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II. PROJEKTI ANDMED
Nimi: Humanitaarabi andmine Sudaani Darfuri piirkonna põgenikele
Sihtriik: Sudaan
Sisu kokkuvõte: Sudaanis on 20 aastat kestnud kodusõda. 2003. a algusest on Darfuri piirkonnas
intensiivistunud sõjategevuse tõttu olukord pidevalt halvenenud, toimunud on peamiselt
mittearaablastest põliselanikkonna eluasemete, infrastruktuuri ja karja pidev hävitamine. Olukord
Darfuris mõjutab 2,61 milj inimest, kellest 1,85 milj on nüüdseks muutunud sisepõgenikeks. Tänase
seisuga on 213 000 Darfuri elanikku põgenenud naaberriiki Tšaadi, kus nad elavad 11 põgenikelaagris.
Umbes 18 000 põgenikku on Sudaani-Tšaadi piiril. Darfur on ÜRO poolt klassifitseeritud kui üks
maailma suurimaid humanitaarkatastroofe. 9. jaanuaril 2005 sõlmisid Sudaani valitsus ja lõunaosa
mässulised ehk Sudaani Vabastusliikumine/Armee (SPLM/A) üldise rahulepingu, seevastu Darfuri
piirkonnas
pole
senini
rahu
saavutatud,
jätkuvad
rünnakud
põgenikelaagritele
ja
humanitaarabitöötajatele.
ÜRO Põgenike Ülemkomissari (UNHCR) 2005 a programm Sudaani põgenike abistamiseks hindab
vajatava abi suuruseks 115 miljonit USA dollarit. 8. aprillil 2005 esitas UNHCR üleskutse maailma
avalikkusele vajaliku summa panustamiseks, Eesti vastab üleskutsele. UNHCRi toetus põgenikele ja
tagasipöördujatele sisaldab eelkõige abi inimeste esmaste vajaduste rahuldamiseks, sh toiduabi,
transporti ja logistikat, majapidamistarbeid, peavarju, joogivett ja sanitaartingimuste loomist. UNCHRi
tegevuse eesmärk on aidata põgenikel koju tagasi pöörduda. Selleks tegevuseks on UNHCR-il vaja
kiiresti lisavahendeid.
Partnerid: ÜRO Põgenike Ülemkomissar (UNHCR). ÜRO Põgenike Ülemkomissar on ÜRO
allorganisatsioon, mille missiooniks on põgenike kindlustamine toidu, peavarju, joogivee ja arstiabiga;
samuti toetatakse tagasipöördumist kodudesse ja uute kodude loomist. Eesti on vabatahtlike annetuste
näol toetanud UNHCRi alates 2000. aastast.

Projekti kestus: Alates arengukoostöö komisjoni heakskiitvast otsusest kuni konkreetse makse
tegemiseni 2005. aasta riigieelarvest.
Taotletav riiklik finantseerimine: 400 000 krooni
Omafinantseering: ---------------------Muu finantseering: --------------------Projekti lisad:
Projekti täideviimise eest vastutav isik: Marje Sotnik, EV Välisministeerium, välismajanduse ja
arengukoostöö osakond, arengukoostöö büroo direktor, tel 631 7200
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