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Vaizdai i" konflikt# ir nelaimi# viet# kiekvien& savait' 
pasirodo m*s# televizori# ekranuose ir pirmuosiuose 
laikra")i# puslapiuose. ES skuba pad!ti tiems, kam 
reikia pagalbos. Europos Komisijos humanitarin!s 
pagalbos ir civilin!s saugos padalinys (ECHO) ES vardu 
teikia pagalb& nukent!jusiesiems nuo gaivalini# 
nelaimi# ir konflikt# visame pasaulyje ir dirba, kad 
u$kirst# keli& humanitarin!ms kriz!ms. +is siekis – jo 
veiklos pagrindas. Puosel!damas pamatines Europos 
S&jungos vertybes: solidarum&, pagarb& $mogaus 
orumui, lygyb' ir tolerancij&, "is Komisijos padalinys 
dirba, kad i"gelb!t# $moni# gyvybes, ma$int# kan)ias 
ir u$kirst# joms keli& bei apsaugot# ken)ian)i# 
$moni# orum&.

ES veikia krizi# zonose visame pasaulyje, %skaitant Sirij&, 
Afganistan&, Okupuot&j& Palestinos Teritorij&, Sachelio 
region& ir daug kit# Afrikos, Centrin!s ir Piet# Amerikos 
ir Pietry)i# Azijos viet#. Ji taip pat vykdo pagalbos 
operacijas tose vietose, kuriose kriz!s t'siasi ilgai ir 
apie jas pamir"tama, ir vietose, kuriose pad!tis po 
konflikt# teb!ra nestabili. Pad!ti pa$eid$iamiausiems 
pasaulio gyventojams – moralin! tarptautin!s 
bendruomen!s pareiga, ir Europos Komisija nuo seno 
yra %sipareigojusi pagelb!ti toki# krizi# aukoms. Jos 
humanitarin!s pagalbos padalinys teikia tiesiogin' 
pagalb& nukent!jusiems $mon!ms, nepriklausomai nuo 
j# tautyb!s, religijos, lyties ar etnin!s kilm!s.

Europos Komisijos veikla – tai ne tik tiesiogini# nelaimi# 
padarini# "alinimas. Ji apima visus etapus: prevencijos, 
parengties, reagavimo ir atk*rimo.

Reagavimas % nelaimes derinamas su %vairia veikla, 
kuria siekiama:

klimato kaitos padarini# su"velninimo strategijas; 

i"ankstinio persp!jimo sistemas;

operacijai, t. y. parengti tinkamas pasitraukimo 
strategijas;

pavyzd$iui, siejant skubi& pagalb& su ilgalaik!mis 
atk*rimo ir vystymosi priemon!mis.

Siekiant pad!ti "alims i"vengti nelaimi#, pasirengti 
ekstremalioms situacijoms ir sutelkti i"teklius, kurie gali 
b*ti suteikti nelaimi# i"tiktoms "alims, sukurtas ES 
civilin!s saugos mechanizmas. ES humanitarin! pagalba 
skirta ES nepriklausan)ioms "alims, o "is mechanizmas 
gali b*ti naudojamas susiklos)ius nepaprastajai 
pad!)iai tiek ES, tiek u$ jos rib#. ES civilin!s saugos 
mechanizmas yra priemon!, kuri padeda didinti Europos 
bendradarbiavim& civilin!s saugos srityje. Pasitelkus "% 
mechanizm& teikiamos veiksmingos gaivalini# ir 
$mogaus sukelt# nelaimi# prevencijos, pasirengimo 
tokioms nelaim!ms ir reagavimo % jas priemon!s ir taip 
remiamos valstybi# nari# nacionalinio, regioninio ir 
vietos lygmens "ios srities pastangos.

Drauge galime nuveikti daugiau

Europos S&junga yra viena i" did$iausi# pasaulio 
humanitarin!s pagalbos teik!j#. +i pagalba nepaprastai 
svarbi j& gaunantiems $mon!ms. Vien 2012 m. ES 
pad!jo 122 mln. $moni# daugiau kaip 90 ES 
nepriklausan)i# "ali#.

Kod"l reikia ES humanitarin"s pagalbos ir 
civilin"s saugos politikos?
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ES nuo 1996 m. skiria l&#"  
humanitarinei pagalbai Indijoje.

%moni# gyvybi# i&saugojimas ir kan'i# ma$inimas
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!i anks'iau perkelta 
Burund(io #eima gal&jo gr%(ti 
namo d&l ES paramos.

Nors "iai pagalbai skirtos l!"os sudaro labai nedidel' ES 
i"laid# dal% – ma$iau nei 1 proc. metinio biud$eto – tai 
yra daugiau kaip 1 mlrd. eur# paramos kasmet, kuri d!l 
veiksmingo koordinavimo ES lygmeniu labai padeda 
tenkinti krizes i"gyvenan)i# $moni# poreikius. Suteikta 
pagalba buvo i" ties# labai naudinga daugybei $moni# 
Haityje, kur pad!ta stabilizuoti pad!t% po 2010 m. 
$em!s dreb!jimo, Libijoje, kur po 2011 m. konflikto 
teikta apsauga civiliams gyventojams, Sachelyje, kur 
2012 m. pad!ta milijonams badaujan)i# $moni#. 
Stengiamasi pad!ti ir "imtams t*kstan)i# Sirijos 
pab!g!li#, pl*stan)i# i" savo "alies d!l baisaus 
konflikto.

Gr!sm!ms pasaulyje kintant, dabartin' sistem& b*tina 
nuolat pritaikyti, kad b*t# galima spr'sti naujus 
u$davinius.

Siekiant padidinti ES reagavimo % krizes veiksmingum&, 
2010 m. humanitarin! pagalba ir civilin! sauga 
priskirtos vieno padalinio kompetencijai. Tais pa)iais 
metais Kristalina Georgieva paskirta pirm&ja Europos 
Komisijos nare, atsakinga u$ tarptautin% 
bendradarbiavim&, humanitarin' pagalb& ir krizi# 
valdym&. +i supaprastinta sistema suteikia ES galimyb' 
koordinuoti atsak& % krizes ir veiksmingiausiai naudoti 
i"teklius.

Vienyb! ir solidarumas

2012 m. atlikto tyrimo duomenimis, devyni i" de"imties 
ES pilie)i# pritaria ES l!"# skyrimui humanitarinei 
pagalbai. Nepaisant ekonomikos kriz!s, "i tendencija 
stipr!jo ir rod! tvirt& pasiry$im& remti "ios srities ES 
veikl&. Daugiau kaip 80 proc. respondent# sutinka, kad 
%vykus nelaimei koordinuota ES civilin!s saugos srities 
veikla yra veiksmingesn! nei atskir# "ali# veiksmai.

Atsakomybe teikti humanitarin' pagalb& dalijasi 
Europos S&junga ir jos valstyb!s nar!s, ji teikiama 
bendradarbiaujant su tarptautiniais bei vietos veik!jais. 
Civilin!s saugos srityje Europos S&junga atsakinga u$ 
ES valstybi# nari# veiklos r!mim&, koordinavim& ir 
papildym&. Koordinavimo veikla suteik! Europos 
S&jungai galimyb' i"kelti auk"tesnius tikslus, sutelkti 
i"teklius ir praktin' patirt%. Tai pad!jo didinti teikiamos 
pagalbos naud& ir u$tikrinti, kad visa krizi# valdymo 
veikla atitikt# auk"tus kokyb!s standartus. D!l to ES 
gal!jo veiksmingai reaguoti % precedento neturin)io 
masto krizes, tokias kaip 2010 m. Pakistane musonini# 
li*)i# sukeltus potvynius.

Kad b*t# galima kontroliuoti ilgalaik% nelaimi# poveik% ir 
imtis prevencijos bei parengties priemoni#, 
humanitarin' pagalb& ir krizi# valdym& reikia derinti su 
kit# sri)i#, %skaitant vystom&j% bendradarbiavim& ir 
aplinkos apsaug&, veikla. Norint tai daryti itin svarbus 
koordinavimas ES lygmeniu.
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Vanuatu vaikai padeda kurti did(iausi$ gr&sm) j" gyvybei 
kelian'io ugnikalnio Mount Gharat model%.

Kod!l reikia didinti pa$eid$iam# asmen# 
atsparum)?
Milijonai (moni" kasmet nuken'ia nuo 
sausros, potvyni", (em&s nuo#liau(", 
ciklon", (em&s dreb&jim", cunami", gaisr" 
ir kit" nelaimi". Ma(daug 97 proc. mirties 
d&l gaivalini" nelaimi" atvej" %vyksta 
besivystan'iose #alyse. Be to, #i" #ali" 
gyventojai da(niausiai praranda 
pragyvenimo #altin%. Vien Afrikoje d&l krizi", 
viena po kitos u(griuvusi" po 2010 m., 
Somalio pusiasalyje ir Sachelyje nukent&jo 
31 mln. (moni". Tod&l reikia d&ti ilgalaikes 
politines pastangas siekiant didinti 
besivystan'i" #ali" pa(eid(iam" (moni" 
paj&gumus atremti nelaimes ir spr)sti d&l 
j" kylan'ias problemas.

Koki) pagalb) teikia ES?
Atsparumo didinimas – bendra 
humanitarin&s pagalbos ir paramos 
vystymuisi sritis. Atsi(velgdama % tai, 2012 m. 
Europos Komisija pateik& Europos 
Parlamentui ir Tarybai naujos politikos 
pasi*lym$, kaip ES vystymosi ir 
humanitarin& pagalba tur&t" b*ti 
pritaikytos, kad b*t" padidintas 
atsparumas ir suma(&t" nelaim&s i#tikt" 
(moni" pa(eid(iamumas. 

!iame pasi*lyme nurodoma de#imt veiksm", 
kurie apima param$ rengiant nacionalines 
atsparumo strategijas, nelaimi" valdymo 
planus ir veiksmingas i#ankstinio persp&jimo 
sistemas #alyse, kuriose nelaimi" tikimyb& 
didel&, taip pat pateikiama novatori#k" rizikos 
valdymo b*d" bendradarbiaujant su draudimo 
pramone.

!i politika bus grind(iama daug vil'i" 
teikian'iais Komisijos atsparumo didinimo 
iniciatyv" Sachelyje ir Somalio pusiasalyje, 
kuri" buvo imtasi d&l sausros #iuose 
regionuose sukelt" krizi", rezultatais. !iomis 
iniciatyvomis („AGIR-Sahel“ ir SHARE) siekiama 
pad&ti i#tr*kti i# u(burto sausros, bado ir 
skurdo rato nustatant galim$ s$veik$ ir labiau 
koordinuojant humanitarin) pagalb$ ir 
param$ vystymuisi. Iniciatyvai SHARE Somalio 
pusiasalyje %gyvendinti Europos Komisija 
2012–2013 m. ketina i#leisti 270 mln. eur". 
Pagal iniciatyv$ „AGIR-Sahel“ u(sibr&(tas 
plataus u(mojo tikslas per ateinan'ius trejus 
metus sutelkti 750 mln. eur".

Europos Komisijai sutelkus d&mes% 
% atsparumo didinim$, bus i#gelb&ta daugiau 
gyvybi", veikla bus ekonomi#kai efektyvesn& ir 
pad&s suma(inti skurd$. D&l to padid&s 
pagalbos poveikis ir bus skatinamas tvarus 
vystymasis. 

 
Bendri veiksmai did!jan'io pavojaus 
akivaizdoje

Kasmet pasaul% sukre)ia vis didesn!s ir da$nesn!s 
humanitarin!s kriz!s. Vien gaivalini# nelaimi# 1975 m. 
%vyko 78, o 2010 m. – jau beveik 400. Pagrindin!s "io 
rei"kinio prie$astys yra klimato kaita, gyventoj# 
skai)iaus did!jimas, d!l kurio ima tr*kti gamtos i"tekli#, 
urbanizacija, pramon!s veikla ir aplinkos b*kl!s 
blog!jimas. Tarp kit# problem# – vis did!jantis silpn# 
valstybi#, kurioms gresia nestabilumas ir pilietiniai 
konfliktai, skai)ius ir teroristini# i"puoli# gr!sm!.
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ES siekia pritaikyti pavojing# situacij# valdymo b*dus. 
Tai daryti b*tina atsi$velgiant % skirting& kriz!s i"tikt# 
"ali# i"sivystymo lyg% ir % tai, kad d!l finans# kriz!s 
suma$!jo i"tekliai.

Nuo 1992 m. ES ne kart& %rod! savo geb!jim& reaguoti 
% naujus humanitarinius i""*kius. Jos veikla karo 
nusiaubtoje buvusioje Jugoslavijoje 1992 m. buvo 
did$iausia humanitarin!s pagalbos operacija, koki& 
vienoje "alyje kada nors yra vykd$iusi kokia nors 
tarptautin! organizacija. Operacija po 2004 m. Indijos 
vandenyno cunamio buvo did$iausia nuo ES civilin!s 
saugos mechanizmo suk*rimo 2001 m. Kadangi 
2010-ieji buvo metai, kai gaivalini# nelaimi# %vyko 
daugiau negu bet kada per pastaruosius kelis 
de"imtme)ius, ES teko pasinaudoti kai kuriais savo 
nepaprastosios pad!ties rezervais. +i tendencija i"liko ir 
2011, ir 2012 metais. Iki "iol ES humanitarin!s 
pagalbos paj!gumai buvo nuolat didinami atsi$velgiant 
% kintan)ius poreikius. Jie bus pritaikomi ir ateityje.

Su klimatu susijusi# nelaimi# padarini# 
&velninimas. Vanuatu atvejis
Ramiojo vandenyno salyne Vanuatu 
(vienoje i# menkiausiai i#sivys'iusi" 
pasaulio #ali") d&l klimato kaitos padid&jo 
gaivalini" nelaimi", pvz., ciklon" ir potvyni", 
gr&sm&.

ES padeda vietos bendruomen&ms 
likviduoti gaivalini" nelaimi" padarinius ir 
geriau pasirengti tokioms nelaim&ms. 
Pavyzd(iui, atliekami gr&sm&s vertinimai, 
planuojama, kaip elgtis susiklos'ius 
ekstremaliai pad&'iai, statomos 
priedangos, kad (mon&s tur&t" kur 
pasisl&pti siau'iant ciklonui. 2007–2012 m. 
ES i# viso skyr& 4,3 mln. eur", kad pad&t" 
pasirengti nelaim&ms, ir 2,3 mln. eur", kad 
pad&t" nuo gaivalini" nelaimi" Vakar" 
Ramiojo vandenyno regione 
nukent&jusioms bendruomen&ms.
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ES %dieg! veiksmingas strategijas, kad u$ Europos 
mokes)i# mok!toj# pinigus b*t# padedama tiems 
$mon!ms visame pasaulyje, kuriems humanitarin!s 
pagalbos reikia labiausiai. Siekdama u$tikrinti, kad 
parama b*t# teikiama visur, kur reikia, ir tinkamiausiu 
metu, prie" priimdama sprendimus d!l finansavimo ES 
nuolat atlieka poreiki# vertinimus.

Parengta %vairi# priemoni#, kaip tai daryti veiksmingai. 
Nustatyti humanitarini# poreiki# vertinimo kriterijai, 
kuriais naudojantis konstatuojama kriz! ir nutariama, 
koki& param& b*tina teikti atsi$velgiant % nelaim!s 
mast& ir pad!t% jos i"tiktose "alyse ir regionuose.

Itin daug d!mesio ES skiria toms kriz!ms, kurioms 
tarptautin! $iniasklaida ir paramos teik!jai nebeskiria 
d!mesio, nors poreikiai tose vietose teb!ra dideli. 
Atliekami special*s vertinimai siekiant nustatyti tokias 
vadinam&sias u$mir"tas krizes ir suteikti pagalb&.

Laiku teikti pagalb) ten, kur jos reikia

Humanitarin!s pagalbos ir civilin!s saugos veikla i" 
esm!s vykdoma ypatingomis aplinkyb!mis. Pagalba jos 
laukiantiems asmenims turi b*ti suteikta greitai ir 
atitikti konkre)ius poreikius, ta)iau d!l logistikos 
problem# ir saugumo prie$as)i# % nelaim!s i"tiktas 
vietas da$nai sunku nusigauti.

Kad b*t# paj!gi vykdyti "i& sud!ting& u$duot%, ES %dieg! 
kelias steb!jimo ir koordinavimo sistemas. Sukurtas 
specializuot# humanitarin!s pagalbos biur# visame 
pasaulyje tinklas. Per krizes "ie biurai teikia technin' 
param& ES finansuojamoms operacijoms, stebi 
veiksmus ir padeda koordinuoti pagalbos teik!j# veikl& 
vietoje. Be to, jie prisideda prie veiklos strategij# ir 
politikos. 2012 m. 44 ECHO biuruose visame pasaulyje 
dirbo 145 humanitarin!s pagalbos specialistai ir 
293 vietos darbuotojai.

Europos S&junga ne pati veikia vietoje, o skiria l!"# 
ma$daug 200 partneri#, %skaitant specializuotas 

Jungtini# Taut# (JT) agent*ras, nevyriausybines 
organizacijas (NVO), ES "ali# agent*ras ir organizacijas, 
pavyzd$iui, Raudonojo Kry$iaus tarptautiniam komitetui 
ir Tarptautinei Raudonojo Kry$iaus ir Raudonojo 
Pusm!nulio draugij# federacijai. L!"os "iems 
partneriams skiriamos atsi$velgiant % j# pasi*lymus, 
kaip b*t# galima patenkinti nelaim!s i"tikt# $moni# 
poreikius. ES %dieg! %vairi# mechanizm#, kuriais 
u$tikrinama, kad jos skiriam# l!"# ir t# l!"#, kurias 
tiesiogiai skiria jos valstyb!s nar!s bei kiti 
humanitarin!s pagalbos teik!jai, naudojimas b*t# 
koordinuojamas.

Humanitarin!s pagalbos poreikiui augant grei)iau negu 
i"tekliams, siekiant paremti ir papildyti esamas 
sistemas imtasi iniciatyvos „EU Aid Volunteers“ (Europos 
savanori"kos humanitarin!s pagalbos korpusas).

Bendrosios pagrindin!s vertyb!s
ES humanitarin&s pagalbos partneriai turi 
laikytis pagrindini" humanitarini" princip", 
kuriais grind(iama visa jos veikla:

 – humani!kumo – b*tina pad&ti visiems 
ken'iantiems (mon&ms, vis" pirma 
pa(eid(iamiausiems; 

 – neutralumo – teikiant pagalb$ neturi 
b*ti padedama tik kuriai nors gyventoj" 
daliai; 

 – ne!ali!kumo – pagalba turi b*ti 
teikiama atsi(velgiant tik % poreikius, 
nediskriminuojant; 

 – nepriklausomumo – vienintelis 
humanitarin&s pagalbos tikslas – 
palengvinti (moni" kan'ias; ja negali 
b*ti siekiama politini", ekonomini" arba 
karini" tiksl".

ES principas

Atsi$velgti ( poreikius
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Veikla vietoje

Siekiant patenkinti pagrindinius nuo nelaimi# 
nukent!jusi# $moni# poreikius ir pad!ti apsaugoti j# 
pragyvenimo "altinius, atsi$velgiant % aplinkybes 
teikiama %vairaus pob*d$io ES finansuojama 
humanitarin! pagalba.

Pagalba maistu gali b*ti skubus maisto produkt# 
tiekimas nelaim!s i"tiktiems $mon!ms, gryn#j# pinig# ir 
talon# i"davimas, special*s maisto produktai d!l 
prastos mitybos labai nusilpusiems vaikams, s!klos ir 
tr&"os pa$eid$iamiems *kininkams.

Medicinos pagalba apima, pavyzd$iui, skiepijimo 
kampanijas, kad b*t# u$kirstas kelias epidemijoms, 
su$eist# $moni# gydym& ir pirmin!s sveikatos prie$i*ros 
klinik# steigim&. Kita pagalba – tai apr*pinimas vaistais 
ir ligonini# %ranga, personalo mokymas ir pirmin! 
sveikatos prie$i*ra, daugiausia d!mesio skiriant 
pa$eid$iamiems asmenims, pvz., n!")ioms moterims ir 
vaikams.

Vanduo ir sanitarija nelaimi# zonose yra prioritetai, nes 
"varus geriamasis vanduo ir sanitarijos %ranga padeda 
i"vengti lig# plitimo. +ios srities pagalba, be kita ko, 
apima "ulini# kasim&, gr'$inius, tualet# %rengim&, 
vandens vamzdyn# tiesim&, nuotek# valym& ir higienos 
%g*d$i# ugdym&.

,mon!s, kuri# namai sugriauti, gauna palapini#, 
plastikin!s pl!vel!s arba kitos med$iagos laikinai 
pastogei susir'sti. ( gelb!jimo operacijas gali b*ti 
%trauktas ir infrastrukt*ros taisymas, i"minavimas, 
psichologin! pagalba ir "vietimas.

Daugeliu priemoni# vietos gyventojai taip pat rengiami 
susidoroti su problemomis %vykus nelaimei ir ma$inti 
galim# nelaimi# poveik% savo bendruomen!ms ateityje.

Gerinti pasirengim) nelaim!ms visame 
pasaulyje pagal program) DIPECHO
Jei ne%manoma numatyti pavoj" ir u(kirsti 
keli$ nelaim&ms, j" pasekmes da(nai galima 
su#velninti geriau parengus gyventojus ir 
%diegus reikiamus reagavimo mechanizmus. 
To siekiama ES pasirengimo nelaim&ms 
programa DIPECHO.

DIPECHO projektai skirti mokymui, geb&jim" 
ugdymui, informuotumo didinimui, vietos 
i#ankstinio persp&jimo sistem" k*rimui ir 
tobulinimui bei nepaprastosios pad&ties plan" 
rengimui. Juose numatomos paprastos 
parengiamosios priemon&s, kurias %gyvendinti 
da(nai gali patys vietos gyventojai. Jie 
daugeliu atvej" aktyviai prisideda prie 
DIPECHO veiklos.

Projektus, bendradarbiaudamos su vietos 
nevyriausybin&mis organizacijomis ir vald(ios 
institucijomis, vykdo Europoje esan'ios 
pagalbos agent*ros ir JT agent*ros. Programa 
DIPECHO vykdoma a#tuoniuose regionuose, 
kuriuose didel& nelaimi" tikimyb&: Karibuose, 
Centrin&je Amerikoje, Piet" Amerikoje, 
Vidurin&je Azijoje, Piet" Azijoje, Pietry'i" 
Azijoje, Pietry'i" Afrikoje, Indijos vandenyno 
pietvakariuose ir Ramiojo vandenyno regione.

REGIONAS $%ALIS& SUMA %

Afrika 681 51

Sudanas ir -adas 207

Centrin! Afrika 92

Somalio pusiasalis 162

Piet# Afrika, Indijos vandenynas 32

Vakar# Afrika 188

Artimieji Rytai, Vidur$emio j.ros 
regionas

265 20

Artimieji Rytai 255

Vidur$emio j*ros regionas 10

Azija ir Ramiojo vandenyno regionas 198 15

Vidurin! ir Pietvakari# Azija 110

Vidurio Piet# Azija 32

Pietry)i# Azija ir Ramiojo vandenyno 
regionas

56

Lotyn# Amerika ir Karibai 68 5

Lotyn# Amerika 30

Karibai 38

Pasaulinio masto nelaim!s 19 1

Civilin! sauga 27 2

Europos S&jungoje 21

U$ ES rib# 6

Pagalba ir parama visame pasaulyje 86 6

I% VISO 1 344 100

!altinis: Europos Komisija.

ES HUMANITARIN* PAGALBA 2012 M. ,MLN. EUR+-
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Bendromis j!gomis (veikti krizes ES 
ir u$ jos rib#

ES civilin!s saugos mechanizmas apima visus 
etapus – nuo prevencijos ir parengties iki reagavimo. Su 
"iuo mechanizmu susijusioje veikloje "iuo metu 
dalyvauja 32 "alys: 28 ES valstyb!s nar!s, Islandija, 
Lichten"teinas, Norvegija ir buvusioji Jugoslavijos 
Respublika Makedonija.

Bet kuri Europos S&jungos arba ES nepriklausanti "alis, 
nepaj!gi pati viena susidoroti su problemomis %vykus 
nelaimei, gali pra"yti pagalbos naudodamasi civilin!s 
saugos mechanizmu. Tokios nelaim!s gali b*ti 
potvyniai, mi"k# gaisrai, $em!s dreb!jimai, audros arba 
cunamiai, teroro aktai, technologin!s arba radiologin!s 
avarijos ir ekologin!s nelaim!s, pvz., j*ros tar"a.

Kai nelaim!s i"tikta "alis kreipiasi pagalbos, Europos 
reagavimo % nelaimes centras (ERCC) apie konkre)ius 
nelaim!s i"tiktos "alies poreikius prane"a visoms su 
civilin!s saugos mechanizmu susijusioje veikloje 
dalyvaujan)ioms "alims. Tada dalyvaujan)ios valstyb!s 
si*lo % nelaimes viet& si#sti specialistus ir pagalb& 
nat*ra: paie"kos ir gelb!jimo grupes, gydymo %rang&, 
galingus siurblius, vandens valymo %renginius ir kitas 
pagalbos priemones. ERCC padeda koordinuoti pagalbos 
teikim& susiedamas pagalbos pra"ymus ir pasi*lymus, 
pad!damas nuve$ti pagalbos priemones % viet&, 
o da$nai ir i" dalies finansuodamas j# nuve$im&, ir 
prireikus si#sdamas pad!ties steb!jimo grupes. ERCC 
veikia 24 valandas per par&, septynias dienas per 
savait'.

Kita ES civilin!s saugos mechanizmo u$duotis – gerinti 
dalyvaujan)i#j# valstybi# pasirengim& nelaim!ms, 

pavyzd$iui, rengti mokymo programas, pratybas, 
organizuoti %vairi# "ali# ekspert# mainus. Visos "ios 
iniciatyvos suteikia dalyvaujan)i# valstybi# civilin!s 
saugos darbuotojams galimybi# mokytis. Jos padeda 
didinti civilin!s saugos srities pagalbos spart& ir gerinti 
koordinavim&, skatinti $ini# perdavim& ir tinkl# k*rim&.

L!"# skiriama ir prevencijos bei pasirengimo 
projektams. +iais projektais gali b*ti skatinami 
moksliniai tyrimai su nelaim!mis susijusiomis temomis, 
tobulinamos i"ankstinio persp!jimo priemon!s arba 
remiamos pla)iosios visuomen!s informavimo 
kampanijos. ES civilin!s saugos mechanizmas skirtas 
toms sritims, kuriose bendros ES pastangos gali b*ti 
naudingiausios. Be to, juo civilin! sauga susiejama su 
formuojama kit# sri)i# ES politika, kad jos teigiamas 
poveikis b*t# kuo didesnis.

Pasirengimas imituojant kriz/

Pratybos, per kurias imituotas futbolo sirgali# pilno 
traukinio susid*rimas su nuodingas med$iagas ve$an)iu 
traukiniu, – vienos i" Lenkijoje 2011 m. surengt# 
pratyb#. Per "ias pratybas pavadinimu „Carpathex“ 
skubios pagalbos grup!s rengtos veikti gyvenimi"kose 
situacijose: imituojant traukinio avarij& tikrinta, k& "ios 
grup!s b*t# paj!gios padaryti, jei tokia avarija b*t# 
%vykusi, pavyzd$iui, per UEFA Europos futbolo 
)empionat& 2012 m.

Pagal kitus scenarijus imituotas mi"ko gaisras, kil's d!l 
traukinio stabd$i# kibirk")i#, ir kaimo u$tvindymas d!l 
sugedusios rezervuaro sistemos. Tokio pob*d$io 
pratybos rengiamos kasmet, jas finansi"kai remia 
Europos S&junga.
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rengimas dirbti Bendrijos 
reagavimo % krizes 
komandose pagal DIPECHO 
program$.
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Nuo 1992 m. ES pad!jo milijonams nelaimi# i"tikt# 
$moni# visame pasaulyje. Ji sutelk! per 15 mlrd. eur#, 
kad suteikt# pagalb& daugiau kaip 140 "ali#. Dabar ES 
pagalbai pa$eid$iamiausiems pasaulio $mon!ms 
kasmet vidutini"kai skiria per 1 mlrd. eur#. Prie "i# l!"# 
prid!jus ES "ali# atskirai skiriamas pagalbos l!"as, 
gaunama suma, sudaranti daugiau negu pus' visos 
oficialios humanitarin!s pagalbos, taigi ES yra 
did$iausia humanitarin!s pagalbos teik!ja pasaulyje.

Vien 2012 m. ES suteik! humanitarin' pagalb& 
ma$daug 122 mln. $moni# 92 ES nepriklausan)iose 
"alyse, o civilin!s saugos mechanizmu buvo 
pasinaudota 21 kart& pad!ti i"tikus kriz!ms Europos 
S&jungoje ir u$ jos rib#.

Laim!jim# negalima vertinti remiantis vien tik 
reagavimo % nelaimes statistiniais duomenimis. Europos 
S&jungos humanitarin!s pagalbos ir civilin!s saugos 
veikloje ne ma$iau svarbus ir pasirengimo nelaim!ms 
bei nelaimi# prevencijos poveikis, nors jis ne taip 
matomas. Esama sistema sudaro ES "alims s&lygas 
veiksmingai dirbti drauge visose "iose srityse bei 
skatinti gerbti tarptautin' humanitarin' teis' ir jos 
paisyti. +is laim!jimas deda pamat& galimybei u$kirsti 
keli& $moni# kan)ioms ateityje.

Du solidarumo de&imtme'iai. Keletas 
skai'i#

2012 m. Europos Komisijos humanitarin!s pagalbos 
padalinys (ECHO) at"vent! savo dvide"imtmet%. Nuo 
%steigimo nueitas ilgas kelias. Sprendim& %steigti ECHO 
pri!m! 12 tuomet Europos S&jungai priklausiusi# "ali#, 
nes 1991 m. pasaul% i"tikusi# humanitarini# krizi# mastas 
ir %vairov! i"ry"kino Europos paj!gumo % jas reaguoti 
ribotum&. I"tikus didelio masto nelaim!ms, pavyzd$iui, 
konfliktui buvusioje Jugoslavijoje, ciklonui Banglade"e ir 
badui Somalyje, buvo suvokta, kad b*tina labiau 
koordinuoti atsak& ES lygmeniu, kad b*t# veikiama 
grei)iau ir veiksmingiau.

Prad$ioje "iame padalinyje dirbo apie 40 darbuotoj#. Nuo 
to laiko jis tapo didele, ta)iau nesud!tingos strukt*ros 
organizacija – 300 jos darbuotoj# dirba b*stin!je 
Briuselyje, o daugiau kaip 400 humanitarin!s pagalbos 
specialist# – 44 biuruose, esan)iuose daugiausiai krizi# 
patirian)iose Afrikos, Azijos ir Lotyn# Amerikos "alyse. Jos 
$mogi"kieji ir finansiniai i"tekliai bei veiksm# programa 
buvo nuolat pritaikomi prie kintan)ios situacijos, kad ES 
b*t# paj!gi spr'sti vis sunkesnius u$davinius.

2007 m. ES institucijos ir 27 valstyb!s nar!s susitar! d!l 
svarbaus politinio dokumento „Europos konsensusas d!l 
humanitarin!s pagalbos“. Jame pabr!$ta, kad Europos 
S&jungos humanitarin! pagalba n!ra politin! priemon! ir 
dar kart& patvirtinti pagrindiniai humanitarin!s pagalbos 

K! daro ES?
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Afganistano gyventojai gavo ECHO finansuot" %ranki", kad gal&t" kovoti su 
sausra, d&l kurios kilo badas ir (mon&ms teko palikti namus.

Vykdo (sipareigojimus
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principai (neutralumas, humani"kumas, nepriklausomumas 
ir ne"ali"kumas). Be to, siekiant padidinti ES paj!gum& 
pad!ti, jame ai"kiai apibr!$ti %vairi# humanitarin!s 
pagalbos teik!j# vaidmenys krizi# zonose.

2009 m. gruod$io 1 d. %sigaliojusioje Lisabonos sutartyje 
nustatytas ES humanitarin!s pagalbos ir civilin!s saugos 
teisinis pagrindas. Joje apibr!$tas ES vaidmuo gerinant 
apsaug& nuo nelaimi# ir j# prevencij& ir teigiama, kad ES 
tur!t# taikyti tarptautin' humanitarin' teis', %skaitant 
ne"ali"kumo ir nediskriminavimo principus.

Galimyb!s tobul!ti dar nei"semtos. +iuo metu svarstomi 
planai, kaip gerinti ES reagavimo % nelaimes valdymo 
b*dus. Juose numatoma nuo ad hoc koordinavimo pereiti 
prie labiau nusp!jamos sistemos.

Reaguoti greitai ir veiksmingai

Jau daug met# ES skiria param& nuo daugyb!s nelaimi# 
visame pasaulyje nukent!jusiems $mon!ms. Toliau trumpai 
apra"omos svarbiausios jos operacijos.

t*kstan)i# $moni# buvo perkelti, kent! alk%, i"gyveno 
psichologines traumas. ES, be kitos pagalbos, suteik! ir 
300 000 ton# maisto, antklod$i#, )iu$ini# ir tualeto 
reikmen#.

pab!gusiems $mon!ms ES pad!jo, be kita ko, teikdama 
medicinos prie$i*ros paslaugas, pavyzd$iui, vaik# 
rehidratacijos ir skiepijimo. ( sugriautus kaimus 
gr%$tantiems $mon!ms suteikta priemoni# %sikurti.

ES teik! geriam&j% vanden% ir taip pad!jo i"vengti per 
vanden% plintan)i# lig#.

kaip 483 mln. eur# pagrindiniams Afganistano $moni# 
poreikiams patenkinti.

kaip 230 000 $moni# gyvybes. Pirmiausia ES !m!si 
veiksm#, kad pad!t# i"gyvenusiems. Pagal ilgesn!s 
trukm!s projektus %rengtos stovyklos nam# netekusiems 
$mon!ms, skirtas finansavimas sveikatos prie$i*ros 
darbuotojams, nupirkta $vejybos laiv#.

pagalbos operacijos buvo vykdomos Sudane ir Pakistane. 
Sudane ES pad!jo suteikti humanitarin' pagalb& 6 mln. 
nuo konflikto ir sezonini# potvyni# nukent!jusi# $moni#. 
Pakistane nuo potvyni# nukent!jusiems 12,5 mln. $moni# 

suteikta pastog!, jie gavo maisto, geriamojo vandens, 
sveikatos prie$i*ros paslaug# ir sanitarijos %rangos.

dreb!jimas, o po to u$liejo mil$ini"ka cunamio banga, ES 
suteik! beveik 400 ton# pagalbos nat*ra ir nusiunt! 
Europos civilin!s saugos komand&, kurioje buvo ir 
logistikos bei radiologijos specialist#. Europos finansin' 
pagalb& gavo nelaim!s labiausiai nusiaubtose vietose 
gyvenan)ios "eimos.

t*kstan)iams civili#.

gyventoj#, humanitarin! pagalba suteikta "imtams 
t*kstan)i# Sirijos pab!g!li#, palikusi# namus d!l konflikto.

Prevencijos gerinimas siekiant i&saugoti 
gyvybes

Europos S&jungos veikla, kuria siekiama u$kirsti keli& 
nelaim!ms, o jei jos nei"vengiamos, kuo labiau su"velninti 
padarinius, pad!jo i"vengti daugyb!s kan)i# ir i"gelb!ti 
daug $moni#. Tokia veikla vykdyta tiek Europos S&jungoje, 
tiek u$ jos rib#, o laim!jimai %vair*s – nuo veiksmingo 
koordinavimo ES lygmeniu iki s!kmingo vietos specialist# 
rengimo kitose pasaulio vietose.

pasirengimui nelaim!ms visame pasaulyje skyr! daugiau 
kaip 255 mln. eur#. Pagal program& finansuojami 
projektai pad!jo suma$inti $al&, o pavojuje atsid*rusioms 
bendruomen!ms sudar! s&lygas apsaugoti gyvybes bei 
pragyvenimo "altinius.

persp!jimo iniciatyv# paskelbimo, pavyzd$iui, %sp!jimo 
apie ekstremalias oro s&lygas interneto platformos 
„Meteoalarm“ ir Pasaulin!s %sp!jimo apie nelaimes ir 
koordinavimo sistemos, kuri yra vis& par& veikianti 
duomen# rinkimo ir %sp!jimo apie pavoj# sistema. Ji taip 
pat investavo % %sp!jimo apie konkre)ius pavojus, 
pavyzd$iui, potvynius, mi"k# gaisrus ir cunamius, 
sistemas.

"velninimo technologijas ir glaudaus bendradarbiavimo 
su kitais partneriais rezultatas – Europos mi"k# gaisr# 
informacijos sistema ir Europos %sp!jimo apie potvynius 
sistema.

saugos organizacij# si*lomuose mokymo kursuose. 
S!kmingai surengtos ketverios pratybos, per kurias 
imituotas potvynis, $em!s dreb!jimas, pavojing# 
med$iag# patekimas % aplink& ir terorist# i"puolis.
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ATVEJO TYRIMAS

Haitis. Per!jimas nuo skubios 
pagalbos teikimo prie atstatymo
Per (em&s dreb&jim$ Haityje 2010 m. 
sausio m&n. (uvo 222 750 (moni" , 
o beveik 1,7 mln. neteko nam". Europos 
S$junga pad&jo ir toliau padeda Hait% 
atstatyti.

I# karto po katastrofos atsakomosioms 
priemon&ms ji skyr& daugiau kaip 
100 mln. eur", o 25 ES #alys teik& Hai'iui 
pagalb$ nat*ra naudodamosi civilin&s 
saugos mechanizmu. Tuo metu ES parama 
pasiek& apie penkis milijonus (moni". 
!imtams t*kstan'i" nukent&jusi" (moni" 
suteiktas prieglobstis, tualetai ir du#ai, jie 
gavo saugaus geriamojo vandens, maisto, 
antklod(i", virtuv&s reikmen" ir higienos 
priemoni". ES l&#" skirta ir priemon&ms, 
kuriomis remiami perkeltieji asmenys, 
ie#kantys prieglobs'io kitose #alies vietose.

D&l silpnos sveikatos apsaugos sistemos ir 
#varaus vandens tr*kumo 2010 m. 
pabaigoje kilo choleros epidemija. Tuomet 
Europos S$junga suteik& 22 mln. eur" 
choleros gydymo priemon&ms ir 
priemon&ms, kuriomis u(kertamas kelias 
ligos plitimui. !ia parama pasinaudojo 
ma(daug trys milijonai (moni".

Per kitus dvejus metus ES palaipsniui 
ma(ino priemoni" r&mim$, kad #alis 
atsistot" ant koj" pati. Ilgesn&s trukm&s 
reagavimo % nelaimes priemon&s papildo 
strukt*rines priemones, kuriomis siekiama 
atkurti socialines paslaugas ir 
infrastrukt*r$, tuo pat metu ma(inti 
nelaimi" rizik$, o pagalb$ sieti su 
vystymusi.

ES yra svarbiausia pagalbos Hai'iui teik&ja, 
i# viso %sipareigojusi jam skirti 
1,235 mlrd. eur", sutelkusi Europos 
Komisijos, ES #ali" ir Europos investicij" 
banko l&#as. Europos S$junga ir toliau teiks 
visapusi#k$ pagalb$, kad pad&t" atstatyti 
#al% ir remt" jos vystym$si ateityje.
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Haityje ES pad&jo pasiekti, 
kad (mon&ms b*t" teikiamos 
pagrindin&s paslaugos, 
pavyzd(iui, tekan'io vandens 
ir nuotek" #alinimo, tokiuose 
ma(uose miesteliuose kaip 
Petit Goave.
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ATVEJO TYRIMAS

Pakistanas. Daugiaaspekt! kriz! 
ir jos valdymas
2010 m. Pakistanas nukent&jo nuo vieno i# 
did(iausi" per 80 met" musonini" li*'i" 
sukelt" potvyni". Per j% (uvo daugiau nei 
1 800 (moni" ir vienaip ar kitaip nukent&jo 
dar 18 milijon". Negana to, potvynis kilo ir 
kitais metais. Pad&tis buvo itin bloga dar ir d&l 
to, kad d&l ginkluoto 2009 m. konflikto buvo 
perkelta beveik 3 mln. (moni". Europos 
pastangos pad&ti derinant humanitarin) 
pagalb$ ir civilin) saug$ pasirod& veiksmingos 
sprend(iant #i$ nereg&to masto ir 
sud&tingumo nelaim).

ES skyr& 150 mln. eur" humanitarin) pagalb$ 
neatid&liotiniems gyventoj" poreikiams 
tenkinti. Papildomi 70 mln. eur" skirti 
perkelt"j" asmen" stovyklose arba 
priiman'iosiose #eimose gyvenantiems 
(mon&ms pad&ti. Vietos s$lygomis teikti 
pagalb$ buvo sunku. Ta'iau ES sugeb&jo 
reaguoti greitai ir veiksmingai, nes % #al% tuojau 

pat i#si"sti humanitarin&s pagalbos 
specialistai, o prie j" netrukus prisijung& ES 
civilin&s saugos komanda. !i specialist" grup& 
% Pakistan$ i#si"sta pad&ti koordinuoti 
gaunam$ pagalb$ ir palaikyti ry#ius su 
nacionalin&mis vald(ios institucijomis ir JT 
komandomis.

Pakistano vald(ios institucijos papra#& 
pagalbos pasitelkusios Reagavimo % nelaimes 
centr$. Su civilin&s saugos mechanizmu 
susijusioje veikloje dalyvaujan'ios #alys 
suteik& pagalb$, kurios bendra vert& –       
271 mln. eur". +na#us nat*ra sudar& vandens 
valymo %ranga, vandens valymo tablet&s ir 
dezinfekavimo skystis, laikini b*stai ir 
medicinos reikmen" rinkiniai. ES i# dalies 
finansavo ir #i" pagalbos priemoni" atve(im$ 
% #al%.

Kadangi Pakistane gaivalini" nelaimi" 
tikimyb& labai didel&, #i neseniai %vykusi kriz& 
atkreip& d&mes% % tai, kad % humanitarin&s 
pagalbos politik$ reikia %traukti nelaimi" 
rizikos ma(inim$. ES toliau dirba, kad 
suma(int" gyventoj" pa(eid(iamum$ ir 
padidint" geb&jimus spr)sti problemas, 
kylan'ias %vykus tokioms nelaim&ms.

2010 m. teikti humanitarin) 
pagalb$ d&l musonini" li*'i" 
kilusi" potvyni" nusiaubtam 
Pakistanui buvo sunku d&l 
suniokotos infrastrukt*ros.©
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teikia skubi$ pagalb$, bet ir siekia, kad 
b*t" pripa(inta, jog apr*pinimo maistu 
neu(tikrinimas yra strukt*rin& problema, ir 
pabr&(ia jos svarb$ kovojant su skurdu.

Futbolo (vaig(d&s, %skaitant Raúl% 
González$ ir Patrick$ Vieir$, %sitrauk& % kov$ 
su badu Sachelio regione kaip kampanijos 
„Futbolas prie# bad$“, kuria raginama 
parodyti daugiau politin&s valios %veikti 
bad$, geros valios ambasadoriai.

Pasaulyje v&l daug&ja badaujan'i" arba 
maisto stygi" juntan'i" (moni". 2010 m. 
maistu nebuvo pakankamai apr*pinti 
daugiau kaip milijardas viso pasaulio 
(moni". Sachelio regione ir Somalio 
pusiasalyje d&l sausros didel& bado gr&sm& 
kilo milijonams (moni". Nuo jo neapsaugoti 
ir kit" #ali", tarp j" – Pakistano ir Jemeno, 
pa(eid(iami gyventojai.

Pagalbai maistu skirta did(iausia ES 
humanitarin&s pagalbos biud(eto dalis. 
2011 m. ES humanitarinei pagalbai maistu 
i# viso skyr& 509 mln. eur".

ATVEJO TYRIMAS

Sachelis. Priminti pasauliui apie 
u$mir"t& kriz'
Sachelio zona – tai siauras ruo(as, 
besit)siantis nuo #iaur&s Afrikos vakar" iki 
ryt". Tai vienas i# skurd(iausi" pasaulio 
region". D&l sausr" ir menko i#sivystymo 
lygio stinga maisto, tod&l de#imtims 
milijon" (moni" gresia badas. !ios 
humanitarin&s kriz&s mastui did&jant, auga 
ir ES parama. Nuo 2012 m. prad(ios 
Europos S$junga #iam regionui skiriam$ 
pagalbos sum$ padidino iki 337 mln. eur". 
Pagalba teikiama laikantis principo derinti 
atsparumo didinimo priemones vienais laiko 
tarpsniais su skubia pagalba kitais laiko 
tarpsniais (kai nuimamas menkas derlius) ir 
pagalba atsigauti po sunki" laikotarpi".

Teikiant humanitarin) pagalb$ per krizes 
i#saugota daug gyvybi" ir suma(inta (ala 
gyventojams. ES atliko labai svarb" 
vaidmen%, kad #iai krizei v&l b*t" skiriama 
d&mesio pasaulio (iniasklaidoje. Ji ne tik 
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Raúlis Gonzálezas per 
kampanij$ „Futbolas prie# 
bad$“ apsilank& ,ade.
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Labai svarbu, kad %diegti ekstremali# situacij# valdymo 
mechanizmai i"likt# tinkami atremti nelaimi# vis 
da$niau sukre)iamo pasaulio i""*kiams. +iuo metu ES 
kuria sistem&, kuri& %diegus padid!t# nusp!jamumas ir 
patikimumas. D!l numatom# „Europos reagavimo 
% nelaimes paj!gum#“ ES atsakas % nelaimes b*t# 
veiksmingesnis ir nuoseklesnis, nes tai b*t# i" anksto 
planuojama. B*tina pa$anga ir nelaimi# prevencijos bei 
rizikos valdymo srityse.

Kriz!s atveju b*t# galima nedelsiant i"si#sti % viet& 
savanori"kai sutelktas specializuotas komandas ir 
%rang&. Iniciatyva taip pat siekiama supaprastinti 
transporto nuostatas, kad ES pagalb& b*t# galima 
suteikti grei)iau. Reagavimo % nelaimes planavim& reikia 
tobulinti rengiant pavyzdinius scenarijus, %vertinant ES 
"ali# paj!gumus ir sudarant planus, kaip elgtis 
nenumatytomis aplinkyb!mis. Kiti veiksmai, kuri# 
ketinama imtis, – investavimo % bendr& mokym& ir 
tarpvalstybines pratybas didinimas ir ES masto nelaimi# 
rizikos analiz!.

Naujai sistemai valdyti Europos S&junga %steig! 
Reagavimo % nelaimes centr&, kad ES koordinavimas 
nelaimi# atveju b*t# veiksmingesnis. Centras veiks vis& 
par&, kad informacijos srautas nenutr*kt#.

Atsi$velgiant % diskusijas d!l b*simo Europos S&jungos 
finansavimo, ie"koma b*d# geriau integruoti 
pasirengimo veikl&, o humanitarin' pagalb& nuosekliau 
keisti parama vystymuisi vykdant vystymo politik&. 
2014–2020 m. ES biud$eto l!"omis bus remiami 
veiksmai, kuriais siekiama pagreitinti reagavim& 
% nelaimes, geriau jas numatyti, o po j# skland$iau 
pereiti prie ilgalaikio vystymo veiklos. 

Europos savanori&kos humanitarin!s 
pagalbos korpusas „EU Aid Volunteers“

Kad suteikt# prisid!ti prie ES humanitarini# operacij# 
norintiems europie)iams galimyb' tai daryti, Europos 
S&junga steigia Europos savanori"kos humanitarin!s 
pagalbos korpus&. Lisabonos sutartimi prad!ta Europos 
savanori"kos humanitarin!s pagalbos korpuso iniciatyva 
bus labai naudinga teikiant ES humanitarin' pagalb& ir 
papildys esamas sistemas. 2012 m. rugs!jo m!n. 
Europos Komisija pateik! planus, pagal kuriuos 

2014–2020 m. apie 10 000 $moni# %gis galimyb' 
savanori"kai dalyvauti humanitarin!s pagalbos 
operacijose visame pasaulyje.

Programoje gal!s dalyvauti pagalbos ekstremaliosios 
situacijos atvejais srityje ketinantis dirbti jaunimas arba 
humanitarin!s pagalbos specialistai. Europos 
savanori"kos humanitarin!s pagalbos korpusas 
u$tikrins, kad savanoriai b*t# siun)iami ten, kur j# 
%g*d$i# reikia labiausiai, ir kad jie pad!t# stiprinti vietos 
geb!jimus ir remt# vietos savanori"k& veikl&. Savanori# 
saugumas yra did$iausias prioritetas.

Per pirmuosius bandomuosius projektus daugiau kaip 
200 europie)i# jau i"si#sti % daugiau kaip 30 "ali#, tarp 
j# – % Hait%, Indonezij&, Mozambik& ir Tad$ikistan&. Kad 
b*t# pasireng' darbui vietoje, prie" i"vykdami jie %gyja 
teorini# ir praktini# $ini#.

Programa, kuri bus toliau pl!tojama ateityje, gali pad!ti 
ugdyti b*simus humanitarin!s pagalbos srities lyderius 
ir suteikti jauniems europie)iams galimyb' parodyti 
solidarum& su $mon!mis, kuriems reikia pagalbos.

Ateities tikslai
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Savanori" korpuso nar& rumun& Diana Tonea, dirbusi Haityje, 
sako, jog #is darbas reikalauja daug pastang", ta'iau teikia 
daug pasitenkinimo.

Tenkinti reikmes
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 X ES humanitarin! pagalba ir civilin! sauga: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
 X „EU Aid Volunteers“: http://ec.europa.eu/echo/euaidvolunteers/index_en.htm
 X ES pagalba per konfliktus nukent!jusiems vaikams: http://ec.europa.eu/echo/EU4children/index_en.htm
 X Turite klausim# apie Europos S)jung)? Jums pad!ti gali tarnyba Europe Direct: tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 

http://europedirect.europa.eu

ES savo 2012 m. Nobelio taikos premijos 
pinigus skyr! pad!ti jauniausioms 
konflikt# aukoms
2012 m. gruod(io 10 d. Europos S$jungai 
%teikta Nobelio taikos premija. Premijos 
suma – 8 mln. !vedijos kron", t. y. apie 
930 000 eur". ES dar prid&jus l&#", bendra 
suma pasiek& 2 mln. eur". Nobelio taikos 
premija visame pasaulyje siekiama 
susitaikymo. Premijos pinigai tur&t" b*ti 
skirti ne tik ateityje per konfliktus 
nukent&siantiems (mon&ms, bet ir praeities 
bei dabarties konflikt" aukoms – tiems 
vaikams, kurie d&l konflikt" ir kar" negali 
augti taikos s$lygomis ir visapusi#kai 
i#naudoti savo potencialo.

2012 m. 90 proc. nukent&jusi"j" per 
konfliktus buvo civiliai, pus& j" – vaikai. D&l 
konflikt" septyni milijonai vaik" tapo 
pab&g&liais, o 12,4 mln. vaik" – savo #alyje 
perkeltaisiais asmenimis. Vienas geriausi" 
b*d" pad&ti smurtini" konflikt" 
paveiktiems vaikams ir juos apsaugoti – 
suteikti jiems galimyb) v&l mokytis ir %gyti 
i#silavinim$, kitaip ateityje jiems bus dar 
sunkiau. I# ma(daug 75 mln. mokyklos 
nelankan'i" viso pasaulio vaik", i# kuri" 
20 mln. yra mergait&s, daugiau nei pus& 
gyvena konflikt" zonose.

Atsi(velgdama % tai, Europos Komisija 
paragino savo partneres humanitarines 
organizacijas ir agent*ras pasi*lyti 
tinkamus finansuoti projektus. Po to buvo 
nuspr)sta, kad Nobelio taikos premijos 
pinigai tur&t" b*ti skirta keturiems 
projektams pagal iniciatyv$ „EU Children of 
Peace“. Pagal #iuos keturis projektus bus 
padedama daugiau kaip 23 000 vaik" 
Irake, Kolumbijoje, Ekvadore, Etiopijoje, 
Demokratin&je Kongo Respublikoje ir 
Pakistane. Jiems bus suteikiama galimyb& 
%gyti pagrindin% i#silavinim$, %rengiamos 
vaikams tinkamos patalpos, suteikiama 
apsauga ir #viesesn&s ateities 
perspektyvos.

Mokymasis padeda vaikams i#likti vaikais per konfliktus.

ES pagalba per konfliktus nukent&jusiems 
vaikams (http://ec.europa.eu/echo/
EU4children/index_en.htm)


