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II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: Sudaani pagulaste ja sisepõgenike tagasipöördumise ja taasintegreerimise
toetamine ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti kaudu
Supporting the Return and Reintegration of Sudanese Refugees and IDPs via
UNHCR
Sihtriik: Sudaan
Sisu kokkuvõte: Sudaanis on 22 aastat kestnud kodusõda, mille tulemusena on elu
kaotanud ligi 2 miljonit inimest. 6,7 miljonit inimest on olnud sunnitud oma kodudest
lahkuma. Nendest rohkem kui 2 miljonit on sisepõgenikud ja pool miljonit on põgenenud
naaberriikidesse Egiptusesse, Etioopiasse, Ugandasse, Keeniasse, Tšaadi ja teistesse
riikidesse. Lõuna-Sudaanist pärit olevaid pagulasi on registreeritud 2006.a detsembrikuu
seisuga ligi 2,1 miljonit ja tagasipöördujaid ligi 38 000. Sudaan on ÜRO poolt
klassifitseeritud kui üks maailma suurimaid humanitaarkatastroofe.
Sudaani valitsuse ja Sudaani Vabastusliikumise/Armee (SPLM/A) vahel rahulepingu
sõlmimine jaanuaris 2005 oli esimeseks ametlikuks sammuks kodusõja lõpetamisele
Lõuna-Sudaanis. Sellele järgnenud poliitilised arengud nagu näiteks Lõuna-Sudaani
valitsuse moodustamine ja eelarve kinnitamine on tõstnud üleüldist lootust regiooni
sotsiaal-majandusliku taastumise ja julgeolekuolukorra paranemise osas. Otseselt
väljendub see ligi 102 000 pagulase soovis naasta veel käesoleval aastal oma koju.
Paraku on kohalike omavalitsuste võime tagada tagasipöördujatele turvaline ja väärikas
keskkond ja selleks vastavad tingimused piiratud. Puudus on eluasemetest, toidust,

puhtast joogiveest, tervishoiuteenustest, võimalusest omada maad ning teenida
sissetulekut jms.
ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti (UNHCR) 2007. aasta märtsikuu üleskutses LõunaSudaani pagulaste ja sisepõgenike abistamiseks hinnatakse vajatava abi suuruseks kokku
56,1 miljonit USA dollarit. Eesti vastab üleskutsele ning soovib jätkata panustamist
tagasipöördujate olukorra leevendamisse. UNHCRi toetus sisepõgenikele ja
tagasipöördujatele sisaldab eelkõige abi inimeste esmaste vajaduste rahuldamiseks, sh
toiduabi, transporti ja logistikat, majapidamistarbeid, peavarju, joogivett ja
sanitaartingimuste loomist. UNCHRi tegevuse pikaajaline eesmärk on aidata 2007.a
lõpuks koju tagasi pöörduda 127 000 pagulasel ja toetada normaalse elu poole liikumist
Lõuna-Sudaanis.
Partnerid: ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet (UNHCR).
Projekti kestus: Alates arengukoostöö komisjoni heakskiitvast otsusest kuni konkreetse
makse tegemiseni 2007. aasta riigieelarvest.
Taotletav riiklik finantseerimine: 500 000 EEK
Omafinantseering: ---------------------Muu finantseering: --------------------Projekti lisad:
Projekti täideviimise eest vastutav isik: Marje Luup, EV Välisministeerium,
välismajanduse ja arengukoostöö osakond, arengukoostöö büroo direktor, tel 637 7200
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