HUMANITAARABIPROJEKT
1. Projekti lühikokkuvõte
I. TAOTLEJA ANDMED
Taotleja: Välisministeerium

PROJEKTI NUMBER:

2006/28

Põhitegevusala: Eesti Vabariigi välissuhete koordineerimine
Asutuse juht: välisminister Urmas Paet

Registreerimisnumber: 70002526

Aadress: Islandi väljak 1, 15049 Tallinn
Telefon, faks: 637 7000; 637 7099

E-post, kodulehekülg: vminfo@vm.ee;
http://www.vm.ee

II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: Humanitaarabi andmine Kongo DemokraatlikuleVabariigile UNICEFi kaudu
Humanitarian Assistance to the Democratic Republic of Congo through UNICEF
Sihtriik: Kongo Demokraatlik Vabariik
Sisu kokkuvõte: Käesoleva ettepaneku sisuks on Eesti Vabariigi arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud
vahenditest UNICEFi kaudu humanitaarabi andmine laste olukorra parandamiseks Kongo DV-s.
Kongo DV seisab muutuste lävel. 30. juulil 2006 toimunud presidendivalimiste näol oli tegemist
kodusõjajärgsete esimeste demokraatlike valimistega Kongo DV-s. Kongo uue valitsuse peamine
ülesanne on olukorra stabiliseerimine riigis ja elanikkonna elamistingimuste parandamine. Positiivsete
tulemuste saavutamiseks vajatakse aga rahvusvahelise üldsuse tugevat toetust. Kongo DV-s aastaid
kestnud sõjaliste konfliktide tulemusel on elu kaotanud miljonid inimesed ja kuigi paljud riigisiseselt
ümberasustatud isikud on saanud kodudesse tagasi pöörduda, on riigis on endiselt 1,1 miljonit
sisepõgenikku. Kongo DV on hetkel ÜRO poolt klassifitseeritud kui üks maailma suurima
humanitaarabivajadusega riike. Keskmine eluiga on 43 aastat, tõsiseid probleeme on toidu ja joogiveega
kindlustatuse osas, kasvavaks ohuks on HIV/AIDSi levik.
Haridussüsteemi olukord on väga halb – vaid 17% 6-aastastest lastest on registreeritud koolidesse, 4,7
miljonit kooliealistest lastest ei käi koolis (rahvastikust 47,4 % on vanuses 0-14 a.), suur osa
koolimajadest on hävitatud. Kirjaoskamatute elanike osakaal on 34,5%.
ÜRO humanitaarabi koordineerimise büroo (OCHA) üleskutses 2007. aastaks hinnatakse Kongo DV
abivajaduse kogumahuks 687 miljonit USA dollarit. Eesti vastab üleskutsele ning soovib panustada
UNICEFi kaudu laste olukorra parandamiseks Kongo DV-s.
Partnerid: ÜRO Lastefond (UNICEF).
Projekti kestus: Alates arengukoostöö komisjoni heakskiitvast otsusest kuni konkreetse makse
tegemiseni 2006. aasta riigieelarvest.

Taotletav riiklik finantseerimine: 385 000 krooni
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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