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II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: Humanitaarabi andmine Liibanoni elanike turvaliseks naasmiseks
Sihtriik: Liibanon
Sisu kokkuvõte: 12. juulil 2006. aastal alguse saanud järjekordne relvastatud konflikt Israeli ja
Hezbollah vahel on nõudnud Liibanonis üle 1100 tsiviilisikust ohvri ning haavatuid on rohkem kui 4000
inimest. Konflikt mõjutab vähemalt neljandikku Liibanoni elanikest, kes olid sunnitud kodust lahkuma.
14. augustil jõustus relvarahu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr. 1701 alusel.
Üle 90% ümberasunud inimestest on naasnud oma kodudesse. Tõeliseks takistuseks koju
tagasipöördumisel on suur kogus lõhkemata pomme, mis keskmiselt tapab ühe inimese päevas ning
haavab kolme. Situatsioon on kõige hullem Lõuna-Liibanonis, kus on suurim lõhkemata lõhkekehade
tihedus. Antud olukorra oht ja tõsidus kohalikele elanikele on märksa hullem, kui oli Iraagi seisund
2003.a. pärast Ameerika rünnakuid. ÜRO miinivastase tegevuse talituse (UNMAS) eesmärk Liibanonis
on vältida inimkaotusi, soodustada humanitaarabi liikumist ning luua tingimused riigi ülesehitamiseks ja
elanikele oluliste teenuste taastamiseks (arstiabi, joogiveega varustatus, elekter, haridus jne). Selleks
UNMAS korraldab lõhkemata lõhkekehade kahjutuks tegemist, koolitab ja teavitab kohalikke elanikke
ohutusest ja lõhkemata lahingumoonast.
Eesti on juba annetanud Liibanoni põgenike abistamiseks 500 000 krooni ÜRO pagulaste ülemkomissari
ameti kaudu. Seoses kiiresti halveneva humanitaarabi olukorraga Liibanonis vastab Eesti Liibanoni
valitsuse abipalvele ja rahvusvahelise organisatsiooni üleskutsele ning eraldab UNMASile miinivastase
tegevuse toetamiseks 313 000 krooni, et aidata kaasa UNMASi plaanile toetada tagasipöörduvaid
Liibanoni elanikke, kes sõltuvad hetkel humanitaarabi õigeaegsest kohalejõudmisest.
Partnerid: ÜRO miinivastase tegevuse talitus (UNMAS)
Projekti kestus: vastavalt UNMASi tegevuskavale
Taotletav riiklik finantseerimine: 313 000 krooni
Omafinantseering: ---------------------Muu finantseering: ---------------------
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