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

PROJEKTI NUMBER:

2007/1

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 Lõuna-Sudaani pagulastele ja sisepõgenikele Maailma
Toiduprogrammi kaudu
Humanitarian assistance to the refugees and dicplaced people of Southern Sudan via the World Food
Programme
Sihtriik: Sudaan
Sisu kokkuvõte: Sudaanis on 21 aastat kestnud kodusõda, mille tulemusena on elu kaotanud ligi 2
miljonit inimest. 4,5 miljonit inimest on olnud sunnitud oma kodudest lahkuma. Nendest 4 miljonit on
sisepõgenikud ja pool miljonit on põgenenud naaberriikidesse Egiptusesse, Etioopiasse, Ugandasse,
Keeniasse, Tšaadi jt riikidesse. 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 140 000 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.
Maailma Toiduprogramm on Sudaanis alustanud uue suuremahulise abioperatsiooniga, mille eesmärk
on kindlustada toiduga 5,5 miljonit inimest. Selleks on vaja 682,136 meetertonni toitu. Operatsiooni
kestvuseks on kavandatud 1.01-31.12.2007 ja kogumaksumuseks 685,4 miljonit USD. Maailma
Toiduprogramm on esitanud rahvusvahelisele üldsusele üleskutse osaleda operatsiooni rahastamises ja
Eesti vastab sellele üleskutsele.
Partnerid: Maailma Toiduprogramm (WFP).

Projekti kestus: Alates arengukoostöö komisjoni heakskiitvast otsusest kuni konkreetse makse
tegemiseni 2007. aasta riigieelarvest.
Taotletav riiklik finantseerimine: 500 000 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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