapcsolatos cselekvések humanitárius műveletekben való szükségességéről, 
valamint a víz, vagy annak hiánya okozta (aszályok) természeti katasztrófák esetén 
a donorok részéről érkező megfelelő válasz szükségéről.    

6. FÖLDRAJZI ÉS ÁGAZATI PRIORITÁSOK 2004-BEN 

A 2004-es stratégia az alábbi regionális prioritásokra összpontosít: 

Közép- és Dél-Afrika: 
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Afrika valamennyi régiójában továbbra is nagymértékű humanitárius 
segítségnyújtásra van szükség. Míg Afrika déli részén az aszály okozta nyomás az 
érintett országok némelyikében enyhült, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, 
valamint Nyugat-Afrikában kiéleződött konfliktushelyzet további kihívások elé 
állította a humanitárius közösséget. 

Afrika déli részén az aszály és a kormány szegényes élelmezésbiztonsági politikája 
okozta krízis néhány országban a kedvezőbb mezőgazdasági körülmények hatására 
valamelyest javult. Elsősorban Malawi és Zambia a következő aratási időszak után 
már várhatóan nem szorul sürgős élelmiszersegélyre, bár kisebb szükségletek 
továbbra is vannak . Malawi-ban folytatódnak az Élelmezési Rehabilitációs 
Egységek (ang. röv. NRU) számára nyújtott támogatások és egy közösségi alapú 
terapeutikus élelmezési programot terjesztenek ki a NRU adományaiból kimaradó 
alultáplált gyermekek számára. A HIV/AIDS által sújtott különösen sebezhető 
családokat élelmezésbiztonsági műveletekkel fogják segíteni. Az előbbivel 
ellentétes a Zimbabwe-i helyzet, ahol a politikai válság és annak nagy horderejű 
gazdasági és humanitárius következményei esetében még távoli a megoldás 
reménye. 2004 folyamán a lakosság nagy része továbbra is komoly humanitárius 
segítségre szorul. Az ECHO addig marad tartja fenn jelenlétét a térségben, amíg 
biztosított a szükséget szenvedő emberekhez elérhetősége és amíg a humanitárius 
műveleteket a humanitárius elvek veszélyeztetése nélkül lehet elvégezni.  2004 
során lehetséges, hogy Lesotho élelmiszersegélyre szorul, különösen az ország déli 
részén. Szváziföldön pedig szintén vannak még bizonyos szükségletek.  Mindkét 
ország számára a legnyomasztóbb humanitárius kihívás a HIV/AIDS hatásának 
mérséklése.  E tekintetben mindenképpen elsőbbséget élvez a gyerekek, főként a 
lányok iskoláztatása és iskolában tartása. 

Angolában a polgárháborút lezáró 2002-es békemegállapodást követően ma a 
legnagyobb kihívást az ország rehabilitációja jelenti és még mindig óriási 
humanitárius szükségleteket kell kielégíteni. Kiemelkedő fontosságú a háború-
sújtotta lakosság visszatelepülése, közöttük több mint egy millió lakóhelyét 
elhagyni kényszerült személlyel, ill. 450 000 szomszédos országokból, főleg a 
Kongói Demokratikus Köztársaságból és Zambiából érkező menekülttel. Az ECHO 
stratégiájának középpontjában továbbra is az LRRD megközelítés marad, melyben 
a főbb ágazatok az egészségügy, élelmezésbiztonság és oktatás. 

Az ún. "Afrika szarva" régió (Szudán, Eritrea, Dzsibuti, Etiópia, Uganda, Kenya és 
Szomálian – a fordító.) támogatott országai között továbbra is Szudán a 
leghangsúlyosabb, ahol a 20 évig tartó polgárháború és a gyakori természeti 
katasztrófák következtében az ország nagy részét elpusztult.  A folyamatosan zajló 
béketárgyalások eredményeitől eltekintve a humanitárius szükségletek továbbra is 
jelentősek  Ezért az ECHO 2004-ben is mindent meg fog tenni annak érdekében, 
hogy segítse a kiszolgáltatottabb és legnagyobb szükséget szenvedő lakosságot.  
Ennek kapcsán a legfőbb célkitűzés egy olyan több ágazatot (egészségügy, 
élelmezésügy, vízügy, közegészségügy és élelmiszerbiztonság) érintő megközelítés 
lesz, amely egyben az ECHO küldetésének lényegére helyezi a hangsúlyt. A korábbi 
együttműködés esetleges folytatás ajtót nyithat az LRRD politika optimálisabb 
végrehajtása előtt.  Végül, amennyiben arra mód van, jónéhány olyan idevonatkozó 
rokonterület is megerősödhet, mint pl. a gyerekek védelme, nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos kérdések és HIV/AIDS. 
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Szomália és Észak Uganda feledésbe merült kríziseit enyhítő műveletek addig 
folytatódnak,  (főként egészségügy, élelmezésügy, vízellátás és higiénia), amíg  az 
emberi szenvedést előidéző belső konfliktusok gyors megoldásának reménye még 
várat magára. A 2002-es és 2003-as aszályok okozta feszültséghelyzet tovább 
sújtotta a már korábban is kiszolgáltatott etiópiai és eritreai lakosságot. Ezért az 
ECHO továbbra is a súlyos szükségletek orvoslására törekszik, valamint arra, hogy 
más szervezetekkel közösen a Bizottság LRRD és DPP programjainak nevében 
igyekszik hatékony választ adni az aszály miatt szükséges sürgősségi 
segélytámogatás megerősítésére.  Kenyában az ECHO aszály idején és után nyújtott 
sürgősségi segélytámogatásának 2003-asfokozatos megvonása után a helyzetet 
továbbra is gondos megfigyelés alatt tartják,  ezzel biztosítva a Bizottság DPP és 
LRRD politikájának megfelelő alkalmazását.    

Nyugat-Afrikában a Hivatal folytatja Líbia, Elefántcsontpart, Sierra Leone és 
Guinea humanitárius megsegítését. Nyugat-Afrika tengerparti régiója esetében az 
ott alkalmazott regionális megközelítés keretében az ECHO lehető 
legrugalmasabban reagálhat a regionális krízishelyzetekre.   

 2003-ban tovább javult Sierra Leone általános biztonsági helyzete. Az LRRD 
megközelítés sikeres végrehajtása mellett ez a tény is hozzájárul ahhoz, hogy  az 
ECHO jelentősen csökkentse pénzügyi hozzájárulását és 2004 végére kivonuljon. 
Guineában az ECHO a továbbra is a gyorssegélyre szoruló Nzérékoréban található 
táborokra kívánja összpontosítani támogatását.  

A humanitárius segítségnyújtást főként Libériára összpontosítják, mivel az ottani 
humanitárius helyzet súlyosbodása drámai.  A lakosság számottevő részét 
erőszakkal kényszerítették lakóhelye elhagyására és az alapvető szolgáltatások 
gyakorlatilag nem léteznek. .   Az ország legnagyobb részének 
megközelíthetetlensége miatt a humanitárius válsághelyzet  elterjedésének mértékét 
még nem sikerült teljesen felmérni.  

Ami a politikát illeti, bár Elefántcsontparton tapasztalható némi pozitív előrelépés 
a Marcoussis-ban kötött megállapodás végrehajtásának elkezdésében, a helyzet 
továbbra is nagyon változékony. A kormányzati erők és a "forces nouvelles" 
(korábbi lázadók) továbbra is megosztják az országot. A közszolgálatokhoz az 
ország nagy részén nem lehet hozzáférni. 

A nyugat-afrikai régióban a legfőbb feladat, hogy azonnal reagálni lehessen a 
népességáramlatok folytatódó hullámaira, nemcsak az egyes országokon belül, 
hanem a határokon átívelően is. Az érintett országokban külön-külön végrehajtott 
szükségletek részletes felmérése alapján a műveletek célpontja az egészségügy 
(főleg Libéria és Elefántcsontpart), az élelmezés (főleg Libéria és Elefántcsontpart), 
valamint a víz és higiénia (főleg Sierra Leone és Guinea). A 2004-es regionális 
Átfogó Tervben (Global Plan) ugyancsak fontos szerepet kapnak a védelmi  
tevékenységek, ill. a humanitárius műveletek koordinálásának támogatása az egész 
térségben. 

A közép-afrikai Nagy tavak régióban 2003-ban tényleges, de nem meggyőző 
előrelépés történt a különféle regionális békefolyamatok terén. Bár Burundiban az 
elnöki poszt a tutsiktól a hutuknak történő átadása a tervek szerint megtörtént, a 
helyzet továbbra is feszült maradt a nemzeti folyamaton kívül maradó szakadár 
lázadó csoportok miatt.  Az erőszak időszakosan megnyilvánuló formái továbbra is 
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felbolygatják az ország bizonyos részeit, mivel helyváltoztatással és 
nélkülözésekkel járnak. Az ECHO egy multiszektorális, azaz több szektort is érintő 
(egészségügy, élelmezésügy, élelmiszerbiztonság, vízellátás) stratégiát fog 
alkalmazni, hogy gyorsan tudjon reagálni az év során felmerülő humanitárius 
szükségletekre.  

Kongói Demokratikus Köztársaságban (DRC) jelenleg egy átmeneti nemzeti 
egységkormány van hatalmon. Az EU-vezette Artemis alakulat, miután sikerrel 
stabilizálta a helyzetet Bunia városában,  - az ENSZ új megbízatással egy nagyobb 
létszámú kontingenst vonultat Ituri tartományban és a Kivu-tó térségében. A 
politikai frontra általánosan jellemző pozitív tendencia ellenére a keleti megyékben 
továbbra is dúl az erőszak.  Becslések szerint a Kongói Demokratikus 
Köztársaságban a legmagasabb a világon  a gyermekhalandósági ráta (1000 
élveszületett csecsemőből 205) és jelenleg az első helyen áll az ECHO mindenre 
kiterjedő szükségletfelmérésében.  A szociális szolgáltatások (különösen az 
egészségügy) romlása a közönséges betegségek okozta elhalálozások mértékének 
szakadatlan emelkedését idézte elő, míg a konfliktusos térségekben bevett 
gyakorlatnak számító nemi erőszak a HIV-fertőzés gyors terjedéséhez vezetett.  A 
2004-es esztendő vízválasztó lesz Kongó és a szélesebb értelemben vett régió 
számára. A humanitárius segítségnyújtás most fontosabb, mint valaha , nem csak 
azért, hogy a folyamatban lévő konfliktusok és a konfliktusok utáni helyzet sürgős 
szükségleteit kielégítse, hanem azért is, hogy megfelelően elősegítse a stabilizációs 
folyamatot. A legfőbb földrajzi hangsúly továbbra is a Kivu-tó, valamint Ituri 
térségére, ill. a nemrégiben megközelíthetővé vált korábbi frontvonalra helyeződik. 
A finanszírozást az alábbi főbb szektorokra irányítják: egészségügy (a főbb 
járványok felderítése és féken tartása, alapvető egészséggondozás), élelem és 
élelmezés (a megemelkedett alultápláltsági ráták felderítése és csökkentése), az 
országukon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerültek és visszatelepedők 
(gyorssegély a lakóhelyüket újonnan elhagyni kényszerült családoknak és integrált 
támogatás visszatelepedésük esetén), valamint különleges küldetések (nemzetközi 
szervezetek védelmi és koordinációs tevékenységeinek támogatása).    
Időközben Tanzánia továbbra is mintegy félmillió menekültet fogad be (kb. egy 
harmada kongói, két harmada pedig burundi, nagytöbbségük olyan területekről, 
amelyek továbbra sem elég stabilak ahhoz, hogy visszafogadhassák az eltelepülő 
lakosságot).  Az egyre szigorodó kormányzati megszorítások és a nemzetközi 
adományozók  el-elapadó támogatása (s az  élelmiszeradagok csökkentése) miatt 
mindenképpen folytatni kell a tanzániai menekültprogram támogatását. 2004-re 
tervezik, hogy a menekültek élelmiszersegélyezését a humanitárius költségvetési 
sorból az élelmezésbiztonsági költségvetési sorba vezetik majd át. 

Egy viharos 2003-as év után a normális kerékvágásba való visszatérés első jelei 
ellenére további kisebb humanitárius műveletekre lehet szükség a térség egyes 
országaiban, főként a Kongói Köztársaságban (Brazzaville) és a Közép-Afrikai 
Köztársaságban, ahol az ECHO továbbra is gondosan ellenőrzi a helyzetet.  Ezen 
túlmenően az ECHO el fogja vállalni az korábbi karibi DIPECHO beavatkozások 
átfogó értékelését, melynek az eredményétől függően új cselekvési tervet fognak 
kidolgozni.  

 

Új Független Államok (ang. röv. NIS) és Mongólia 
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A független szovjet utódállamokban az ECHO folytatni fogja a csecsen konfliktus 
által okozott humanitárius szükségletek orvoslását. A humanitárius szükségletek 
szintje továbbra is magas, mivel továbbra is a civil lakosság az emberi jogokat és a 
humanitárius jogot széles körben súlyosan sértő konfliktus fő áldozata. 
Csecsenföldön az egészséggondozás és vízellátás alig működik és sok embernek a 
mindennapi élelem megszerzése is komoly problémát okoz. Csecsenföldön  kívül, 
Ingusföld és Dagesztán területén letelepedett lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
személyek helyzete továbbra is kétes, és a nemzetközi közösség figyelme igen 
csekély.  

A biztonsági és megközelíthetőségi körülményektől függően, az ECHO 
megpróbálja ellátni a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek és legsebezhetőbb 
népesség alapvető igényeit Csecsenföldön, valamint a szomszédos 
köztársaságokban, Ingusföldön és Dagesztánban. A műveletek magukban foglalnak 
élelmiszersegélyeket, orvosi ellátást (különös figyelemmel az anyák és gyermekek 
egészségügyi ellátására, valamint támogatás a csecsenföldi kórházak számára), 
illetve menedékkel, vízzel és higiéniával, védelemmel, a figyelem a bányászati 
kincsekre való irányításával  kapcsolatos tevékenységet, valamint pszicho-szociális 
projekteket.   A támogatás hatásköre attól függ majd, hogy hogyan alakul a 
konfliktus, és így a humanitárius szükségletek.  A támogatás ellenőrzésének javítása 
érdekében az ECHO továbbra is tervezi, hogy Nazran-ban irodát nyit, ami 2003-ban 
az orosz hatóságok hozzáállása miatt nem volt lehetséges. 

ECHO továbbra is jelen marad Grúziában, ahol rövid távon nem várható a 
humanitárius helyzet javulása. A 2003-as utolsó határozatnak megfelelően 2004-re a 
Hivatal kivonul Örményországból. Bár az ECHO már nincs jelen Azerbajdzsánban, 
az ott élő menekültek jelentős részét érintő folyamatosan nehéz körülmények miatt a 
Hivatal el fogja végezni a helyzet újbóli felmérését.  

Most hogy az aszály és a  háború közvetlen hatásai elmúltak, 2004 lesz a 
Tadzsikisztánból történő hároméves kivonási terv első éve. 2004-ben a TACIS (az 
EU technikai segítségnyújtási programja a szovjet utódállamok számára – ang. 
Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States and Georgia – a 
ford.) még aktívabb lesz és így az ECHO műveleteit az LRRD szem előtt tartásával 
fogja tervezni. A humanitárius finanszírozást valószínűleg körülbelül azonos 
arányban fogják megosztani a vízellátás, ill. a higiénia, élelem és az egészségügy 
szektorai között, ami azt jelenti, hogy a finanszírozásból nagyobb arány jut  a vízzel 
és higiéniával kapcsolatos cselekvésekre, mint az előző években.   
Hacsak nem következik be egy  súlyos humanitárius következményekkel járó téli 
katasztrófa, az ECHO 2004-ben nem tervez segélynyújtó műveleteket támogatni 
Mongóliában, viszont meg fogja vizsgálni a katasztrófára való felkészülés 
finanszírozásának lehetőségét, mivel Mongóliában igen nagy a katasztrófák 
veszélyének esélye.   

Földközi-tengeri országok és a Közel-Kelet   

A Hivatal e régiót érintő stratégiájának általános célkitűzése szerint el kívánja érni 
hogy ne romoljanak tovább a kiszolgáltatott palesztin menekültek és a palesztin 
lakosság életkörülményei, különös tekintettel a körülzárt, elszigetelt és távol eső 
térségek menekülttáboraiban élőkre.  
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A megszállt palesztin területeken tapasztalt humanitárius helyzet továbbra is olyan 
ütemben romlik, amellyel a nemzetközi közösség képtelen lépést tartani. 
 A Nyugati Parton folyamatosan épülő ún. "Választófal" tovább súlyosbítja a drámai 
helyzetet, mélyíti a lakosság kiszolgáltatottságát és növeli a humanitárius segélyek 
kiosztóinak nehézségeit és költségeit.  Az ECHO célkeresztjében továbbra is a 
kulcsfontosságú szektorok állnak, mint pl. a vízellátás és a higiénia, egészségügy, 
élelmiszerek, jövedelemteremtés, védelem, pszicho-szociális támogatás, képviselet 
és koordináció, valamint a menedékhelyeken végzett rehabilitáció. 
Kiszolgáltatottságuk miatt a gyerekek továbbra is a Hivatal stratégiájának 
elsőszámú célcsoportjának számítanak.  
A Libanonban tartózkodó palesztin menekültek 430 ezerre vagy többre becsült 
csoportja továbbra is feledésbe merült csoport marad egy nyilvánvaló 
válsághelyzetben. Életkörülményeik bizonytalanságát egyfelől az súlyosbítja  , hogy 
az egész palesztin kérdésben a helyzet megoldása, beleértve a menekültek végső 
lakóhelyének kérdését, nagyon távolinak tűnik. –  Másfelől a helyzetet súlyosbítja 
az a politikai hozzáállás, amellyel a libanoni hatóságok a palesztin menekülteket 
kezelik.   A Libanonban tartózkodó palesztin menekültek megsegítésében továbbra 
is kulcsfontosságú szektor marad a vízellátás és higiénia, jövedelemteremtés, 
egészségügy, a pszicho-szociális támogatás, valamint a menedékhelyeken végzett 
rehabilitáció.  

A Jordániában tartózkodó mintegy 1 700 000 és a Szíriában tartózkodó mintegy 410 
000 palesztin menekült humanitárius szükségletei e stádiumban nem igényelnek 
különösebb orvoslást.  A Közel-Kelet politikai dinamikájának előreláthatatlan 
alakulását figyelemben tartva viszont továbbra is oda kell figyelni e csoportra. 

A sahrawi (nyugat-szaharai népcsoport – a ford.) menekültek helyzete továbbra is a 
feledésbe merült krízisek közé tartozik, különösen az adományok kimerülése és a 
csekély nemzetközi figyelem miatt. Még mindig bizonytalan, hogy találnak-e 
politikai megoldást a konfliktusra. A már megtett vagy 2004-re tervezett 
intézkedéseket követően az ECHO támogatásának hatóköre szorosan összefonódik a 
régióbeli partnerek által a műveletek javuló irányításának terén megvalósított 
előrelépéshez, melyek célja, hogy megerősítsék a humanitárius adományok 
szétosztásának ellenőrzését. A 2003-as algériai (Bourmedes) földrengést követően 
az ECHO a helyzetet közelről fogja ellenőrizni . A helyzet alakulásától függően 
2004-ben várhatóan szükség lesz egy olyan döntésre, mellyel a fennmaradó 
elsősorban egészségügyet érintő szükségletekkielégíthetőek lesznek.  

Sok a kielégítetlen humanitárius igény Jemenben, részben a nemzetközi 
segítségnyújtás hiánya miatt. Az adományozók többsége által tanúsított igen csekély 
érdeklődést látva ezen igények feledésbe merültnek tekinthetők. Ez különösképpen 
igaz a legtávolabb eső régiók vízügyi és egészségügyi ágazataira, vagyis a 2004-es 
főbb célkitűzésekre. 

A DIPECHO program sikeres 2003-as Közép-Ázsiára történő kiterjesztését 
követően egy második közép-ázsiai cselekvési tervet indítanak el, melynek 
középpontjában továbbra is Tadzsikisztán, valamint kisebb mértékben Kirgizisztán 
és Üzbegisztán marad.  

Ázsia és Latin-Amerika 
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Ázsiában a humanitárius műveletek két fő színhelye továbbra is Irak és Afganisztán, 
hiszen az ECHO 2004-es globális felmérésében mindkét ország a magas 
szükségletek kategóriájában szerepel.  2003 második felében mindkét országban 
jelentősen romlott a közbiztonság, és a legégetőbb szükségleteket felmutató 
helyeken a beavatkozás egyik legsúlyosabb akadálya, hogy  e helyeket nehéz 
megközelíteni. Mindkét országban továbbra is kulcsfontosságú kérdés marad a 
biztonság.  

Irakban a háború utáni helyreállási időszak főbb kérdése valószínűleg továbbra is az 
egészség és víz/higiénia marad, de az ECHO más szektorokat is támogat, mint pl. az 
iskolarehabilitáció, a saját országukon belül lakóhelyét elhagyni kényszerült 
személyek és a bányászattal kapcsolatos tevékenységek.  

A Hivatal ugyancsak továbbra is szorosan dolgozik majd együtt a rekonstrukciós 
folyamatban részt vevő többi bizottsági egységgel azért, hogy saját összeköttetést 
biztosítson a humanitárius tevékenységek és az afganisztáni fejlődési/fejlesztési 
folyamat között, ahol a menekültek beáramlása a 2002-es masszív visszatelepülések 
után mára lelassult.  A főbb szektorok a megélhetés támogatása és a vízellátás, 
különösen délen, ahol az ötéves aszály hatása máig érezhető. Ugyancsak lesz 
jelentős szintű védelmi tevékenység Afganisztánban, mind a visszatelepültek, mind 
az őrizetbe vettek, valamint a Pakisztánban és Iránban maradt afgán 
menekültekszámára.  Továbbá egy átfogó részletes felmérés is készül a 
Pakisztánban uralkodó általános humanitárius helyzetről. 

A feledésbe merült szükségletek továbbra is fontos szerepet játszanak majd az 
ECHO Ázsia többi részén tervezett humanitárius műveleteiben.  Mindenekelőtt 
Észak-Koreának lenne nagy szüksége humanitárius segítségre, de komoly politikai 
súlya  ellenére az adományozók figyelme elfordult az országtól. A tevékenységek 
továbbra is az egészségügyre összpontosítanak és céljuk az lesz, hogy minél több 
partner bevonásával kitáguljanak az adományozásban részesülő területek határai. 
Másodsorban, Nepálban az élelmiszersegélyeket újra/ismét a határmenti 
táborokban veszteglő butáni menekültek kapják, mivel számukra ez a létfenntartás 
egyetlen módja a .   Egészségügyi és védelmi tevékenységek másik célcsoportja  a 
hosszú maoista lázadás által érintett lakosság, hiszen az adományozók sajnos itt is 
hiányoznak.   
Harmadsorban, Burma/Mianmar humanitárius helyzete továbbra is komoly 
aggodalomra ad okot, annál is inkább, mivel kormányi akadályoztatás miatt az 
ország nagy részét lehetetlen megközelíteni, különösképpen/főleg a kiszolgáltatott 
etnikai kisebbségek többségének otthont adó/által lakott thaiföldi és kínai 
határvidéket.   
 Az itt kifejtett tevékenységek középpontjában az egészség, élelmezés és a védelem 
áll, és továbbra is segítik a thaiföldi menekülttáborokban tartózkodó burmai 
menekülteket, 
 míg Dél-Ázsiában az indiai humanitárius műveletek a súlyosabb természeti 
katasztrófák áldozatainak megsegítését szolgálják. .  Ezek a tevékenységek továbbra 
is az erőszakos politikai konfliktusokban érintett kiszolgáltatott emberek már-már 
feledésbe merült szükségleteit elégítik majd ki, beleértve az indiai Jammu és 
Kashmír tartományok helyzete által érintetteket, ahol az ECHO az egyetlen jelentős 
adományozónak tűnik.  A Sri Lankára vonatkozó stratégia a béke-kezdeményezés 
előrehaladásától függ, . amely ha pozitív irányban alakul, a lakóhelyükre 
visszatérők és a menekültek újra-letelepedési támogatásban is részesülhetnek. Ha a 
konfliktus újra kirobbanna, a segélyek célpontja az ezáltal ismét elszigetelt Jaffana-
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félsziget,, valamint a háborús zónák lennének (a biztonsági helyzettől függően) . 
Bangladesben az ECHO csak  nagyon súlyos és kiterjedt árvíz vagy természeti 
katasztrófa esetén mozgósítja eszközeit. 

Dél-Kelet Ázsiában, közelebbről Kambodzsából és Laoszból az ECHO 
folyamatosan kivonja eszközeit,  azok helyét fokozatosan hosszú távú eszközöknek 
adva át.  Indonéziában és a Fülöp-szigeteken a segélyeket a hazájukon belül 
lakóhelyüket elhagyni kényszerülők kapják, az elköltözéshez, ill. a konfliktus-
térségbe történő visszatelepedéshez,  amennyiben a helyi kapacitások erre nem 
elegendőek. Nagyobb természeti katasztrófák, különösen árvíz esetén a 
tevékenységeket a Hivatal az egész térségre kiterjeszti, beleértve Vietnámot és 
Kelet-Timort. A segítségnyújtás Kínában is csupán a nagyobb természeti 
katasztrófákra fog koncentrálni, rendszerint az olyan távoli területeken, mint Tibet 
és Xinjiang tartomány   

Latin-Amerikában újra Kolumbia lesz a műveletek fő célországa, s mint ilyen,  a 
központi kérdés a szülőhazájukon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerülő 
személyek életben maradásának és az elköltözésüket követő öt évben az új 
körülmények közötti letelepedésének elősegítése lesz.   

Most, hogy Közép-Amerika országaiban az élelmezés helyzete a javulás jegyeit 
mutatja, az ECHO csak olyan természeti katasztrófák esetén lép közbe, , amelyekkel 
a hazaiak nem képesek megbirkózni 

A DIPECHO programmal összhangban  2004-ben dolgozzák ki a Közép-
Amerikával és Dél-Kelet Ázsiával kapcsolatos cselekvési terveket, és a hangsúlyt a 
felkészültséggel és a kis mértékű csökkentéssel kapcsolatos, és az előző cselekvési 
tervek értékelése során beazonosított különleges szükségletek kapják,   de 
elsőbbséget élvez a kockázatcsökkentő tevékenységekkel történő kapcsolatteremtés.  

7. A PARTNEREKKEL KAPCSOLATOS PRIORITÁSOK 

2004 lesz a megújult jogi és pénzügyi keret megvalósításának első éve az ECHO 
különféle partnercsoportokkal való kapcsolatában (ENSZ ügynökségek, nemzetközi 
szervezetek és NGO-k). E keretek ezentúl a ráfordítások (input) ellenőrzése helyett 
a konkrét célkitűzések és mutatók (indicators) megfogalmazására összpontosítanak 
annak érdekében, hogy a Hivatal által finanszírozott műveletek teljesítményét 
jobban lehessen mérni és értékelni. 

Az Európai Közösségek új Pénzügyi tervének és Végrehajtási Szabályainak 2003 
januárjában történő hatályba lépése után az Európai Közösségek és az Egyesült 
Nemzetek között 2003. április 29-én született meg a Pénzügyi és Igazgatási 
Megállapodást (FAFA), amely a Bizottság és az ENSZ ügynökségei között létrejövő 
minden hozzájárulás-specifikus megállapodásra alkalmazandó.  

Az NGO-kal és nemzetközi szervezetekkel (vagyis beleértve a FAFA részét nem 
képező nemzetközi szervezeteket, mint pl. az ICRC (International Committee of the 
Red Cross – A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, a ford.) vagy IFRC 
(International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies – A 
Vörskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Föderációja, a ford.)) kötött 
új partnerségi keretmegállapodást (ang. Framework Partnership Agreement – FPA, 
a ford.) véglegesítették, és az 2004. január 1-től lép hatályba.   
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A már létező NGO-kal kötött partnerségi keretmegállapodásokat nem újították meg 
automatikusan.  Minden korábbi NGO partner, mely alá kívánta írni az új 
partnerségi keretmegállapodást, kiválasztó folyamatnak kellett, hogy alávesse 
magát, melynek alapját a Bizottság új Pénzügyi Tervében lefektetett kritériumok 
képezték.  2004. január 1-jétől ezt az eljárást fogják alkalmazni minden új 
partnerségi kérelemre. 

A már létezőről az új jogi keretre történő zökkenőmentes áttérés biztosítása 
érdekében a partnerek személyzetének képzése 2004-es év kulcsfontosságú kérdése 
lesz. E tekintetben 2004 első felében a személyzetnek egy teljes képzési programot 
kell elvégeznie, beleértve a székhelyeket és kihelyezett egységeket. Speciális 
távoktatási  tananyagot pedig minden érdeklődő NGO kaphat. Az ECHO támogatni 
kívánja a partnerek saját tananyag-fejlesztő és szeminárium-szervező 
kezdeményezéseit, s e célból egy ajánlati felhívást tesz közzé, melynek segítségével 
a Hivatal kiválogathatja  a legalkalmasabb projekteket. 

A fenti kiválasztási eljárással válik a Hivatal a minőségi partnerek között hálózatot 
hozhat létre a humanitárius segélyműveletek végrehajtására .  

A pénzügyi ellenőrzések tekintetében az ECHO továbbra is egy már bevett 
gyakorlatot alkalmaz: azaz a befejezett projekteket a partnerek székhelyein fogják 
vizsgálni két éves ciklusban. Továbbra is a költségek jóváhagyására helyezik a 
hangsúlyt, ill. annak felülvizsgálására, hogy a partnerek pénzügyi rendszerei 
valóban megfelelőek-e. Az elvégzett ellenőrzések számának növekedésével kezdik 
kifejleszteni a partnerek korábbi könyvvizsgálói záradékkal kapcsolatos cselekvések 
felülvizsgálatát. A terepeken folyamatosan zajló projektek továbbra is ellenőrzés 
alatt állnak, és az ellenőrzés módszerét elsősorban a partner kockázati profilja és 
mérete alapján határozzák meg. Az ellenőrzési folyamat korszerűségének biztosítása 
érdekében az ellenőrzési módszertan tovább finomodik a belső és külső 
könyvvizsgálási erőforrások hatékony felhasználásával.     

8. EGYÉB HORIZONTÁLIS KÉRDÉSEK ÉS PRIORITÁSOK 

Tematikus finanszírozás: Korlátozott mértékben az ECHO a finanszírozás 
tekintetében is tematikus megközelítést fog alkalmazni a speciális partnerek 
specifikus küldetésének támogatása céljából. Ennek feltétele az lesz, hogy a 
tematikus hozzájárulások hozzáadott értéket képviseljenek a humanitárius 
szükségletek kielégítésében és megerősítsék a humanitárius közösség 
reagálóképességét, beleértve a személyzet biztonságát.  A 2002/2003-as évben az 
ECHO már támogatta az UNHCR-t a lényegi küldetésének, vagyis a menekültek 
védelmezésének megvalósításában, azáltal, hogy hozzájárult az UNHCR védelmi, 
biztonsági és regisztrációs műveleteinek finanszírozásához. Ezek a 
pénztámogatások lehetővé tették az UNHCR számára, hogy kifejlesszen egy 
szoftvert fejlesszen a menekültek egységesített regisztrációjához. A szoftvert 2004-
ben 20 országban fogják bevezetni.  Az ECHO fontolgatja további tematikus 
tevékenységek támogatását is 2004-ben, melyben valószínűleg belefoglalná a 
gyerekek jogaival és a humanitárius műveletek koordinációs mechanizmusának 
fejlesztésével kapcsolatos cselekvéseket is.    

Értékelés: Amint már 2003-ban is, az ECHO értékelési programját összehangolják a 
humanitárius műveletek irányításával. A hangsúlyt továbbra is három tényezőre 
fektetik: országos szintű műveletek (átfogó tervek, határozatok és műveleti 
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szerződések); partnerek (pl. Orvosok Határok Nélkül, röv. MSF); és tematikus 
kérdések (pl. víz, gyerekek, nemek közötti egyenlőség, stb.) Viszont, 
különösképpen az egyes EU tagállamokkal közösen elvégzendő értékelésre 
kiválasztott tematikus tanulmányok és kérdések kiválasztásában, az ECHO éves 
értékelési terve szorosabban kötődik majd az ECHO stratégiai programozási 
ciklusához azért, hogy cselekvéseit a stratégiai célkitűzések tükrében jobban fel 
lehessen becsülni.  E kapcsolat további elősegítése céljából az értékelési program 
több mint egy naptári évre fog előretekinteni. Külön hangsúlyt kap most az 
értékelések, tanulmányok és kritikák felhasználása módszertanok, útmutatók és 
egyéb eszközök megalkotása céljából, melyeket majd arra használnak fel, hogy 
segítsék az ECHO partnerek számára a technikai kapacitás kiépítését. 

Tájékoztatási és kommunikációs stratégia: a 2004-es tájékoztató tevékenységek 
középpontjába az értékek, elvek és az EU humanitárius segélytevékenységek 
konkrét eredményeinek közlése kerül, különös hangsúlyt fektetve egy "humanitárius 
térség" fenntartásának szükségességére a krízisek alatt és az extrém humanitárius 
helyzetben lévő népesség méltóságának megőrzésére. 

A stratégiát négy fő tevékenysége: az információ sokszorosítóit célozza meg, mint 
pl. az EU és a csatlakozó országok véleményformálóit, a fiatalokat és a médiát; 
másodsorban csupán kevés, de kulcsfontosságú üzenetre fog összpontosítani; 
harmadrészt egy kiterjedtebb információs reflexmechanizmust fejleszt ki azáltal, 
hogy a pusztán látszatcselekvések helyett a humanitárius elvek és értékek aktív 
terjesztése felé fordul; és végül egy szigorúan költség-hatékony megközelítést fog 
alkalmazni az elérhető források lehető leghatékonyabb felhasználásával. Ez maga 
után vonja többek között az olyan nagyhatású információs eszközök szélesebb körű 
használatát, mint pl. az audiovizuális termékek és az internet.  

A jelentési rendszerek és az IT környezet fejlesztése: Az ECHO teljesítmény-
központú megközelítését – többek között az új FPA-t – megerősítik a már létező, 
jelentéshez használt eszközök és IT rendszerek átalakításával. A finanszírozott 
műveletek hatékony ellenőrzése nagy mértékben függ a kihelyezett irodák által 
biztosított inputtól. Ezért nagyon fontos, hogy a kihelyezett irodák jelentése által az 
ECHO ellenőrizni tudja azt, hogy célkitűzési milyen mértékben valósultak meg, 
illetve a humanitárius segítségnyújtási műveletek hatását . Ezért a terepekre 
kihelyezett szakértők új jelentéskészítési irányelveket fognak használni, amelyek 
megkönnyítik majd az éves segélyezési stratégia végrehajtását és ellenőrzését, a 
finanszírozási határozatok ellenőrzését és a partnerek műveleteinek értékelését.   

A Humanitárius Hivatal Helyi Információs Rendszerének (angol röv. HOLIS) 
keretében, az információtechnológiai (IT) környezetet fellendíteni kívánó  többéves 
ECHO programon belül a 2004-es munkaprogram középontjában egy az új 
projektértékelési munkalapra ("FichOp 2G") vonatkozó szoftveralkalmazás 
kifejlesztése fog állni. 2004. végére már elérhető lesz a program prototípusa. Ez 
magában foglalja továbbá azt, hogy a helyi információs rendszereket alkalmassá 
kell tenni a Bizottság pénzügyi alkalmazásaiban előrelátható változások követésére. 
(pl. SINCOM III és CRIS).  

A segélynyújtó személyzet biztonsága: a humanitárius személyzet védelmének és 
biztonságának javítása, valamint az ECHO személyzetének védelme 2004-ben is 
kulcsfontosságú kérdés marad.  A Hivatal továbbra is azon fog munkálkodni, hogy 
székhelyein és a terephelyeken megerősítse saját biztonsági irányítórendszerét 
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azáltal, hogy biztonsági kérdésekben javítani kívánja a megfelelő humanitárius 
partnerekkel folytatott koordinációt és együttműködést . A partnerek biztonsági 
mechanizmusait ugyancsak megerősítik. Számos oktatással és berendezéssel 
kapcsolatos kezdeményezést vezetnek be. Az ECHO a rendszeres szerződéseken 
belül továbbra is finanszírozni fogja a biztonsági felszereléseket (pl. VHF rádiók).  
Nagyobb támogatást biztosít továbbá a megfelelő partnerekkel végrehajtott speciális 
biztonsággal kapcsolatos projekteknek és tanulmányoknak. 

Az ECHO közelről nyomon fogja követni és támogatni fogja az ENSZ 
Ügynökségek munkáját azon lépések tekintetében, amelyeket az ENSZ tesz 
személyzete, társult személyzete és a konfliktusövezetekben dolgozó humanitárius 
személyzet védelme érdekében, ahogyan azt az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1502-
es határozatában (2003) kitűzte. Továbbra is képviselni fogja majd az e 
dokumentum alapját képező filozófiát, különös tekintettel arra, hogy a humanitárius 
segítségnyújtásnak semlegesnek kell maradnia és nem szabad, hogy politikai 
megfontolások ejtsék túszul, illetve arra, hogy nem szabad hogy veszélybe kerüljön 
a humanitárius segélyekkel foglalkozó személyek élete.    

9. BEFEJEZÉS 

ECHO továbbra is elkötelezi magát egy olyan politika mellett, mely állhatatosan 
kitart a humanitárius segítségnyújtás alapvető elvei és értékei: a semlegesség, a 
pártatlanság és a függetlenség mellett.   Az ECHO szilárd meggyőződése, hogy ezen 
elvek manapság sokkal fontosabbak, mint valaha. Hiszen az események alakulása 
aggodalomra ad okot mind intézményi szempontból, mivel egyes politikai erők 
hajlamosak a humanitárius segélyeket a külpolitika eszközeként vagy 
kríziskezelésként tekinteni, mind az egyre veszélyesebbé váló terephelyi munkában 
, ahol maguk a humanitárius szervezetek válnak a villongó pártok céltáblájává.  

Az ECHO úgy véli, hogy a "humanitárius tér" megóvásának egyetlen módja a 
jótékony adományozás elveinek magas szinten tartása (vagyis az, hogy segítséget 
pusztán a szükségletek alapján, és nem politikai megfontolásokból kell biztosítani), 
a magas minőségű támogatás melletti elkötelezettség és a főbb szereplőkkel 
folytatott átlátható párbeszéd fenntartása mind a két-, mind a többoldalú 
humanitárius fórumokon.  

A közelmúlt afganisztáni, közel-keleti és iraki krízishelyzetei arról tanúskodnak, 
hogy a fenti elvek kulcsfontosságú követelmények a segélyek hatékony 
továbbításához, a szükséghelyzetben lévő lakossághoz történő hozzáféréshez, és a 
humanitárius személyzet életének és biztonságának védelmezéséhez.   

Amellett, hogy megfelelő és releváns információ megosztó mechanizmusokat kell 
kialakítani, a politikai-katonai kríziskezelő tevékenységeket szigorúan el kell 
határolni a pusztán humanitárius cselekvésektől. 
 A nemzetközi humanitárius jog betartása minden idetartozó fél által, beleértve az 
adományozókat is, továbbra is a humanitárius segítségnyújtás alapköve, hiszen több 
millió kétségbeesett ember számára a humanitárius segélyek jelentik az egyetlen 
mentőövet. 
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