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1. KOPSAVILKUMS 

Šajā dokumentā izstrādātas stratēģiskās vadlīnijas ECHO operācijām humanitārās 
palīdzības jomā 2004. gadā. ECHO, Kopienas humanitārās palīdzības birojs, sniedz 
palīdzību bez jebkādas diskriminācijas trešu valstu iedzīvotājiem, ko skar dabas un 
cilvēka izraisītas katastrofas vai konflikti. ECHO apņemas nodrošināt šo palīdzību 
tikai pamatojoties uz patiesajām vajadzībām, nevis uz kādiem politiskiem 
apsvērumiem. ECHO mērķis ir arī palīdzēt skartajām iedzīvotāju grupām atgriezties 
pašpietiekamības apstākļos, un šim nolūkam ECHO aktīvi nodrošina saikni starp 
atbalstu, rehabilitāciju un attīstību (SARA). ECHO arī strādā, lai sekmētu gatavību 
katastrofām. Civiliedzīvotāji joprojām ir galvenā mērķa grupa un upuris vardarbīgos 
konfliktos. Āzija un Āfrika ir visvairāk skartie pasaules reģioni. Valsts iekšienē 
pārvietoto personu (IPP) skaits visā pasaulē ir 25 miljoni. Absolūtos skaitļos bēgļu 
skaits ir samazinājies pēc apmēram 2 miljonu civiliedzīvotāju atgriešanās 
Afganistānā, samazinot bēgļu kopskaitu līdz 10,4 miljoniem. Tomēr tas nenozīmē 
mazāk humanitāro vajadzību, jo palīdzība vajadzīga ne tikai IPP un bēgļiem, bet arī 
tām personām, kuras atgriezušās mājās. 

Pēdējās desmitgades laikā globālā līmenī ir palielinājies dabas katastrofu skaits, un 
bads ir absolūti lielākais nāves iemesls. Arī šeit, lai novērtētu humanitāro situāciju, 
jāskata arī citi dati: lai gan nāves gadījumu skaits dabas katastrofās pasaulē ir 
samazinājies, to cilvēku skaits, kurus tās ietekmē, ir palielinājies, tādējādi palielinot 
arī humanitārās vajadzības. 

ECHO 2004. gadā turpinās strādāt tajos reģionos, kur vajadzība pēc humanitārās 
palīdzības ir vislielākā saskaņā ar tā 2004. gada vispārējo vajadzību izvērtējumu: 
Somālijas pussalā, Lielo Ezeru reģionā, Rietumāfrikā un apgabalos Dienvidāfrikā, 
kā arī dažās Āzijas daļās, īpaši Irākā un Afganistānā. Vienlaikus arī situācija 
Tuvajos Austrumos turpina strauji pasliktināties. ECHO arī turpinās pievērst īpašu 
uzmanību piemirstām krīzēm un vajadzībām, piemēram, Haiti, Rietumsahārā, 
Birmā, Nepālā, Krievijā (Čečenijā), Sudānā, Somālijā, Taizemē (robeža ar Birmu) 
un Ugandā. ECHO arī turpinās pienācīgi pievērsties tādiem savstarpēji saistītiem 
jautājumiem kā SARA un gatavība katastrofām, ar bērniem saistīti pasākumi un 
ūdens. Ūdens ir izvēlēts par jaunu horizontālo prioritāti sakarā ar tā nozīmi cilvēku 
dzīvību glābšanā humanitārās krīzēs, kā arī tādēļ, ka tas ir viens no elementiem vai 
faktoriem dabas katastrofu pamatā. ECHO informācijas un saziņas stratēģija 2004. 
gadā turpinās pastiprināti ieteikt saglabāt neatkarīgu "humanitāro zonu" krīzes 
situācijās un saglabāt iedzīvotāju cieņu humanitārajās katastrofās. 

Šie jautājumi būs īpaši svarīgi, jo 2004. gadā notiks dažas ievērojamas izmaiņas 
institucionālajā vidē dažādos līmeņos: jauna Eiropas Parlamenta vēlēšanas, 10 jaunu 
dalībvalstu pievienošanās un jaunas Komisijas iecelšana. 

2. PAMATUZDEVUMS 

ECHO, Kopienas humanitārās palīdzības birojs, ir dienests, kas ir atbildīgs par 
humanitārās palīdzības sniegšanu trešām valstīm bez jebkādas diskriminācijas, un 
šādi Komisija īsteno Eiropas Savienības solidaritāti ar tiem pasaules iedzīvotājiem 
visā pasaulē, kurus skar konflikti vai cilvēka izraisītas un dabas katastrofas. Biroja 
pieņemtos lēmumus un tā darbību vada tikai un vienīgi humanitāro vajadzību 
izvērtējums, un to neietekmē nekādi politiski apsvērumi. 
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ECHO uzdevums ir finansēt koordinētu Kopienas humanitārās palīdzības un 
aizsardzības sniegšanu, ko veic humanitārās partnerorganizācijas (NVO un 
starptautiskās organizācijas), lai glābtu un pasargātu dzīvības, samazinātu vai 
novērstu ciešanas un saglabātu taisnīgumu un cieņu pret tiem trešo valstu 
iedzīvotājiem, kurus skar humanitārās krīzes. Biroja atbalsta mērķis tāpat ir kopā ar 
citiem atbalsta instrumentiem atvieglot iedzīvotāju atgriešanos pašpietiekamības 
apstākļos cik drīz vien tas iespējams, lai varētu bez krīzes riska pakāpeniski 
samazināt un izbeigt ECHO finansējumu. Šajā kontekstā Humanitārās palīdzības 
birojs aktīvi iesaistās saiknes veidošanā starp atbalstu, rehabilitāciju un attīstību 
(SARA), kā arī sadarbības stiprināšanā ar citiem Komisijas dienestiem vai citiem 
ziedotājiem. Papildus tiešajai reakcijai uz humanitārajām vajadzībām šādās 
situācijās, ECHO cenšas arī dot pozitīvu ieguldījumu integrētākas un ilgtspējīgākas 
pieejas izveidei starptautiskā līmenī, risinot sarežģītas krīzes / problēmas. 

Balstoties uz savu pieredzi darbā ar katastrofām, ECHO arī strādā, lai veicinātu 
gatavību katastrofām, kas ir daļa no Komisijas vispārējās katastrofu novēršanas un 
gatavības stratēģijas, lai gan palielinātu cilvēku aizsargātību, gan samazinātu to 
pakļautību riskiem un katastrofām, kā arī samazinātu šādu katastrofu ekonomiskās 
izmaksas. 

Humanitārās palīdzības operācijas notiek sarežģītā vidē, ko raksturo neparedzamība, 
mainība, nedrošība un problemātiska piekļuve saņēmējiem. Sarežģītie un mainīgie 
apstākļi, kādos Birojam nākas strādāt, kā arī tas, ka humanitārās operācijas veic 
trešās personas, padara mērķu sasniegšanu par lielu izaicinājumu. Noteikto mērķu 
sasniegšana var būt atkarīga no faktoriem, kas nav Biroja tūlītējā un tiešā operatīvā 
kontrolē. 

3. IEVADS 

Šis stratēģijas dokuments ir daļa no ECHO stratēģiskās plānošanas un programmu 
veidošanas cikla, kas ir nostiprinājies pēdējos divos gados sakarā ar Komisijas 
reformu kopumā un, jo īpaši, sakarā ar snieguma vadības sistēmas ieviešanu. 

ECHO palīdzības stratēģija 2004. gadam jāuzņem kā nozīmīgs instruments atvērtā, 
plašā un caurskatāmā dialogā ar partneriem un humanitārajos jautājumos 
ieinteresētajām pusēm. Tas jāuzskata arī par daļu no pienesuma, ko Birojs gatavojas 
sniegt, ieviešot Humanitārās ziedošanas principus un labu praksi un Labas 
humanitārās ziedošanas īstenošanas plānu (turpmāk tekstā – “labas ziedošanas 
principi”), kas pieņemti Stokholmā 2003. gada 16.–17. jūnijā.  

“Labas ziedošanas principi” nozīmē, ka humanitārais finansējums jāpiešķir 
proporcionāli vajadzībām, pamatojoties uz vajadzību izvērtējumu, tādējādi 
atspoguļojot ECHO programmas veidošanas pamatprincipus. “Labas ziedošanas 
principi” arī apstiprina, ka galvenās humanitāro operāciju veicējas ir civilās 
organizācijas, un aicina ziedotājus atbalstīt 1994. gada Vadlīnijas par militārās un 
civilās aizsardzības līdzekļu izmantošanu katastrofu novēršanā, kā arī 2003. gada 
Vadlīnijas par militārās un civilās aizsardzības līdzekļu izmantošanu ANO 
humanitāro pasākumu atbalstam sarežģītās ārkārtas situācijās (turpmāk tekstā –  
“MCAL vadlīnijas”). Kopā ar ANO Humanitāro jautājumu koordinācijas biroju 
(OCHA) 2003. gadā ECHO organizēja 2003. gada vadlīniju izstrādi, lai parādītu 
savu nelokāmo atbalstu tiem principiem, uz kuriem šīs vadlīnijas pamatojas, tas ir, 
ka humanitārajiem pasākumiem jāpaliek civiliem pasākumiem un to pamatā jābūt 
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cilvēcīguma, neitralitātes, objektivitātes un nediskriminācijas principiem. Aizstāvēt 
un ieteikt vajadzību ievērot “humanitāru zonu” joprojām būs viena no prioritātēm. 

Humanitārās palīdzības birojam 2004. gadā būs jāstrādā institucionālo pārmaiņu 
kontekstā. Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā pievienosies desmit jaunas 
dalībvalstis. 2004. gada jūnijā visiem Eiropas Savienības pilsoņiem būs iespēja 
balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Visbeidzot, 2004. gada 1. novembrī darbu sāks 
jaunā Komisija. 

Šīs stratēģijas publicēšanas brīdī vēl nav skaidrs, kā 2004. gadā turpināsies 
Starpvaldību konferences (SVK) darbs. Konventa izstrādātā Konstitucionālā līguma 
projektā paredzēti īpaši noteikumi saistībā ar humanitāro palīdzību, uzsverot, ka 
humanitārās palīdzības operācijas tiek veiktas atbilstīgi starptautisko humanitāro 
tiesību aktu principiem, jo īpaši, objektīvi un bez diskriminācijas. Būs jārīkojas 
piesardzīgi un jābūt modriem, lai turpmākās debatēs par Eiropas Savienības kopējo 
ārpolitiku un kopējo aizsardzības un drošības politiku saglabātu tos principus, kas 
attiecas uz humanitāro palīdzību un humanitāro zonu. 

ECHO 2003. gada jūnijā vadīja Ziedotāju atbalsta grupas tikšanos (t.i., galveno 
SSKK ziedotāju ikgadējo sanāksmi), kā arī 2003. gada novembrī Briselē uzņēmās 
vadītāja lomu ANO konsolidēto aicinājumu (KA) izvēršanā 2004. gadam, īpaši 
pievēršoties “aizmirstajām krīzēm”. Birojs turpinās būt aktīvs ziedotājs, cieši 
sadarbojoties ar citiem lielākajiem ziedotājiem un apņēmīgi atbalstot ANO 
konsolidētos starpiestāžu aicinājumus, kā arī Starptautiskā sarkanā krusta un 
sarkanā pusmēness kustības aicinājumus saskaņā ar “labas ziedošanas principiem”. 
Vienlaikus ECHO saglabās “plaša pamata” pieeju partnerībām un plašu dialogu ar 
humanitārajām NVO par būtiskiem humanitāriem jautājumiem. 

Birojs arī aktīvi piedalīsies Komisijas priekšlikuma izstrādē par jaunajiem finanšu 
plāniem no 2007. gada, liekot uzsvaru uz humanitārās palīdzības nodaļu. 

4. VISPASAULES HUMANITĀRĀ SITUĀCIJA UN PERSPEKTĪVA 2004. GADAM 

Pētījumi rāda, ka pretēji iepriekš dominējošajiem starpvalstu konfliktiem pēc 
Aukstā kara arvien vairāk parādās konflikti valsts iekšienē. Šāda tendence smagi 
skar civiliedzīvotājus, kas ir kļuvuši par galveno mērķa grupu vardarbīgos 
konfliktos. Saskaņā ar klasifikāciju, kas izstrādāta Heidelbergas Starptautisko 
konfliktu pētniecības institūtā 1, fakti liecina, ka laikā no 2002. gada decembra līdz 
2003. gada jūlijam pasaulē turpinājās vismaz 165 politiskie konflikti, no kuriem 52 
uzskatāmi par vardarbīgiem strīdiem (krīzes, nopietnas krīzes vai karš) un 113 par 
nevardarbīgiem konfliktiem (slēpti konflikti, acīmredzami konflikti). Pētījumos 
atkal apstiprinās tas, ka Āzija un Āfrika ir tie reģioni, kuros ir vislielākais 
vardarbīgu konfliktu skaits, bieži izraisot plašu iedzīvotāju migrāciju un cilvēku 
ciešanas. 

                                                 
1  Heidelbergas Starptautisko konfliktu pētniecības institūts (HIIK), “Early Detection of Man-made 

Crises” [Savlaicīga cilvēka izraidītu krīžu atklāšana], Starpposma ziņojums ECHO (2003. gada 
augusts), http://www.hiik.de/en/index_e.htm . 
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Bēgļu un valsts iekšienē pārvietoto personu (IPP) skaits atspoguļo ģeopolitiskās 
situācijas humanitāro dimensiju. 2002. gadā bēgļu kopskaits visā pasaulē 
samazinājās par gandrīz 14 % no 12 miljoniem līdz 10,4 miljoniem, salīdzinot ar 
2001. gadu 2. Galvenais iemesls ir apmēram 2 miljonu civiliedzīvotāju atgriešanās 
Afganistānā. Tomēr pārvietoto personu skaita samazinājums nenozīmē humanitāro 
vajadzību samazinājumu, jo bēgļiem, kuri atgriezās Afganistānā, joprojām vajadzīga 
palīdzība, uzsākot dzīvi no jauna. Atgriezušos cilvēku skaits, kam palīdz UNHCR, 
tādējādi ir palielinājies no pusmiljona 2001. gadā līdz gandrīz 2,5 miljoniem 2002. 
gadā. UNHCR skaitļi neietver vairāk nekā 4 miljonus palestīniešu bēgļu, kas ir 
reģistrēti ANO Atbalsta un darba aģentūrā palestīniešu bēgļiem Tuvajos Austrumos 
(UNRWA). 3 Tādējādi, neskatoties uz to, ka UNHCR no jauna reģistrēto bēgļu 
skaits (gandrīz 300 000) ir bijis par 69% zemāks nekā 2001. gadā, lielākajai cilvēku 
pārvietošanai notiekot Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras, kopējās vajadzības ir 
palielinājušās. Saskaņā ar UNHCR datiem lielākais bēgļu skaits pasaulē ir Āzijā 
(4,2 miljoni), kam seko Āfrika (3,34 miljoni) un Eiropa (2,14 miljoni). 

IPP skaits pasaulē saglabājas 25 miljoni, no tiem Āfrikā ir vairāk IPP, nekā visā 
pārējā pasaulē kopā – tur 13 miljoni cilvēku ir bijuši spiesti atstāt mājas konfliktu 
dēļ 4. Nemainīgais skaitlis 25 miljoni IPP 2002. gadā liek domāt par nemainīgu 
situāciju, kamēr patiesībā ir notikusi ievērojama pārvietoto personu kustība – 
apmēram 3 miljoni IPP ir atgriezušies mājās, bet līdzīgs skaits cilvēku savas mājas 
bijuši spiesti atstāt. Abām šīm grupām vajadzīga palīdzība. 

Kā norādīts Pasaules katastrofu ziņojumā (2003) 5, 2002. gadā noticis vairāk 
katastrofu, nekā jebkurā citā gadā laikposmā no 1992. līdz 2001. gadam. Katastrofās 
2002. gadā ir gājuši bojā mazāk cilvēku, bet to ietekme ir bijusi lielāka nekā 
iepriekšējā desmitgadē. Pagājušajā gadā dzīvību zaudējuši 24 500 cilvēku, 
salīdzinot ar minētās desmitgades vidējo rādītāju – 62 000 bojāgājušo gadā. Tomēr 
katastrofas ir skārušas vismaz 608 miljonus cilvēku, kas ir trīs reizes vairāk par gada 
vidējo rādītāju laikposmā no 1992. gada līdz 2001. gadam. Cilvēkiem no pasaules 
vismazāk attīstītajām valstīm ir lielāks risks kļūt par katastrofu upuriem. No 24 500 
cilvēkiem, kas gājuši bojā 2002. gadā, 94% dzīvojuši jaunattīstības valstīs. 

Vispasaules līmenī ar laika apstākļiem saistītu katastrofu skaits ir palielinājies no 
vidēji 200 gadā laikposmā no 1993. līdz 1997. gadam līdz pat vidēji 331 laikposmā 
no 1998. līdz 2002. gadam. Pēdējā desmitgadē visvairāk cilvēku miruši no bada 
(275 000 bojāgājušo, gandrīz puse no nāves gadījumu kopskaita), bet plūdi skāruši 
vairāk cilvēku nekā jebkura cita dabas vai cilvēka izraisīta katastrofa (vidēji 140 
miljoni gadā). Kā norādīts Starptautiskās sarkanā krusta federācijas (SSKF) 
Pasaules katastrofu ziņojumā (2003), bojāgājušo skaits samazinājies par 39%, 

                                                 
2  http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/basics sadaļā: “Refugees by Numbers” [Bēgļi pēc skaita], 2003. 

gads 

3  http://www.un.org/unrwa/publications/index.html; UNRWA bēgļa definīcija ietver to cilvēku 
pēcnācējus, kuri kļuva par bēgļiem 1948. gadā. Tādējādi reģistrēto palestīniešu bēgļu skaits ir 
pieaudzis no 914 000 1950. gadā līdz vairāk nekā četriem miljoniem 2003. gadā un turpina augt 
sakarā ar dabīgo iedzīvotāju pieaugumu. 

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

5  http://www.ifrc.org/publicat/wdr2003/ : SSKF Pasaules katastrofu ziņojuma (2003) mājas lapa 
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salīdzinot laikposmu no 1983. līdz 1992. gadam ar desmitgadi no 1993. līdz 2002. 
gadam, kamēr katastrofu skarto cilvēku skaits tajā pašā laikposmā palielinājies par 
54%, radot lielākas humanitārās vajadzības. 

Reaģējot uz dabas un cilvēka izraisītām krīzēm, humanitārie ziedotāji un 
humanitārās organizācijas arvien vairāk sastopas ar pieaugošo HIV/AIDS izplatību 
starp tiem iedzīvotājiem, uz kuriem vērstas palīdzības operācijas. Ārkārtas situācijās 
AIDS un citu faktoru mijiedarbe krīzes vietā ir vēl viens papildu pārbaudījums gan 
skartajiem iedzīvotājiem, gan humanitārajām organizācijām. AIDS pandēmija nebūt 
netiek kontrolēta, gluži pretēji, tā turpina izplatīties. Āfrikas dienvidu reģionos 
AIDS tagad ir biežākais nāves iemesls, un visā pasaulē tā ir ceturtā visplašāk 
izplatītā slimība, no kuras iestājas nāve. ECHO iesaisti cīņā pret AIDS ir ierobežo 
tās humanitārais mandāts glābt dzīvības tūlīt pēc krīzes, kā arī pieejamie resursi. Ja 
tas ir vajadzīgs un iespējams, ECHO centīsies iekļaut HIV/AIDS apsvērumus 
humanitārajās darbībās, ja HIV/AIDS ietekmē atbalstīto pasākumu efektivitāti un 
skarto iedzīvotāju spēju pārvarēt grūtības. ECHO atbalsta mērķis ir sekmēt HIV 
pārnešanas un nāves gadījumu skaita samazināšanos humanitāro operāciju laikā. 
Tomēr HIV/AIDS problēma prasa ilgāku iesaisti un stratēģijas izstrādi, kas ir ārpus 
ārkārtas situācijām 6. Tādēļ ECHO iesaiste šā jautājuma risināšanā var saistīties tikai 
ar Biroja ārkārtas situāciju mandātu un reakcijas veidu, kas pēc savas būtības ir 
īstermiņa iesaiste. 

Aprakstītās tendences apliecina ECHO iepriekšējās stratēģiskās izvēles: koncentrēt 
operācijas uz savu “galveno mandātu” (t.i. – glābt dzīvības ārkārtas situācijās un 
tūlīt pēc tām), vienlaikus sekmējot aktīvu saikni starp palīdzību ārkārtas situācijās 
un ilgtermiņa palīdzības instrumentiem. 

5. VISPĀRĒJIE PROGRAMMU VEIDOŠANAS PRINCIPI UN GALVENIE MĒRĶI 2004. 
GADAM 

Ievērojot galveno humanitāro operatoru vislabāko praksi un saskaņā ar Regulas 
1257/96 16. panta noteikumiem, ECHO definē horizontālos un ģeogrāfiskos 
programmu veidošanas principus nākamajā gadā veicamajām humanitārajām 
operācijām. Šajos principos tiek ņemtas vērā globālās tendences, palīdzības 
operāciju praktiskajā īstenošanā gūtā pieredze, kā arī resursu ierobežojumi 
cilvēkresursu un budžeta resursu izpratnē. Programmu veidošanas principi 2004. 
gadam izriet no tiem principiem, kas bijuši pamatā Biroja palīdzības stratēģijai 
iepriekšējos gados. Šos principus, kas ir devuši vislabākos risinājumus faktiskajām 
vajadzībām, atbalsta dalībvalstis, Eiropas Parlaments un galvenie partneri,  

• Noteikt lielāko humanitāro vajadzību vietas un darboties tajās 

ECHO vajadzību izvērtējums apvieno vertikālo pieeju abos virzienos – “no augšas 
uz leju” un “no lejas uz augšu”. Humanitāro vajadzību izvērtējums konkrētām 

                                                 
6   Skat. Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam: Programme for Action: Accelerated 

action on HIV/AIDS, malaria and tuberculosis in the context of poverty reduction [Rīcības programma 
– paātrināta rīcība attiecībā uz HIV/AIDS, malāriju un tuberkulozi nabadzības samazināšanas 
kontekstā], COM (2001) 96 gala versija. Dokumentā izklāstīta plaša un saskaņota Kopienas reakcija 
laikposmā no 2001. līdz 2006. gadam uz vispasaules apdraudējumu, ko rada trīs galvenās infekcijas 
slimības - HIV/AIDS, malārijas un tuberkulozes.  
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operācijām tiek salīdzināts ar attiecīgiem statistikas datiem (bēgļi, IPP, mirstība, 
katastrofu iespējamība). Plānojot 2004. gada humanitārās operācijas, vispārējo 
vajadzību izvērtējums ir vēl vairāk precizēts, aizstājot indikatoru “nepietiekams 
pārtikas daudzums iedzīvotājiem” ar “bērni ar savam vecumam nepietiekamu 
svaru”, tādējādi labāk ievērojot bērnu vajadzības. Tas ir saskaņā ar stratēģisko 
orientāciju pievērst īpašu uzmanību bērnu vajadzībām. Saskaņā ar ECHO vispārējo 
vajadzību izvērtējumu 2004. gadam vislielākās humanitārās vajadzības šobrīd ir 
Āfrikā (Somālijas pussalas reģions, Lielo ezeru reģions, Rietumāfrika un apgabali 
Dienvidāfrikā) un Āzijā (Irāka, Afganistāna). Vienlaikus arī strauji pasliktinās 
situācija Tuvajos Austrumos. 

• Pievērst īpašu uzmanību “aizmirstajām krīzēm” un “piemirstām 
vajadzībām”. 

Minētais princips tieši atspoguļo uz vajadzībām balstītu humanitāro pieeju, 
koncentrējot humanitārās operācijas uz cilvēku vajadzībām. ECHO tādējādi turpinās 
atbalstīt iedzīvotājus krīzēs, kuras izraisa plašas vajadzības, neatkarīgi no tā, cik 
daudz šādas krīzes aptvertas plašsaziņas līdzekļos vai cik liela par tām ir interese. 
Faktisko operāciju perspektīva tiek apvienota ar vertikālu pieeju “no augšas uz 
leju”, lai noteiktu humanitārās krīzes, kuras izraisa plašas vajadzības un kurām 
plašsaziņas līdzekļi un ziedotāji nepievērš pārāk lielu uzmanību. Birojs 2004. gadā 
plāno pievērsties humanitārajām vajadzībām saistībā ar aizmirstām krīzēm šādās 
vietās: Haiti, Rietumsahāra, Birma, Nepāla, Krievija (Čečenija), Sudāna, Somālija, 
Taizeme (robeža ar Birmu) un Ziemeļuganda. 

• Apņemties pienācīgi pievērsties šādiem jautājumiem, kas savstarpēji 
pārklājas:  

- SARA un gatavība katastrofām, 

- pasākumi saistībā ar bērniem,  

- ūdens. 

SARA kā daļa no efektīvas un noturīgas humanitārās palīdzības politikas paliks 
nemainīgs apsvērums humanitāro operāciju plānošanā un vadībā 7. ECHO turpinās 
ieviest aktīvu SARA politiku. Birojs 2004. gadā balstīsies uz rezultātiem, ko 
sasniegusi Komisijā 2003. gadā izveidotā SARA/GK starpdienestu grupa, kura ir 
ieteikusi veikt praktiskus pasākumus attiecībā uz astoņām valstīm un diviem 
reģioniem (Angola, Sjerraleone, Etiopija, Sudāna, Burundi, Kambodža, 
Afganistāna, Tadžikistāna, Rietumāfrika un Centrālamerika), lai nodrošinātu 
efektīvu pāreju no ārkārtas palīdzības uz ilgtermiņa sadarbības ciklu.  

Attiecībā uz DIPECHO, stratēģija balstās uz trīs elementiem: pirmkārt, neliels 
budžeta palielinājums, otrkārt, ātrākas lēmumu pieņemšanas procedūras, saglabājot  

                                                 
7 Šajā kontekstā ECHO apsveic UNCHR ieteikto “4R” pieeju (repatriācija, reintegrācija, rehabilitācija un 
rekonstrukcija). Šī pieeja pasvītro vajadzību koncentrēties uz saikni starp bēgļu vajadzībām un attīstību, kā 
arī to, kā palīdzība attīstības jomā var veicināt ilgtspējīgus risinājumus bēgļiem. Skat. Ilgtspējīgu 
risinājumu neformālās konsultatīvās grupas darba dokumentu (2002. gada jūlijs). ECHO jau ir atbalstījis 
šādu pieeju, finansējot tādas operācijas kā Angolas bēgļu repatriācija no Zambijas un Kongo 
Demokrātiskās Republikas, vienlaikus atbalstot to reintegrāciju ar ilgtermiņa darbības instrumentiem.  
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augstu caurskatāmības līmeni, un, treškārt, operāciju labāka koncentrēšana uz 
visneaizsargātākajām teritorijām, kuras aptvers rīcības plāni Centrālamerikai, 
Dienvidaustrumāzijai, Centrālāzijai un Karību jūras reģionam 8, kas visi principā ir 
divgadīgi. Gatavības katastrofām iekļaušana palīdzības operācijās tiks stiprināta, 
uzlabojot noteikšanas un ziņošanas metodoloģiju šajās operācijās. Visbeidzot, 
atbalsts tiks stiprināts šādos divos veidos: sekmējot gatavības katastrofām (GK) 
pasākumu iekļaušanu ilgtermiņa darbības instrumentos, ko vada citi Komisijas 
dienesti un ziedotāji, kā arī stiprinot ECHO līdzdalību starptautiskos katastrofu 
novēršanas tīklos. ECHO spēlēs nozīmīgu lomu, lai nodrošinātu, ka GK pasākumi 
kļūst par sastāvdaļu plašākā SARA pieejā. 

Uzsvars uz bērniem jau bija daļa no 2003. gada palīdzības stratēģijas saskaņā ar 
ECHO uz vajadzībām balstīto pieeju, jo bērni humanitārajās krīzēs ir vismazāk 
aizsargāti. Birojs 2004. gadā turpinās sekmēt ar bērniem saistītu darbību iekļaušanu 
humanitārajās operācijās. Pirmais novērtējums rāda, ka vajadzīga skaidri definēta un 
saskaņota metodoloģija, lai ar bērniem saistītās darbības humanitārajās operācijās 
varētu salīdzināt un novērtēt to ietekmi, ļaujot mērīt ne tikai konkrēti piegādāto 
(piemēram, sniegtās pārtikas daudzumu), bet arī rezultātus (piemēram, izglābto 
personu skaitu). ECHO centīsies izstrādāt šādu metodoloģiju līdz 2004. gada 
beigām, lielā mērā pamatojoties uz vislabāko praksi un ietverot darbu, ko jau 
veikušas daudzas humanitārās organizācijas, vienlaikus izmantojot arī savu praksi. 

Regulāra dzeramā ūdens piegāde ir viena no humanitārajām pamatvajadzībām, un 
humanitārās krīzes laikā ūdens kļūst par ikdienas izdzīvošanu noteicošo faktoru. 
Ūdens ir arī būtiski svarīgs veselībai (tieši vai netieši - sanitārajos apstākļos), un 
pārtikas drošībai, kā arī ilgtermiņa atjaunošanas un pārbūves iespējām. Tādējādi tika 
nolemts iekļaut ūdeni ECHO horizontālo mērķu skaitā. Uzsvars 2004. gadā vēl 
netiks likts uz iekļaušanu (tas būs daļēji iespējams no 2005. gada), bet gan uz 
metodoloģisko skaidrību. ECHO 2004. gadā sāks attīstīt metodoloģiskos 
instrumentus, lai labāk izmērītu dažādu ar ūdeni saistītu darbību ietekmi 
humanitārās palīdzības operācijās. Tāpat ūdens vienlaikus ir gan būtisks elements 
izdzīvošanai, gan cilvēku ciešanu un katastrofu iemesls, piemēram, plūdos. Tiks 
sīkāk izstrādāti instrumenti, ar kuriem labāk paredzēt un ātri izvērtēt humanitārās 
vajadzības, ko rada šādas ar ūdeni saistītas dabas katastrofas. Pievēršoties ūdens 
problēmai, ECHO ietvers arī atbalsta elementus, informējot sabiedrību par 
vajadzību humanitārajās operācijās veikt ar ūdeni saistītus pasākumus un vajadzību 
pēc atbilstīgas ziedotāju reakcijas ūdens vai ūdens trūkuma (sausuma) izraisītas 
dabas katastrofas gadījumā. 

6. ĢEOGRĀFISKĀS UN NOZARU PRIORITĀTES 2004. GADĀ 

2004. gada stratēģija tiks vērsta uz šādām reģionālajām prioritātēm: 

Āfrika uz dienvidiem no Sahāras:  

Plašas humanitārās vajadzības ir visos Āfrikas reģionos. Lai gan draudi, ko radīja 
sausums Āfrikas dienvidu daļā, dažās turienes valstīs ir samazinājušies, 

                                                 
8  Atkarībā no iepriekšējo KG pasākumu rezultātu izvērtējuma reģionā. Skat. arī 11. lpp. 
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pastiprinājušies konflikti Kongo Demokrātiskajā Republikā un Rietumāfrikā 
humanitārajām organizācijām uzliek jaunas prasības. 

Humanitārā krīze, ko izraisījis sausums un valdības nepareizā pārtikas drošības 
politika Āfrikas dienvidu daļā, dažās valstīs ir mazinājusies sakarā ar 
labvēlīgākiem lauksaimnieciskajiem apstākļiem. Malavi un Zambijai, jo īpaši, pēc 
nākamās ražas vairs nebūs vajadzīga ārkārtas pārtikas palīdzība, lai gan joprojām 
pastāv daži atsevišķi reģioni, kur situācija liecina par pretējo. Malavi turpināsies 
atbalsts Pārtikas rehabilitācijas vienībām (PRV), un tiks paplašināta vietējā 
terapeitiskās barošanas programma bērniem ar nepietiekamu uzturu, kuriem nav 
piekļuves šīm PRV. Īpaši neaizsargātas ģimenes, ko skāris HIV/AIDS, saņems 
palīdzību pārtikas drošības operācijās. Situācija ir gluži pretēja Zimbabvē, kur 
politiskā krīze ar tās plašajām ekonomiskajām un humanitārajām sekām netiks 
atrisināta vēl ilgi. Lielai iedzīvotāju daļai gandrīz visā 2004. gada laikā joprojām 
būs vajadzīga steidzama humanitārā palīdzība. ECHO turpinās iesaistīties, ciktāl 
būs iespējams piekļūt cilvēkiem, kam vajadzīga palīdzība, un humanitārās 
operācijas būs iespējams veikt tikai ar humanitāriem principiem. Lesoto varētu būs 
vajadzīga pārtikas palīdzība visā 2004. gada laikā, īpaši tās dienvidu reģionos. Arī 
Svazilendā ir atsevišķas vietas, kur vajadzīga palīdzība. Abās valstīs milzīgs 
humanitārais uzdevums ir samazināt HIV/AIDS ietekmi. Tādēļ prioritāte ir bērnu, 
īpaši meiteņu, ievietošana skolās un raudzīšanās, lai viņas to apmeklētu. 

Pēc 2002. gada miera līguma, ar kuru tika izbeigts pilsoņu karš Angolā, tagad 
galvenais uzdevums ir šīs valsts rehabilitācijas process, un joprojām pastāv 
ievērojamas humanitārās vajadzības. Būtiski svarīga ir kara skarto iedzīvotāju 
pārvietošana atpakaļ uz savām mājām, ietverot vairāk nekā 1 miljonu IPP un līdz 
pat 450 000 bēgļu no blakus valstīm, īpaši no Kongo Demokrātiskās Republikas un 
Zambijas. ECHO stratēģijā liela nozīme joprojām būs SARA pieejai, īpašu 
uzmanību pievēršot veselībai, pārtikas drošībai un izglītībai. 

Starp valstīm, kuras saņem palīdzību Somālijas pussalā, lielākais uzsvars joprojām 
saglabāsies uz Sudānu, kur 20 gadi pilsoņu kara un biežās dabas katastrofas ir 
izpostījušas lielu daļu valsts. Neatkarīgi no notiekošo miera sarunu iznākuma 
humanitārās vajadzības saglabāsies ievērojamas, un ECHO 2004. gadā tādēļ 
saglabās savu iesaisti, lai palīdzētu tiem iedzīvotājiem, kam klājas visgrūtāk un kam 
ir vislielākās vajadzības. Balstoties uz ECHO mandātu, galvenais mērķis būs 
daudznozaru pieeja (veselība, uzturs, ūdens un sanitārie apstākļi, pārtikas drošība). 
Iespējama formālās sadarbības atjaunošana varētu ļaut uzlabot SARA politikas 
īstenošanu. Visbeidzot, kur vien iespējams, tiks stiprinātas vairākas svarīgas jomas, 
kas savstarpēji pārklājas, piemēram, bērnu aizsardzība, dzimumu jautājumi un 
HIV/AIDS. 

Operācijas “aizmirstajās krīzēs” Somālijā un Ziemeļugandā saglabās savu 
pašreizējo ievirzi (galvenokārt veselība, uzturs, ūdens, sanitārie apstākļi), ciktāl 
pastāv niecīgas izredzes uz ātru risinājumu iekšējiem konfliktiem, kuri ir izraisījuši 
cilvēku ciešanas. Ievērojot grūtības, ko Etiopijas un Eritrejas jau tā 
neaizsargātajiem iedzīvotājiem radīja 2002. un 2003. gada sausums, ECHO turpinās 
pievērsties neatliekamām vajadzībām, kā arī koordinēt darbību ar citiem dienestiem, 
lai nodrošinātu efektīvu Komisijas SARA un KG reakciju, konsolidējot ārkārtas 
palīdzību sakarā ar sausumu. Kenijā, kur 2003. gada laikā tika pakāpeniski izbeigti 
ECHO ārkārtas palīdzības pasākumi sakarā ar sausumu un tā sekām, situācija tiks 
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rūpīgi novērota, lai nodrošinātu pienācīgu Komisijas KG un SARA politikas 
īstenošanu. 

Rietumāfrikā Birojs turpinās sniegt humanitāro palīdzību Libērijai, Kotdivuārai, 
Sjerraleonei un Gvinejai. Rietumāfrikas piekrastei tiks piemērota reģionāla pieeja, 
lai saglabātu maksimālu elastību, risinot šo reģionālo krīzi. 

Vispārējā drošības situācija Sjerraleonē 2003. gada laikā ir vēl vairāk uzlabojusies. 
Tas kopā ar veiksmīgo SARA pieejas īstenošanu ļaus ECHO ievērojami samazināt 
savu finansiālo ieguldījumu un operāciju pakāpenisku izbeigšanu līdz 2004. gada 
beigām. Gvinejā ECHO gatavojas koncentrēt savu atbalstu uz nometnēm 
Nzerekorē, kam joprojām vajadzīga ārkārtas palīdzība. 

Humanitārā palīdzība galvenokārt vajadzīga Libērijā, kur humanitārā situācija ir 
ievērojami pasliktinājusies. Liela daļa iedzīvotāju ir pametuši savas mājas sakarā ar 
karadarbību, un praktiski nav pieejami nekādi pamatpakalpojumi. Visu šīs 
humanitārās krīzes apjomu vēl nav iespējams pilnībā novērtēt, jo lielākajai šīs valsts 
daļai nav iespējams piekļūt. 

Kotdivuārā politiskajā līmenī vērojama zināma pozitīva notikumu attīstība, uzsākot 
ieviest Markusī nolīgumu, tomēr situācija joprojām saglabājas ļoti nepastāvīga. 
Valsts joprojām ir sadalīta starp valdības spēkiem un “forces nouvelles” (bijušie 
nemiernieki). Lielā šīs valsts daļā nav pieejami sabiedriskie pakalpojumi. 

Svarīgs uzdevums Rietumāfrikas reģionā ir spēt savlaicīgi reaģēt uz nepārtrauktiem 
iedzīvotāju plūsmas viļņiem gan valstu iekšienē, gan pāri to robežām. Operācijas 
tiks vērstas uz veselības jautājumiem (galvenokārt Libērijā un Kotdivuārā), uzturu 
(galvenokārt Libērijā un Kotdivuārā), kā arī ūdeni un sanitāro stāvokli (galvenokārt 
Sjerraleonē un Gvinejā), pamatojoties uz sīki izstrādātu vajadzību izvērtējumu katrā 
attiecīgajā valstī. Aizsardzības pasākumi un atbalsts humanitārās palīdzības 
koordinācijai visā reģionā arī spēlēs nozīmīgu lomu 2004. gada reģionālajā 
globālajā plānā. 

Centrālāfrikas Lielo Ezeru reģionā 2003. gadā ir bijis vērojams patiess progress 
dažādos reģionālos miera procesos, kam tomēr vēl nav noslēguma. Burundi, kur 
tutsi prezidenta pilnvaru nodošana hutu prezidentam 2003. gada maijā notika kā 
plānots, situācija tomēr saglabājas saspringta, jo citādi domājošo nemiernieku 
frakcijas paliek ārpus valsts procesiem. Periodiski vardarbības uzliesmojumi turpina 
destabilizēt atsevišķas valsts daļas, izraisot mierīgo iedzīvotāju migrāciju un 
grūtības. ECHO ievēros daudznozaru stratēģiju (veselība, uzturs, pārtikas drošība, 
ūdens), lai spētu ātri reaģēt uz humanitārajām vajadzībām, kas gada laikā varētu 
rasties. 

Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) ir izveidota pārejas nacionālās 
vienotības valdība. Pēc ES vadīto spēku Artemis operācijas Buņas stabilizēšanai 
ANO kontingents ir izvietojies Ituri un Lielajā Kivu reģionā lielākā skaitā un ar 
jaunu mandātu. Tomēr, neskatoties uz kopumā pozitīvajām tendencēm politikā, 
austrumu provincēs turpinās vardarbība. Tiek lēsts, ka KDR ir viens no 
augstākajiem bērnu mirstības rādītājiem pasaulē (205 uz 1000 dzīvajiem 
jaundzimušajiem), un tā šobrīd atrodas pirmajā vietā ECHO vispārējā vajadzību 
izvērtējumā. Sociālo (īpaši veselības aprūpes) dienestu stāvokļa pasliktināšanās ir 
novedusi pie strauja mirstības pieauguma no parastām slimībām, kamēr sistemātiska 
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izvarošana konflikta zonās paātrina HIV/AIDS izplatību. 2004. gads būs ārkārtīgi 
nozīmīgs Kongo un visam šim reģionam. Humanitārā palīdzība būs vēl svarīgāka kā 
jebkad iepriekš, ne tikai lai apmierinātu ikdienas vajadzības konflikta un 
pēckonflikta situācijās, bet arī lai attiecīgi veicinātu stabilizācijas procesu. 
Galvenais ģeogrāfiskais uzsvars joprojām tiks likts uz Lielo Kivu reģionu un Ituri 
apvidu, kā arī uz bijušās frontes teritorijām, kas vēl līdz nesenam laikam nebija 
pieejamas. Finansējums tiks novirzīts uz šādām galvenajām nozarēm: veselība 
(galveno epidēmiju atklāšana un ierobežošana, pamata veselības aprūpe), pārtika un 
uzturs (akūtu nepietiekama uztura gadījumu ierobežošana un samazināšana), IPP un 
atgriezušās personas (ārkārtas palīdzība no jauna pārvietotām ģimenēm un integrēta 
palīdzība viņu pārvietošanai atpakaļ), kā arī īpašie mandāti (atbalsts 
starptautiskajām aģentūrām aizsardzības un koordinācijas darbā). 

Vienlaikus Tanzānija joprojām ir patvērums gandrīz pusmiljonam bēgļu (apmēram 
viena trešdaļa no tiem ir no Kongo un divas trešdaļas no Burundi, lielākā daļa no 
viņiem ir no tiem apgabaliem, kuri joprojām ir pārāk nestabili, lai veicinātu 
atgriešanos). Tā kā valdības ierobežojumi palielinās un starptautisko ziedotāju 
atbalsts gaist (kā rezultātā bieži samazinās pārtikas devas), būtiski svarīga būs 
atbalsta turpināšana Tanzānijas bēgļu programmai. 2004. gadā ir plānota bēgļiem 
domātās pārtikas palīdzības pārvietošana no humanitārās budžeta pozīcijas uz 
pārtikas drošības budžeta pozīciju. 

Neskatoties uz pazīmēm par situācijas stabilizēšanos pēc nemierīgā 2003. gada, 
mazāka apjoma humanitārās operācijas joprojām varētu būt vajadzīgas pārējās 
reģiona valstīs, īpaši Kongo Republikā (Brazavillā) un Centrālāfrikas Republikā, 
kur ECHO turpinās cieši sekot līdzi situācijai. ECHO veiks vispārēju izvērtējumu 
iepriekšējām DIPECHO operācijām Karību jūras reģionā. Atbilstīgi šā izvērtējuma 
rezultātiem varētu tikt izstrādāts jauns rīcības plāns. 

 

Jaunās neatkarīgās valstis un Mongolija 

Jaunajās neatkarīgajās valstīs ECHO turpinās reaģēt uz humanitārajām 
vajadzībām, ko izraisījis Čečenijas konflikts. Humanitārās vajadzības joprojām ir 
lielas, jo civiliedzīvotāji ir galvenie upuri konfliktā, kuru raksturo plaši izplatīti 
cilvēktiesību un humanitāro tiesību aktu pārkāpumi. Veselības aprūpe un 
ūdensapgāde Čečenijā gandrīz pilnīgi nepastāv, un daudziem cilvēkiem ir nopietnas 
grūtības iegūt pārtiku. Ārpus Čečenijas IPP situācija Ingušijā un Dagestānā 
joprojām ir bīstama, un starptautiskā sabiedrība tai pievērš ļoti maz uzmanības. 

Atkarībā no piekļuves iespējām un drošības situācijas ECHO centīsies apmierināt 
IPP un vismazāk aizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzības Čečenijā un blakus 
republikās Ingušijā un Dagestānā. Tiks veikti pasākumi saistībā ar pārtikas piegādi, 
veselības aprūpi (ar uzsvaru uz sieviešu un bērnu veselības aprūpi un atbalstu 
Čečenijas bērnu slimnīcām), patvērumu, ūdeni un sanitārajiem apstākļiem, 
aizsardzību, informēšanu par mīnām un psiholoģiski sociāliem projektiem. 
Palīdzības apjoms būs atkarīgs no tā, kā attīstīsies konflikts un, kopā ar to, 
humanitārās vajadzības. Lai uzlabotu savas palīdzības novērošanu, ECHO joprojām 
plāno atvērt biroju Nazranā, kas nav bijis iespējams 2003. gadā sakarā ar Krievijas 
varas iestāžu attieksmi. 



 12

ECHO saglabās savu klātbūtni Gruzijā, kur humanitārā situācija īstermiņā 
neuzlabosies. Birojs 2004. gadā pakāpeniski pārtrauks savu darbību Armēnijā 
saskaņā ar pēdējo lēmumu 2003. gadā. Tas vairs nedarbojas Azerbaidžānā, tomēr 
ņemot vērā pastāvīgi grūtos apstākļus daudzajiem bēgļiem, kas tur atrodas, tiks 
veikts jauns situācijas izvērtējums. 

Tā kā sausuma un kara tūlītējā ietekme ir samazinājusies, 2004. gadā tiks uzsākta 
pakāpeniska darbības pārtraukšana Tadžikistānā, kur šis process ilgs trīs gadus. 
Aktīvāka 2004. gadā kļūs TACIS programma, un tādēļ ECHO operācijas tiks 
veidotas vairāk atbilstīgi SARA mērķiem. Humanitārais finansējums tiks aptuveni 
vienlīdzīgi sadalīts starp ūdens un sanitāro apstākļu, pārtikas un veselības jomām, 
kas nozīmē, ka ūdenim un sanitārajiem apstākļiem tiks novirzīta lielāka līdzekļu 
daļa kā iepriekšējos gados. 

Ja vien Mongolijā ziemā negadīsies kāda katastrofa ar ievērojamām humanitārām 
sekām, ECHO 2004. gadā neveiks nekādas palīdzības darbības Mongolijā. Tomēr 
Birojs izskatīs iespēju finansēt gatavību katastrofām, jo Mongolijā ir liela katastrofu 
iespējamība. 

Vidusjūras valstis un Tuvie Austrumi 

Vispārējais mērķis Biroja stratēģijā attiecībā uz šo reģionu ir censties novērst 
turpmāku dzīves apstākļu pasliktināšanos neaizsargātajiem palestīniešu bēgļiem un 
vietējiem iedzīvotājiem, īpaši tiem, kuri atrodas bēgļu nometnēs vai noslēgtos, 
izolētos un attālos apgabalos. 

Humanitārā situācija Okupētajās palestīniešu teritorijās turpina pasliktināties tādā 
tempā, ka starptautiskā sabiedrība nespēj uz to reaģēt. Tā sauktās “atdalīšanas 
sienas” celtniecība, kas joprojām turpinās Rietumkrastā, vēl tālāk pasliktina 
dramatisko situāciju, pastiprina iedzīvotāju neaizsargātību un palielina grūtības un 
izmaksas humanitārās palīdzības sniedzējiem. ECHO turpinās rīkoties, īpaši 
pievēršoties galvenajām nozarēm – ūdenim un sanitārajiem apstākļiem, veselībai, 
pārtikai, ieņēmumu radīšanai, aizsardzībai, psiholoģiskajam atbalstam, atbalstam un 
koordinācijai, mājvietu atjaunošanai. Sakarā ar to neaizsargātību bērni joprojām būs 
prioritārā mērķa grupa. 

Apmēram 430 000 vai vairāk palestīniešu bēgļu Libānā ir aizmirsta grupa 
acīmredzamā krīzē. Viņu nedrošos dzīves apstākļus vēl vairāk pasliktina gan tas, ka 
tuvākajā laikā nav gaidāms visa palestīniešu jautājuma atrisinājums, ietverot 
jautājumu par to, kur viņi pēc tam dzīvos, gan arī Libānas varas iestāžu politika 
attiecībā uz viņiem. Palīdzība palestīniešu bēgļiem Libānā turpināsies tādās 
galvenajās jomās kā ūdens un sanitārie apstākļi, ieņēmumu radīšana, veselība un 
psiholoģiskais atbalsts, mājvietu atjaunošana. 

Humanitārās vajadzības apmēram 1 700 000 un 410 000 palestīniešu bēgļiem 
attiecīgi Jordānā un Sīrijā šobrīd neprasa konkrētu humanitāru iejaukšanos. Tomēr, 
ņemot vērā neparedzamo politiskās situācijas attīstību Tuvajos Austrumos, viņi 
paliek uzmanības lokā. 

Sahravi bēgļu situācija joprojām ir aizmirsta krīze, īpaši sakarā ar ziedotāju 
pagurumu un mazu starptautisko uzmanību. Konflikta politisks risinājums joprojām 
ir neskaidrs. ECHO atbalsta apjoms būs tieši atkarīgs no tā, cik lielā mērā ECHO 
partneri šajā reģionā būs uzlabojuši īstenojamo operāciju pārvaldību pēc vairākiem 
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pasākumiem, kas jau veikti vai plānoti 2004. gadā, lai uzlabotu humanitāro kravu 
izplatīšanas uzraudzību. Pēc 2003. gada zemestrīces Alžīrijā (Bumerdesā) situācija 
tiks cieši novērota. Atkarībā no notikumu attīstības 2004. gadā varētu būt jāpieņem 
lēmums par atlikušo vajadzību apmierināšanu, īpaši veselības nozarē. 

Jemenā ir daudz neaptvertu humanitāro vajadzību, kas daļēji ir sakarā ar 
starptautiskās palīdzības trūkumu. Šīs vajadzības var uzskatīt par piemirstām, ņemot 
vērā vairuma ziedotāju nelielo interesi. Tas jo īpaši attiecas uz ūdens un veselības 
nozarēm visattālākajos apvidos, kas 2004. gadā būs galvenais mērķis. 

Pēc sekmīgas DIPECHO programmas paplašināšanas 2003. gadā, attiecinot to arī 
uz Centrālāziju, tiks uzsākts otrais Centrālāzijas rīcības plāns, atkal īpaši 
pievēršoties Tadžikistānai un mazākā mērā Kirgizstānai un Uzbekistānai. 

Āzija un Latīņamerika 

Divas galvenās humanitāro operāciju zonas Āzijā joprojām būs Irāka un 
Afganistāna, jo abas valstis ECHO 2004. gada vispārējo vajadzību izvērtējumā 
atrodas lielo vajadzību kategorijā. Abās valstīs drošības situācija 2003. gada otrajā 
pusē ir ievērojami pasliktinājusies un piekļuves grūtības ierobežo darbības tajos 
apvidos, kur vajadzības ir visneatliekamākās. Abās valstīs būtiski svarīgs jautājums 
joprojām būs drošība. 

Irākā galvenās nozares pēckara atjaunošanas posmā, iespējams, joprojām būs 
veselība un ūdens / sanitārie apstākļi, tomēr ECHO var sniegt palīdzību arī citās 
nozarēs, piemēram, skolu atjaunošanā, IPP un ar mīnām saistītos pasākumos. 

Birojs arī turpinās cieši strādāt ar pārējiem Komisijas dienestiem, kas ir iesaistīti 
atjaunošanas procesā, lai nodrošinātu pienācīgu saikni starp humanitārajiem 
pasākumiem un attīstības procesu Afganistānā, kur bēgļu pieplūdums šobrīd ir 
samazinājies salīdzinājumā ar 2002. gadu. Galvenie jautājumi ir iztikas līdzekļu 
atbalsts un ūdens, īpaši dienvidos, kur joprojām jūtamas piecu gadu sausuma sekas. 
Tāpat tiks veikts ievērojams daudzums aizsardzības pasākumu gan tiem, kas 
atgriežas mājās, gan aizturētajiem Afganistānā, kā arī afgāņu bēgļiem, kuri paliek 
Pakistānā un Irānā. Turklāt tiks veikts visaptverošs apsekojums par vispārējo 
humanitāro situāciju Pakistānā. 

Piemirstās vajadzības turpinās spēlēt nozīmīgu lomu ECHO humanitārajās 
operācijās pārējā Āzijā. Pirmkārt, Ziemeļkorejai ir milzīgas humanitārās 
vajadzības, tomēr, neskatoties uz tās augsto politisko profilu, vērojams nopietns 
ziedotāju uzmanības trūkums. Pasākumi joprojām koncentrēsies uz veselības nozari 
ar mērķi piesaistīt vairāk partneru un paplašināt operāciju ģeogrāfisko jomu. 
Otrkārt, Nepālā pārtikas palīdzība atkal tiks piešķirta bēgļiem no Butānas, kuri 
atrodas nometnēs uz robežas, jo viņiem nav citu iztikas līdzekļu. Veselības aprūpes 
un aizsardzības pasākumi tiks vērsti arī uz iedzīvotājiem, kurus skārusi ilgstošā 
maoistu sacelšanās – arī šeit ir iesaistīti salīdzinoši maz ziedotāju. Treškārt, 
humanitārā situācija Birmā turpina radīt raizes, jo vairāk tādēļ, ka valdības 
ierobežojumu dēļ nav iespējams piekļūt lielām valsts daļām, īpaši pie robežām ar 
Taizemi un Ķīnu, kur atrodas visneaizsargātākās mazākumtautības. Šeit pasākumi 
koncentrēsies uz veselību, uzturu un aizsardzību, un palīdzību turpinās saņemt 
birmiešu bēgļi nometnēs Taizemē. 
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Dienvidāzijā operācijas Indijā tiks vērstas uz lielo dabas katastrofu upuriem. Tās 
turpinās atsaukties uz piemirstajām vajadzībām, kas ir neaizsargātiem iedzīvotājiem, 
kurus skar vardarbīgi politiskie konflikti, tostarp tiem iedzīvotājiem, kurus skar 
situācija Džammu un Kašmirā, kur ECHO ir vienīgais nozīmīgais ziedotājs. 
Stratēģija attiecībā uz Šrilanku būs atkarīga no miera iniciatīvas attīstības. Ja tā 
turpināsies pozitīvā virzienā, IPP un bēgļiem, kas atgriezīsies, tiks sniegta 
pārcelšanās palīdzība. Tomēr, ja konflikts atsāksies, palīdzība būs jākoncentrē uz 
Džafnu, kas atkal būs atgriezta, kā arī uz kara zonām atkarībā no drošības situācijas. 
Bangladešā ECHO veiks kādas darbības tikai tad, ja tur būs kādi nopietni un 
visaptveroši plūdi vai citas dabas katastrofas. 

Dienvidaustrumāzijā ECHO turpinās pakāpenisku darbības pārtraukšanu 
Kambodžā un Laosā, pamazām pārejot uz ilgtermiņa instrumentiem. Indonēzijā 
un Filipīnās palīdzība tiks sniegta IPP saistībā ar viņu pārvietošanos un pārcelšanos 
konflikta zonās, kur vietējās iespējas nav pietiekamas. Pasākumi tiks veikti arī visā 
reģionā, ietverot Vjetnamu un Austrumtimoru, ja būs kāda ievērojama dabas 
katastrofa, īpaši plūdi. Arī Ķīnā pasākumi koncentrēsies tikai uz ievērojamām dabas 
katastrofām, parasti attālākos reģionos, piemēram, Tibetā vai Siņdzjanā. 

Latīņamerikā galvenā operāciju vieta atkal ir Kolumbija, īpaši palīdzot IPP 
izdzīvot un iejusties jaunajā situācijā pirmā gada laikā pēc to pārvietošanas. 

Situācijai ar uzturu Centrālamerikas valstīs pamazām uzlabojoties, darbības notiks 
tikai, reaģējot uz dabas katastrofām, kur vietējās iespējas nav pietiekamas. 

Attiecībā uz DIPECHO programmu, 2004. gadā tiks izstrādāti rīcības plāni 
Centrālamerikai un Dienvidaustrumāzijai, uzsvaru liekot uz konkrētajām 
vajadzībām gatavības un neliela mēroga palīdzības jomās, kas noteiktas iepriekšējo 
rīcības plānu izvērtējumā. Tāpat prioritāte tiks piešķirta saiknes izveidošanai ar 
riska samazināšanas pasākumiem. 

7. PRIORITĀTES SAISTĪBĀ AR PARTNERIEM 

2004. gads būs pirmais gads, kad tiks īstenots atjaunotais juridiskais un finansiālais 
pamats ECHO saistībai ar tā dažādajām partneru grupām (ANO aģentūras, 
starptautiskās organizācijas un NVO). Vairs nenotiek koncentrēšanās uz 
pienesumiem, bet gan uz skaidru mērķu un indikatoru definēšanu, lai labāk izmērītu 
un izvērtētu Biroja finansēto operāciju atdevi. 

Pēc Eiropas Kopienu jaunās Finanšu regulas un tās īstenošanas noteikumu spēkā 
stāšanās 2003. gada janvārī, 2003. gada 29. aprīlī tika parakstīts Finanšu un 
administratīvais nolīgums starp Eiropas Kopienu un Apvienoto Nāciju Organizāciju 
(FAFA), kuru piemēro visiem ar ieguldījumiem saistītiem nolīgumiem starp 
Komisiju un ANO aģentūrām. 

Ir pabeigti un 2004. gada 1. janvārī spēkā stāsies jaunie Partnerības pamatnolīgumi 
(turpmāk tekstā - PP) ar NVO un starptautiskajām organizācijām (t.i., tādi, kas 
aptver starptautiskās organizācijas, kuras nav Puses FAFA, piemēram, SSKK vai 
SSKF). 

Esošie PP ar NVO netiek automātiski pagarināti. Visiem iepriekšējiem NVO 
partneriem, kas vēlējās parakstīt jauno PP, bija jāiziet atlases procedūra, 
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pamatojoties uz kvalitātes kritērijiem, kuri izstrādāti Komisijas jaunajā Finanšu 
regulā. Šis process no 2004. gada 1. janvāra tiks piemērots visiem jaunajiem 
pieteikumiem partnerību veidošanai. 

Nozīmīgs jautājums 2004. gadā būs partneru personāla apmācība, lai varētu 
nodrošināt cik iespējams nemanāmu pāreju no esošā juridiskā pamata uz jauno. Šajā 
sakarā 2004. gada pirmajā pusē tiks veikta pilnīga apmācības programma, kas 
aptvers gan galveno mītni, gan pārstāvniecības. Apmācības materiāli, kas paredzēti 
tālmācībai, tiks izplatīti visām ieinteresētajām NVO. ECHO arī gatavojas atbalstīt 
pašu partneru iniciatīvas izstrādāt apmācības materiālus un organizēt seminārus. 
Šim nolūkam tiks izsludināts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, lai izvēlētos 
piemērotus projektus. 

Minētajai atlases procedūrai būtu jāļauj Birojam izveidot kvalitatīvu partneru tīklu 
humanitārās palīdzības operāciju īstenošanai. 

Attiecībā uz revīzijām ECHO turpinās izmantot izveidojušos praksi, revidējot 
pabeigtos projektus partneru galvenajās mītnēs reizi divos gados. Arī turpmāk tiks 
pievērsta īpaša uzmanība izmaksu apstiprināšanai un partneru finanšu sistēmu 
piemērotības pārskatīšanai. Pieaugot pabeigto revīziju skaitam, sāks veidoties jauns 
uzdevums – pārskatīt partneru veiktos pasākumus pēc iepriekšējo revīziju 
ieteikumiem. Turpināsies revīzijas arī notiekošajiem projektiem, revīzijas izvēli 
balstot galvenokārt uz partnera riska un lieluma profilu. Lai nodrošinātu modernu 
revīzijas procesu, tiks sīkāk pielāgota revīzijas metodoloģija, efektīvi izmantojot 
gan iekšējās, gan ārējās revīzijas resursus. 

8. CITI  HORIZONTĀLIE JAUTĀJUMI UN PRIORITĀTES 

Tematiskais finansējums. Ierobežotā apjomā ECHO turpinās īstenot arī tematisku 
pieeju finansēšanai, lai atbalstītu konkrētu partneru īpašos mandātus. Nosacījums 
būs tāds, ka tematiskajiem ieguldījumiem jāsniedz pievienotā vērtība humanitāro 
vajadzību apmierināšanai un jāstiprina humanitārās kopienas reaģēšanas spējas, 
tostarp personāla drošība. ECHO 2002. – 2003. gadā jau ir atbalstījis UNHCR tā 
pamatmandāta izpildē, kas ir bēgļu aizsardzība, finansējot UNHCR aizsardzības, 
drošības un reģistrācijas operācijas. Šie līdzekļi ļāva UNHCR izstrādāt 
programmatūras instrumentu vienotai bēgļu reģistrēšanai, kas 2004. gadā notiks 20 
valstīs. 2004. gadā tiek apsvērts atbalsts citiem tematiskiem pasākumiem, tostarp, 
iespējams, bērnu tiesībām un humanitāro operāciju koordinācijas mehānismu 
uzlabošanai. 

Izvērtējums. Tāpat kā 2003. gadā ECHO izvērtēšanas programma tiks saskaņota ar 
humanitāro operāciju vadību, saglabājot uzmanību uz trīs šādiem jautājumiem: 
operācijas valstīs (globālie plāni, lēmumi un operāciju līgumi); partneri 
(piemēram, MSF), un tematiskie jautājumi (piemēram, ūdens, bērni, dzimumu 
jautājums, utt.). Tomēr, jo īpaši izvēloties tematiskos pētījumus un jautājumus, kas 
izvēlēti kopējai izvērtēšanai ar dažām ES dalībvalstīm, ECHO gada izvērtēšanas 
plānā būs spēcīgāka saikne ar ECHO stratēģisko programmu veidošanas ciklu, lai 
labāk izvērtētu savus pasākumus iepretim stratēģiskajiem mērķiem. Lai vēl vairāk 
sekmētu šo saikni, izvērtēšanas programmas perspektīva sniegsies vairāk nekā vienu 
kalendāro gadu uz priekšu. Šobrīd papildus uzmanība tiks pievērsta arī izvērtējumu, 
pētījumu un pārskatu izmantošanai, lai veidotu metodoloģijas, vadlīnijas un 
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instrumentus, ko var izmantot, lai palīdzētu ECHO partneriem viņu centienos veidot 
tehnisko kapacitāti. 

Informācijas un saziņas stratēģija. Informācijas pasākumi 2004. gadā 
koncentrēsies uz to, lai pavēstītu par ES humanitārās palīdzības vērtībām, 
principiem un konkrētajiem sasniegumiem, īpašu uzsvaru liekot uz vajadzību krīžu 
laikā saglabāt “humanitāro zonu” un saglabāt iedzīvotāju cieņu ekstremālās 
humanitārajās situācijās. 

Stratēģijas vadība notiks četros galvenajos virzienos: tā būs vērsta uz informācijas 
izplatītājiem, piemēram, sabiedriskās domas veidotājiem ES un pievienošanās 
valstīs, jauniešiem vai plašsaziņas līdzekļiem; tā pievērsīsies dažiem, bet būtiskiem 
galvenajiem vēstījumiem; tā attīstīs plašāku informācijas loku, pārejot no 
pasākumiem lielākas uzmanības piesaistīšanai uz humanitāro principu un vērtību 
aktīvu veicināšanu; visbeidzot, tā ieviesīs stingru rentabilitātes pieeju, maksimāli 
izmantojot pieejamos resursus. Tas, tostarp, saistās ar lielas ietekmes informēšanas 
līdzekļu, piemēram, audiovizuālo ražojumu un interneta plašāku izmantošanu. 

Ziņošanas sistēmu un IT vides uzlabošana. ECHO uz sniegumu pamatotā pieeja, 
ko inter alia piemēro jaunajiem PP, tiks atbalstīta, pielāgojot tās esošos ziņošanas 
instrumentus un IT sistēmas. Finansēto operāciju efektīva uzraudzība lielā mērā ir 
atkarīga no ieguldījuma, ko nodrošina vietējās pārstāvniecības. Tādēļ ir būtiski 
svarīgi, lai šie pienesumi ļautu ECHO uzraudzīt savu mērķu sasniegšanu un izmērīt 
humanitārās palīdzības operāciju ietekmi. Tādēļ Biroja speciālisti izmantos jaunas 
ziņošanas vadlīnijas, kam būtu jāsekmē ikgadējās palīdzības stratēģijas īstenošana 
un uzraudzība, finansēšanas lēmumu uzraudzība un partneru operāciju novērtējums. 

HOLIS ("Humanitāro biroju vietējās informācijas sistēma") kontekstā, kas ir ECHO 
daudzgadīgā programma savas informācijas tehnoloģiju (IT) vides atjaunināšanai, 
darba programma 2004. gadam pievērsīsies tam, lai attīstītu programmatūras 
piemērošanu jaunajai projektu novērtēšanas veidlapai ("FichOp 2G"). Tās modelis 
būs pieejams līdz 2004. gada beigām. Tas ietver arī vietējās informācijas sistēmās 
vajadzīgos pielāgojumus izmaiņām, kas paredzētas Komisijas finanšu pieteikumos 
(piemēram, SINCOM III un CRIS).  

Palīdzības darbinieku drošība. Humanitārā personāla drošības un ECHO 
personāla aizsardzības uzlabošana joprojām būs viena no galvenajām tēmām arī 
2004. gadā. Birojs turpinās strādāt pie savas drošības pārvaldības sistēmas 
stiprināšanas galvenajā mītnē un vietējās pārstāvniecībās, uzlabojot koordināciju un 
sadarbību drošības jautājumos ar attiecīgajiem humanitārajiem partneriem. Tiks 
stiprināti arī partneru drošības mehānismi. Tiks uzsāktas vairākas iniciatīvas 
attiecībā uz apmācību un aprīkojumu. ECHO jo īpaši turpinās parastajos līgumos 
paredzēt finansējumu drošības aprīkojumam (piemēram, VHF rācijām). Tas arī 
nodrošinās lielāku atbalstu konkrētiem ar drošību saistītiem projektiem un 
pētījumiem ar attiecīgajiem partneriem. 

ECHO cieši novēros un atbalstīs ANO aģentūru darbu saistībā ar pasākumiem, ko 
tas veic, lai nodrošinātu aizsardzību ANO personālam, saistītam personālam un 
humanitārajam personālam, kas strādā konfliktu zonās saskaņā ar neseno ANO 
Drošības padomes Rezolūciju 1502 (2003). Birojs turpinās aizstāvēt tās 
pamatnostādnes, uz kurām balstās šis dokuments, jo īpaši, ka humanitārajai 
palīdzībai jāpaliek neitrālai, lai izvairītos no nonākšanas ķīlnieces lomā saistībā ar 
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politiskiem apsvērumiem un humanitārās palīdzības darbinieku drošības 
apdraudēšanas. 

9. NOBEIGUMS 

ECHO turpinās stingri ievērot humanitārās palīdzības pamatprincipus un 
pamatvērtības, tas ir, neitralitāti, objektivitāti un neatkarību. Birojs ir pārliecināts, 
ka rūpīga šo principu ievērošana ir svarīgāka nekā jebkad iepriekš sakarā ar 
uztraucošām tendencēm gan institucionālā kontekstā, kur zināmi politiskie spēki 
uzskata humanitāro palīdzību par ārpolitikas vai krīzes pārvarēšanas instrumentu, 
gan arī aizvien bīstamākās situācijās uz vietas, kur pašas humanitārās organizācijas 
kļūst par karojošo pušu mērķi. 

ECHO uzskata, ka vislabākais veids, kā saglabāt "humanitāro zonu", ir saglabāt 
augstu uzticības līmeni labas ziedošanas principiem, (t.i., sniegt palīdzību 
pamatojoties uz vajadzībām, nevis uz politiskiem apsvērumiem), turpināt sniegt 
augstas kvalitātes palīdzību un saglabāt pārredzamu dialogu ar pārējiem 
galvenajiem operatoriem gan divpusēji, gan daudzpusējos humanitāros forumos. 

Pieredze nesenajās krīzēs Afganistānā, Tuvajos Austrumos un Irākā rāda, ka minētie 
principi ir galvenās prasības, lai efektīvi piegādātu palīdzību, saglabātu piekļuvi 
iedzīvotājiem, kam palīdzība vajadzīga, kā arī lai nosargātu humanitārā personāla 
dzīvību un garantētu viņu drošību. 

Meklējot piemērotus un atbilstīgus informācijas apmaiņas mehānismus, politiski 
militārie krīžu novēršanas pasākumi būtu stingri jānodala no vienīgi humanitārām 
operācijām. Starptautiskie humanitārie tiesību akti jāievēro visām iesaistītajām 
pusēm, tostarp arī ziedotājiem, un šāds princips joprojām ir pamatā humanitārajai 
palīdzībai, kura vēl pārāk bieži ir vienīgā izdzīvošanas cerība miljoniem izmisušu 
cilvēku. 
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