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Den humanitära utmaningen

1. Humanitärt bistånd är en grundläggande yttring av det
universella värdet solidaritet och en moralisk skyldighet.

2. Humanitära kriser omfattar både katastrofer som
människan orsakat och naturkatastrofer. Deras effekter blir
allt allvarligare, beroende på ett antal faktorer, exempelvis
konflikternas ändrade karaktär, klimatförändringen, ökad
konkurrens om energikällor och naturtillgångar, extrem
fattigdom, dålig samhällsstyrning och sårbara situationer.
Främst är det civilbefolkningen som drabbas, och då ofta
de
fattigaste
och
mest
sårbara,
framförallt
i utvecklingsländerna. De humanitära kriserna har lett till
att många har fördrivits, och nu är såväl flyktingar som
internflyktingar.

3. De humanitära aktörerna står i dag inför en rad stora
utmaningar. Det har funnits en ökande tendens till åsidosättande eller till och med grova överträdelser av internationell rätt, inklusive internationell humanitär rätt, lagstiftning om mänskliga rättigheter och flyktingrätt. Man måste
slå vakt om det ”humanitära utrymme” som krävs för att
garantera tillträde till sårbara befolkningar och biståndsarbetarnas säkerhet då det är av avgörande betydelse för att
humanitärt bistånd ska kunna ges och för att Europeiska
unionen och dess partner på det humanitära området ska
kunna lämna bistånd och skydd till krisdrabbade
människor, utifrån respekt för de principer om humanitära
insatsers neutralitet, opartiskhet, humanitet och oberoende
som fastställs i internationell rätt, särskilt internationell
humanitär rätt.

4. EU:s humanitära bistånd är en behörighet som delas
mellan medlemsstaterna och Europeiska gemenskapen. (1)
Det bygger vidare på en lång tradition och avspeglar
mångfalden av aktörer. EU:s humanitära insatser äger rum
inom ramen för en generell internationell strategi som
samlar Förenta nationerna, Röda korset/Röda halvmånen,
humanitära icke-statliga organisationer m.fl., till stöd för
lokala initiativ vid humanitära kriser genom en partnerskapsstrategi tillsammans med de berörda befolkningsgrupperna. De nationella myndigheterna på den krisdrabbade platsen har huvudansvaret för att skydda de berörda
befolkningsgrupperna.

5. Sammantaget står nu EU för den största andelen av det
officiella internationella humanitära biståndet, som
kommer både från gemenskapen och från EU-medlemsstaters bilaterala bidrag. EU som sådant har både erfarenhet
och skyldighet att se till att dess samlade bidrag till de
humanitära åtgärderna är slagkraftigt och lämpligt, understöder den internationella humanitära insatsen för att
lämna bistånd till nödställda, och på lämpligt sätt åtgärdar
de utmaningar som humanitära aktörer i dag ställs inför.

6. Det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd är
ett uttryck för en gemensam vision som är vägledande för
EU:s åtgärder för humanitärt bistånd i tredjeländer, både
på medlemsstats- och gemenskapsnivå. Denna gemensamma vision är temat för den första delen av förklaringen. I den andra delen redovisas Europeiska gemenskapens politik för humanitärt bistånd, som ska vara
vägledande vid förverkligandet av denna vision på gemenskapsnivå och ytterligare specificeras prioriteringar för
konkreta åtgärder på gemenskapsnivå.
(1) Gemenskapens humanitära bistånd är grundat på artikel 179 (Utvecklingssamarbete) i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
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7. Dokumentet om europeiskt samförstånd om humanitärt
bistånd har godkänts gemensamt av rådet och företrädarna
för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. Genom vårt
godkännande strävar vi efter att bekräfta vårt engagemang
för de principer som ligger till grund för EU:s humanitära
bistånd, förstärka våra gällande åtaganden för en god
givarpraxis över hela EU, i partnerskap med andra berörda
aktörer på det humanitära området, och lägga grunden för
ett närmare samarbete för att se till att EU:s humanitära
bistånd kan tillhandahållas på mest effektivt sätt under
kommande år.

DEL 1 – EU:s VISION OM HUMANITÄRT BISTÅND
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12. Neutralitet innebär att det humanitära biståndet inte får
gynna någon sida i en väpnad konflikt eller annan tvist.
13. Opartiskhet betyder att humanitärt bistånd endast får ges
på grundval av behov, utan diskriminering mellan eller
inom berörda befolkningar.
14. Respekt för oberoende innebär de humanitära syftenas
autonomi från politiska, ekonomiska, militära eller andra
syften, och avser att garantera att den enda avsikten med
det humanitära biståndet är och förblir att lindra och förebygga offrens lidande vid humanitära kriser.
15. EU:s humanitära bistånd är inte ett verktyg för krishantering.

1. Gemensamt mål
8. Målet för EU:s humanitära bistånd är att upprätthålla en
behovsbaserad beredskap i syfte att rädda liv, förebygga
och lindra mänskligt lidande och slå vakt om den mänskliga värdigheten varhelst ett behov uppstår för den
händelse regeringar och lokala aktörer dignar under
bördor och inte kan eller vill gripa in. EU:s humanitära
bistånd omfattar biståndsinsatser, hjälp- och skyddsinsatser
för att rädda och skydda människoliv vid och omedelbart
efter humanitära kriser, men också insatser som syftar till
att underlätta eller möjliggöra tillträde till nödlidande
människor och fri framkomlighet för denna hjälp. EU:s
humanitära bistånd sätts in vid katastrofer som människan
orsakat (inklusive komplicerade krissituationer) och vid
naturkatastrofer, allt efter omständigheterna.
9. Lokala krisinsatser och katastrofförebyggande åtgärder,
inklusive katastrofberedskap och återhämtning, är av avgörande betydelse när det gäller att rädda liv och ge
samhällen ökad förmåga att återhämta sig i nödsituationer.
Kapacitetsuppbyggnadsverksamhet för att förebygga katastrofer och mildra dess verkningar samt öka de humanitära insatserna ingår också i EU:s humanitära bistånd.

2.2 Internationell rätt
16. EU kommer med kraft och konsekvens att plädera för
respekt för internationell rätt, inklusive internationell
humanitär rätt (1), lagstiftning om mänskliga rättigheter
och flyktingrätt. År 2005 antog EU riktlinjer för främjande av efterlevnaden av internationell humanitär rätt. EU
har förbundit sig att göra dessa riktlinjer operativa i sina
yttre förbindelser. (2)
17. EU påminner om åtagandet att ansvara för skydd, i
enlighet med FN:s generalförsamlings resolution 60/1 av
den 24 oktober 2005 (slutsatserna från Världstoppmötet
2005). Varje enskild stat har ansvaret för att skydda sin
befolkning från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning
och brott mot mänskligheten. Även det internationella
samfundet har, via Förenta nationerna, ansvaret att skydda
befolkningarna från sådana brott. När nationella myndigheter uppenbart misslyckas att fullgöra sitt skyddsansvar,
har det internationella samfundet bekräftat att det är
berett att vidta kollektiva åtgärder genom FN:s säkerhetsråd.

2. Gemensamma principer och god praxis
2.1 Grundläggande humanitära principer
10. EU är fast beslutet att upprätthålla och främja de grundläggande humanitära principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende. Detta principiella tillvägagångssätt är en förutsättning för att EU, och humanitära
aktörer i allmänhet, ska accepteras och ha förmåga att
agera ute på fältet under många gånger komplexa politiska
och säkerhetsmässiga omständigheter. Synen på EU och
dess uppslutning kring dessa grundläggande principer vid
humanitära insatser hänger samman med alla EU-aktörers
beteende och engagemang på fältet.
11. Humanitetsprincipen innebär att det är nödvändigt att ta
sig an mänskligt lidande överallt där det påträffas, med
särskild uppmärksamhet på de mest sårbara människorna.
Alla offers värdighet måste respekteras och skyddas.

2.3 Gott humanitärt givarskap
18. Alla EU-givare erkänner skillnaderna beträffande kapacitet,
omfattning och specifika metoder i fråga om humanitärt
bistånd inom EU, och förpliktar sig i och med att de enas
om detta europeiska samförstånd att följa principerna om
gott humanitärt givarskap och åtar sig att arbeta tillsammans, och med andra, i sin strävan efter att tillämpa bästa
givarpraxis (3). Detta omfattar även en fördelning av
humanitära anslag i proportion till behoven och på
grundval av en behovsbedömning.
(1) Medlemsstaterna är parter i Genèvekonventionerna med tilläggsprotokoll (1977).
(2) Europeiska unionens riktlinjer för främjande av efterlevnaden av internationell humanitär rätt (EUT C 327, 23.12.2005, s. 4).
(3) Principer och bästa praxis för givande av humanitärt bistånd, Stockholm den 17 juni 2003; godkändes av OECD/kommittén för utvecklingsbistånd i april 2006.
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19. I egenskap av EU åtar vi oss att främja en omfattande
debatt om faktorer för bästa givarpraxis för att se till att
gott givarskap yttrar sig i bättre bistånd för människor
som ställs inför humanitära kriser.
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3. Gemensamt regelverk för tillhandahållandet av
EU:s humanitära bistånd

3.1 Samordning, konsekvens och komplementaritet
20. EU erkänner att den totala nivån när det gäller humanitära
behov kräver en konsoliderad internationell strategi i partnerskap med andra, inklusive uppmuntran till finansiering
av bistånd från nya och framväxande officiella givare och
privata välgörenhetsidkare som följer de humanitära principerna.

21. Partnerskap är kärnan i genomförandet av humanitärt
bistånd och EU skulle därför välkomna en bredare internationell strategi för partnerskap, som sammanför givare,
genomförandepartner och andra intressenter, för att garantera slagkraftiga humanitära åtgärder, som bygger vidare
på den befintliga uppsättningen av normer och bästa
praxis.

2.4 Relation till annan politik

22. De principer som gäller för humanitärt bistånd är specifika och skiljer sig från andra former av bistånd. EU:s
humanitära bistånd, inklusive snabb återhämtning, bör när
så är möjligt beakta långsiktiga utvecklingsmål, och är
nära knutet till utvecklingssamarbete för vilket principer
och praxis skisseras i det europeiska samförståndet om
utveckling (1). EU:s humanitära bistånd lämnas i situationer där andra instrument som avser krishantering, civilskydd och konsulärt bistånd också kan komma att träda i
funktion. Därför har EU skyldighet att garantera konsekvens och komplementaritet i sina krisinsatser, för att på
mest effektiva sätt använda de olika instrument som tagits
i anspråk. Därför bör EU öka ansträngningarna att höja
medvetenheten om och beakta humanitära principer och
hänsyn på ett mer systematiskt sätt i sitt arbete inom alla
sina institutioner.

2.5 Jämställdhetsperspektivet i det humanitära biståndet

23. EU erkänner kvinnors, flickors, pojkars och mäns olika
behov, förmågor och bidrag och framhåller vikten av att
integrera jämställdhetsperspektivet i det humanitära
biståndet.

24. EU erkänner att kvinnors aktiva deltagande i humanitärt
bistånd är mycket viktigt och förbinder sig att främja ett
sådant deltagande.
(1) Gemensam förklaring från rådet och företrädarna för medlemsstaternas
regeringar, församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen
om Europeiska unionens utvecklingspolitik: ”Europeiskt samförstånd”
(EUT C 46, 24.2.2006, s. 1).

25. EU stöder med kraft FN:s ledande och övergripande
samordnande roll, särskilt kontoret för samordning av
humanitära frågor (OCHA), när det gäller att främja en
samordning av de internationella insatserna vid humanitära kriser. Denna roll förstärks väsentligt när OCHA
är aktivt närvarande på fältet (och när en humanitär
samordnare har utsetts och utplacerats). Starkare EUsamordning skulle förbättra det generella internationella
humanitära gensvaret, inklusive samordnade ansträngningar för att förbättra det humanitära systemet, och
skulle också förstärka EU:s ambition till nära samarbete
med andra humanitära aktörer.

26. Därför kommer EU-givare av humanitärt stöd, utan att det
påverkar deras respektive befogenheter och traditioner, att
arbeta tillsammans genom ett förstärkt EU-samarbete och
främjande av bästa praxis för att verka för den gemensamma EU-visionen under flexibla och komplementära
former som stärker de internationella insatserna. Detta
innebär att EU kommer att eftersträva ett samordnat
agerande för att skydda det ”humanitära utrymmet” och
stärka den allmänna humanitära insatsen, och även identifiera brister och stödja välorganiserat tillhandahållande av
bistånd där det bäst behövs.

27. EU-givare av humanitärt bistånd kommer att eftersträva
att skapa god givarpraxis genom att dela med sig av sin
kunskap om behov och lämpliga åtgärder och genom
samfällda ansträngningar för att undvika dubbelarbete och
se till att humanitära behov på tillfredsställande sätt blir
bedömda och uppfyllda. Det bör finnas ett särskilt fokus
på konsekvensen i åtgärdsstrategierna när det gäller en
särskild kris, och på arbete i partnerskap på fältet.

28. EU kommer att fokusera följande:
— Att i realtid dela med sig av information om situationsbedömningar och planerade åtgärder vid specifika
kriser (på högkvartersnivå och ute på fältet).
— Att öka utbytet på policynivå om bistånd och interventionsstrategier, bl.a. i ett lämpligt forum för regelbunden policydebatt inom rådet.
— Att ha utbyten för att utveckla bästa praxis och dela
med sig av sakkunskap sektorsvis.
— Att se till att det systematiskt dras lärdom av åtgärder
som vidtas vid kriser.
29. EU kommer att bidra till att utforma den internationella
humanitära dagordningen, och arbeta tillsammans i internationella forum och när det gäller insatser för att plädera
i humanitära angelägenheter.
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30. Utan att det påverkar tillämpningen av de humanitära
principerna om neutralitet och oberoende åtar sig EU att
garantera politisk konsekvens, komplementaritet och effektivitet genom att använda sitt inflytande och hela skalan
av redskap till dess förfogande för att avhjälpa de bakomliggande orsakerna till humanitära kriser. Särskilt humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete, samt de olika
instrument som finns att tillgå för att genomföra stabiliseringsåtgärder, kommer att användas på ett konsekvent och
komplementärt sätt, särskilt i övergångslägen och i sårbara
situationer, för att man med full styrka ska kunna använda
sig av kort- och långsiktigt bistånd och samarbete.

3.2 Tillhandahållande av ett lämpligt och effektivt bistånd

31. Humanitärt bistånd bör fördelas på ett öppet sätt på
grundval av identifierade behov och sårbarhetsgrad. Detta
innebär att biståndsmottagarna bör identifieras på
grundval av objektivt verifierbara kriterier och att bistånd
bör lämnas på ett sådant sätt att behov som definieras
som prioriterade motsvaras av tillräckliga medel.

32. För att skapa en lämplig, effektiv, rättvis och flexibel
fördelning av bistånd måste det göras en rigorös tillämpning av behovsbedömning på global liksom på lokal nivå.
Med beaktande av befintliga initiativ kommer EU att söka
främja en samsyn på behovsbedömning på EU-nivå för att
förbättra gällande praxis och tillämpningen därav. EU
bekräftar ånyo vikten av ett nära samarbete med internationella partner om behovsbedömning. En analys av
globala behov förutsätter enighet om en lämplig metodik
och om principer för programplanering. Välunderbyggda
bedömningar av de lokala behoven, särskilt i de inledande
stadierna av en plötsligt inträdande kris, förutsätter tillfredsställande närvaro på fältet, tillförlitlig information och
klara prioriteringar. Grupper från FN-organet för katastrofbedömning och samordningsinsatser (Undac) har en
central roll i bedömningen ute på fältet när de sätts in.

33. EU bekräftar sitt åtagande att skapa en behovsbaserad
balans mellan åtgärder i olika kriser, inklusive bistånd vid
utdragna kriser. Bortglömda kriser eller kriser där det är
särskilt vanskligt att intervenera och där det generella
internationella humanitära gensvaret är otillräckligt kräver
särskild uppmärksamhet från EU. Försummade behov i
samband med särskilda kriser kräver också särskilt beaktande.

34. Inom den humanitära ramen är akut livsmedelsbistånd en
integrerad och viktig del i en strategi för humanitärt
gensvar på kort sikt för att tillfredsställa sårbara befolkningars behov. Akut livsmedelsbistånd måste följaktligen
bygga på en rigorös och öppen behovsbedömning, som
tillhandahåller en analys av den mest tillfredsställande och
mest lämpade blandningen av livsmedelsbistånd och annat
bistånd samt tar hänsyn till risken för att marknaderna
störs i onödan. Att kombinera livsmedelsbistånd med
andra former av stöd för livsuppehälle bidrar till att de
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berörda befolkningarnas egna krishanteringsmekanismer
stärks.
35. Närhelst det är möjligt, och utan att marknaderna störs i
onödan, bör bistånd, även livsmedelsbistånd, utnyttja
lokala och regionala resurser och upphandlingar. Genom
att utnyttja sådana resurser och upphandlingar undviker
man inte endast ytterligare kostnader av miljömässig och
ekonomisk art utan man involverar också lokal kapacitet
samt främjar den lokala och regionala ekonomin. Man bör
även överväga innovativa sätt att lämna bistånd i annan
form, t.ex. kontanter eller kuponger.
36. EU kommer att se till att löften om humanitärt bistånd
omvandlas till åtaganden och utbetalningar i rimlig tid
och tydligt sammankopplas med behovsbedömningar, på
lämpligt sätt anpassade efter händelseutvecklingen.
37. Humanitärt bistånd ska grundas på det behov som
bedöms föreligga, inte på specifika mål. Emellertid råder
det en betydande brist i fråga om finansieringen på global
nivå för att tillgodose befintliga humanitära behov. Det
antas att behovet av humanitärt bistånd mycket väl kan
komma att öka på kort till medellång sikt till följd av
demografiska, politiska/säkerhetsmässiga och miljörelaterade faktorer (inklusive klimatförändringen). För att tillfredsställa de humanitära behoven kommer det därför
sannolikt att krävas mobilisering av större resurser internationellt, bl.a. från en utvidgad givarbas.
38. Sammantaget står EU redan idag för den största andelen
officiellt internationellt humanitärt bistånd. EU har redan
åtagit sig att generellt öka det offentliga utvecklingsbistånd
varifrån bidragen till det humanitära biståndet också tas.
EU vill visa sitt åtagande för humanitära åtgärder genom
att mobilisera tillräckliga medel för humanitärt bistånd på
grundval av en behovsbedömning. I detta sammanhang
skulle det vara lämpligt att det görs en bedömning av om
de resurser som Europeiska gemenskapen har till sitt
förfogande för humanitärt bistånd är tillräckliga mot
bakgrund av dess komparativa fördelar. Medlemsstaterna
bör också överväga att öka sitt bilaterala humanitära
bistånd inom ramen för den generella ökningen av offentligt utvecklingsbistånd.
39. I de åtgärder som föranleds av humanitära behov måste
hänsyn tas till vissa gruppers sårbarhet. I detta sammanhang kommer EU att ägna särskild uppmärksamhet åt
kvinnor, barn, äldre personer, sjuka och personer med
funktionshinder och tillgodose deras särskilda behov.
Dessutom måste skyddsstrategier mot sexuellt och könsrelaterat våld införlivas i alla aspekter av det humanitära
biståndet.

3.3 Kvalitet, effektivitet och ansvarsskyldighet (1)
40. Det är mycket viktigt att frågan om snabbhet och kvalitet
tas upp för att ett fungerande humanitärt bistånd ska
(1) Principer, normer och utvärderingskriterier för humanitärt bistånd
redovisas i bilagan till denna gemensamma förklaring.
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kunna lämnas. Det är vårt ansvar som givare att säkerställa att det bistånd som tillhandahålls utgör det bästa tillgängliga alternativet och är lämpligt för sitt syfte. Därför
bör humanitärt bistånd följa en serie internationellt
erkända normer och principer. Dessa har inarbetats i
uppförandekoden för Internationella röda korsets och
Röda halvmånens samt icke-statliga organisationers katastrofhjälp (1) och i stora drag införlivats i den humanitära
stadgan. Allmänt erkända miniminormer för katastrofåtgärder har redovisats generellt och sektorsvis, även genom
Sphere-projektet (2). Dessa principer för biståndsverksamhet ansluter till de internationellt godkända kriterierna
för utvärdering av humanitärt bistånd från OECD/
kommittén för utvecklingsbistånd. (3) EU noterar också,
som ett positivt inslag, arbetet med internationella lagar,
regler och principer för katastrofåtgärder (International
Disaster Response Laws, Rules and Principles, IDRL).
41. EU ställer sig oreserverat bakom dessa principer, normer
och utvärderingskriterier, som tillsammans med initiativet
för gott humanitärt givarskap bildar den allmänna ramen
för att garantera en kvalitetsstrategi metod vid tillhandahållande av EU:s humanitära bistånd.
42. Politik inom de olika sektorsområdena av humanitära
biståndsinsatser, exempelvis hälsa, näring, vatten och
sanitet, livsuppehälle och skydd, måste anpassas till
sammanhanget och till mottagarna för att få största
möjliga effekt. Principen att inte göra skada är minimikravet bakom sådan politik och biståndsstrategi, som också
innebär att miljörelaterade och andra långsiktiga överväganden måste beaktas ända från början, också vid korta,
akuta insatser.
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grundval av lämplighetskriterier och deras arbete göras till
föremål för kvalitetskontroller under insatsens genomförande. Sådan kvalitetssäkring bör kunna uppnås av
parterna, med hänsyn till deras storlek och grad av specialisering.

46. Bland åtgärderna i samband med ansvarsskyldighet ingår
därför finansiell kontroll och rapportering om humanitära
operationer, utvärdering och mätning av resultat och effektivitet, kostnads- och konsekvensanalys av olika åtgärdsalternativ, kvalitetssäkring, öppenhet, strategier för deltagande inom biståndet, och kommunikation.

47. Regelbunden utvärdering och lärdomar vid genomgång av
åtgärder i samband med särskilda kriser är värdefulla
inslag för att förbättra det humanitära biståndets effektivitet. EU skulle med fördel kunna samarbeta om både
gemensamma strategier och utbyte av information om
utvärderingar som görs av varje enskild givare. EU
kommer därför att utbyta information om utvärderingsplanering, resultat och gensvar, även om partnerskapets
kvalitet, och göra gemensamma genomgångar av lärdomar
som gensvar på större kriser där flera givare är inblandade. EU bör samfällt regelbundet gå igenom sin allmänna
verksamhet för humanitärt bistånd, om möjligt på
årsbasis.

3.4 Mångfald och kvalitet i partnerskapen
43. Ansvarsskyldighet inom ramen för humanitärt bistånd
omfattar både ansvarsskyldighet gentemot europeiska
medborgare när det gäller att bruka allmänna medel på
bästa sätt, och ansvarsskyldighet gentemot de nödlidande i
länder i humanitär kris, för att se till att biståndet på
lämpligt sätt anpassas till omständigheterna och tillhandahålls på ett sådant sätt att det förbättrar utsikterna till återhämtning.
44. Indikatorer för att mäta kvalitet och resultat, kriterier för
kostnadseffektivitet (t.ex. administrationskostnader i
förhållande till det bistånd som når fram till mottagarna)
och, i den mån det är möjligt, partnerskap med lokala
befolkningsgrupper i olika stadier under biståndsprogrammen, särskilt vid utdragna kriser, allt detta är faktorer
som EU noggrant kommer att beakta.
45. Ansvarsskyldigheten gentemot de nödlidande gör att
biståndsgivaren är skyldig att arbeta inom ramarna för
kvalitetsnormer, principer, policy och riktlinjer, och
främjar verksamhet för utbildning och kapacitetsuppbyggnad, för att garantera att de nödlidande involveras.
Kvalitet i genomförandet förutsätter en hög grad av tillförlitlighet hos parterna, och dessa bör därför väljas ut på
(1) Uppföranderegler för Internationella röda korset, Röda halvmånen och
icke-statliga organisationer för genomförandet av program för katastrofinsatser (1994).
(2) Spheres humanitära stadga och miniminormer.
(3) Riktlinjer för utvärdering av humanitärt bistånd i komplicerade krissituationer från OECD/kommittén för utvecklingsbistånd.

48. Ett snabbt och fungerande gensvar på humanitära kriser
till stöd för lokal kapacitet är beroende av tillgången på
partner ute på fältet, särskilt det civila samhället och internationella organisationer som har ett mandat och vars
legitimitet, sakkunskap och resurser gör det möjligt för
dem att bemästra en viss aspekt av en kris.

49. FN och dess hjälporgan befinner sig i centrum av det
internationella humanitära systemet som en normbildare,
som koordinator och dessutom som viktig verkställande
instans för humanitärt bistånd. På liknande sätt har Internationella rödakorskommittén ett specialiserat mandat
baserat på internationella fördrag och är i många sammanhang, särskilt i konfliktsituationer, en av de få, och ibland
den enda partnern, som har tillträde så att den kan ge
skydd och lämna humanitärt bistånd. De nationella
föreningarna för Röda korset och Röda halvmånen, med
stöd av Internationella rödakors- och rödahalvmånenfederationen, är särskilt väl rotade i lokalsamhällena och ofta
de som har bäst förutsättningar för att vidta omedelbara
åtgärder vid naturkatastrofer. Icke-statliga organisationer
är väsentliga för att det humanitära arbetet ska komma
i gång, eftersom de bidrar med lejonparten av det internationella humanitära biståndet tack vare sin närvaro
ute på fältet och sin flexibilitet, och har ofta en hög specialiseringsnivå. De är också ett direkt uttryck för aktivt
medborgarskap i den humanitära sakens tjänst.
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50. EU understryker att den tillämpar principen om mångfald
när det gäller genomförandepartner – FN, Röda korset/
Röda halvmånen och icke-statliga organisationer – och
erkänner att alla har komparativa fördelar som ger dem
speciella förutsättningar att handla i vissa situationer eller
under vissa omständigheter. EU erkänner emellertid också
behovet av nära samordning, enhetlighet och komplementaritet mellan genomförandepartner på platsen.

51. Inom EU och internationellt förekommer ett flertal olika
strategier för urval och kvalitetssäkring av genomförandepartner som tillhandahåller humanitärt bistånd. EUgivarnas urvalskriterier vid valet av genomförandepartner
inkluderar professionalism och förvaltningskapacitet, kapacitet att avhjälpa konstaterade behov (teknisk och logistisk
kapacitet, bl.a. närvaro på platsen och tillträde), uppslutning bakom de humanitära principerna och internationell
rätt, samt internationella uppförandekoder, riktlinjer och
bästa praxis för lämnande av bistånd, specialistkunskap
eller mandat, kostnadseffektivitet, lokala partnerskap och
erfarenhet i operativa sammanhang, beredskap att delta i
den samordningsverksamhet som upprättas för övergripande operativ slagkraft, ansvarsskyldighet, inklusive
öppen rapportering om resultaten, och kvalitativ genomförandekapacitet, inklusive sund ekonomisk förvaltning.
Utifrån sina olika traditioner kommer EU-medlemsstaterna
och kommissionen att utbyta information om sin praxis
vid urval av genomförandepartner.

52. För biståndsfördelningen krävs det särskilda administrativa
förfaranden som varierar från en givare till en annan. Alla
EU-givare kommer att eftersträva största möjliga flexibilitet inom sina system och rationalisera förfarandena så
långt det går för att minska de administrativa bördorna på
genomförandeorganisationerna, och parallellt säkra kvaliteten i partnerskapet och stark ansvarsskyldighet vid
lämnande av bistånd.

30.1.2008

bete genom att förstärka sina ansträngningar att åtgärda
kapacitetsbrister genom att bygga vidare på befintliga
system till stöd för internationella insatser, särskilt i de
olika regionala logistiska naven.
55. EU kommer därför att undersöka på vilka sätt unionen
kan stärka sina snabbinsatser vid humanitära kriser genom
att i samarbete bygga på befintliga komparativa starka
sidor, i samordning med insatser från humanitära organisationer generellt. EU strävar efter att stödja internationella
insatser för att identifiera och avhjälpa konstaterade brister
i gensvaret, exempelvis när det gäller den internationella
samordningen av logistik, transporter, kommunikationer
och extrakapacitet för snabba katastrofinsatser. EU
kommer att främja tillgång till gemensamma humanitära
tjänster för ett stort antal partner.
56. Först och främst kommer EU att bidra genom en öppen
och övergripande kartläggning av alla faktorer i dess nuvarande resurser, i syfte att få en överblick över befintliga
och potentiella resurser och hur dessa på effektivaste sätt
kan utnyttjas.

3.6 Användning av civilskydd samt militära medel och resurser
57. Användningen av civilskyddsresurser och militära medel
för att reagera på humanitära situationer måste vara
förenlig med riktlinjerna för användningen av militära och
civila försvarsresurser i komplexa nödsituationer (1) och
Osloriktlinjerna för användningen av militära och civila
försvarsmedel vid internationell katastrofhjälp (2), särskilt
för att garantera efterlevnaden av de humanitära principerna om neutralitet, humanitet, opartiskhet och
oberoende. EU kommer att främja en samsyn beträffande
dessa riktlinjer. EU kommer också att uppmuntra
gemensam utbildning i internationell rätt och de grundläggande humanitära principerna.

Civilskydd (3)
53. Den lokala reaktionen på en humanitär kris är en viktig
faktor. De lokala aktörerna står i främsta ledet när en katastrof plötsligt slår till, och befinner sig i ökande utsträckning också i centrum för de humanitära åtgärderna i
komplicerade krissituationer. EU kommer att undersöka
hur unionen på bästa sätt kan erbjuda stöd till kapacitetsuppbyggande verksamhet för att hållbart stärka den lokala
handlingsberedskapen vid en katastrof, och uppmuntra
genomförandepartnerna att främja partnerskap med lokala
organisationer i berörda samhällen.

3.5 Kapacitet och snabbinsats

54. Inom EU finns redan olika former av kapacitet för snabbinsats av specialistgrupper och av humanitärt bistånd
eller materiell hjälp. EU eftersträvar att undvika dubbelar-

58. Det europeiska humanitära biståndet kan använda flera
olika typer av gemenskapsinstrument och instrument som
tillhandahålls av medlemsstaterna, bland annat civilskyddsresurser, som omfattar en rad olika statliga medel, men
också icke-statliga. Dessa medel står, när de sätts in i ett
humanitärt sammanhang i tredjeländer, under civilt
kommando och sätts i princip in efter en formell begäran
från den krisdrabbade staten. De sätts in bilateralt genom
FN eller genom övervaknings- och informationscentrum
inom ramen för gemenskapens civilskyddsmekanism. I
ökande utsträckning använder medlemsstaterna sin civilskyddskapacitet till katastrofinsatser i tredjeländer, huvudsakligen i samband med natur- och miljökatastrofer samt
(1) Riktlinjerna för användningen av militära och civila försvarsresurser
som används för att stödja FN:s humanitära insatser i komplexa nödsituationer (mars 2003).
2
( ) Riktlinjerna för användning av militära och civila försvarsresurser vid
internationell katastrofhjälp – Osloriktlinjerna (återupptogs av FN:s
kontor för samordning av humanitära frågor [OCHA] i november
2006).
(3) I detta sammanhang hänvisar civilskydd enbart till hjälpinsatser. Utöver
för hjälpinsatser kan civilskyddet också användas som ett redskap för
krishantering som avses i avdelning V i fördraget om Europeiska
unionen och till stöd för konsulärt bistånd.
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tekniska katastrofer. När civilskyddsresurser sätts in
vid humanitära kriser bör användningen av dessa vara
behovsstyrd och komplementär till humanitärt bistånd
och förenlig med detta. En fungerande samordning mellan
olika europeiska aktörer och instrument samt respekt för
FN:s överordnade samordningsroll är därför mycket
viktigt. På EU-nivå förutsätter användningen av civilskyddsresurser inom ramen för mekanismen ett nära
samarbete med ordförandeskapet. Civilskyddspersonal
som utplaceras i humanitärt syfte kommer alltid att vara
obeväpnad.

59. Vid natur- och miljökatastrof samt tekniska katastrofer
kan civilskyddstjänstresurser ge ett viktigt bidrag vid
humanitära insatser på grundval av bedömningar av
humanitära behov och deras eventuella fördelar när det
gäller snabbhet, specialisering och effektivitet, särskilt i det
tidiga skedet av en katastrofinsats.

60. I komplicerade nödsituationer bör det snarare vara ett
undantag att civilskyddsresurser tillgrips. Användning av
dessa resurser i komplicerade krissituationer, bl.a. i sårbara
situationer, är särskilt känslig eftersom det kan innebära
att hjälpinsatserna riskerar att inte uppfattas som neutrala
och opartiska. Detta kan leda till att hjälparbetarna, precis
som de drabbade befolkningsgrupperna, utsätts för
attacker från de krigförande parterna och förvägras tillträde till de drabbade befolkningsgrupperna, både när det
gäller pågående och framtida nödsituationer. Dessa risker
måste noga vägas mot hur akuta de drabbades behov är
och i vilken utsträckning dessa måste täckas av civilskyddsresurser.

Militära medel

61. Humanitärt bistånd kan på mycket speciella villkor
utnyttja militära medel, särskilt för logistik- och infrastrukturstöd, huvudsakligen i samband med naturkatastrofer.
EU har utarbetat en allmän ram för användning
av medlemsstaternas militära eller militärt chartrade transportresurser samt ESFP-samordningsredskap som stöd för
EU:s katastrofberedskap (1). Operativa standardförfaranden
har utvecklats. EU har även infört bestämmelser om militärt stöd till EU:s katastrofinsatser (identifiering och
samordning av tillgängliga medel och resurser). (2) För att
undvika att rågången mellan militära operationer och
humanitärt bistånd blir oklar, är det väsentligt att militära
medel och resurser endast används under mycket speciella
omständigheter till stöd för humanitära hjälpinsatser som
en sista utväg, dvs. när ett jämförbart civilt alternativ
(1) Allmän ram för användningen av medlemsstaternas militära eller militärt chartrade transportresurser samt ESFP-samordningsredskap som
stöd för EU:s katastrofberedskap, dok. 8976/06.
(2) Militärt stöd till EU:s katastrofinsatser – Identifiering och samordning
av tillgängliga medel och resurser, dok. 9462/3/06 REV 3 och dok.
14540/06 + COR 1.
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saknas och endast användning av militära medel, som
unik och enda tillgängliga resurs, kan fylla ett kritiskt
humanitärt behov.

62. När militära medel eller resurser vid sådana tillfällen sätts
in är det nödvändigt att respektera det primära ansvar
som den berörda statens behöriga myndigheter har,
liksom Förenta nationernas övergripande roll och ansvar i
samordningen av internationell nödhjälp i tredjeländer.

63. EU fastslår på nytt att en humanitär insats i vilken militära
resurser används måste behålla sin civila art och karaktär.
Detta betyder att den humanitära insatsen som helhet,
samtidigt som de militära resurserna kommer att fortsätta
att stå under militär kontroll, måste kvarstå under de övergripande befogenheter och den övergripande kontroll som
den ansvariga humanitära organisationen har, särskilt
OCHA och den humanitära samordnaren (med det övergripande ansvaret för hjälpinsatsen). Detta innebär inte
någon civil kontrollstyrning av militära resurser.

64. EU anser att civil-militär samordning, såsom väsentlig
interaktion mellan civila/humanitära och militära aktörer i
humanitära krissituationer, är av vikt för att skydda och
främja humanitära principer. Samordning underlättas
genom dialog, kontakter och gemensam utbildning.

65. EU bekräftar att det anser att tillhandahållandet av
medlemsstaternas militära eller militärt chartrade transportresurser och/eller andra resurser för humanitära livräddningsinsatser bör ske kostnadsfritt till den berörda staten
eller till den humanitära aktör som står som mottagare.
EU uppmanar till ökade insatser av humanitära och militära aktörer för att förbättra det ömsesidiga samförståndet
och respekten för respektive mandat och roller och för att
tillsammans nå fram till tänkbara strategier för katastrofinsatser. I detta syfte åtar sig EU att vid behov och när det
lämpar sig skicka ut civil-militära kontaktpersoner som
ska underlätta och aktivt säkerställa civil-militär samordning.

4. Internationella humanitära åtgärder

66. Humanitära insatser är ett kollektivt ansvar på internationell nivå, och de involverar många olika organisationer,
regeringar, lokalsamhällen och individer. För EU:s del är
stödet till utvecklingen av den kollektiva globala förmågan
att handla vid humanitära kriser en av grundsatserna
bakom vår strategi. EU förbinder sig att inte dubblera
befintliga internationella mekanismer.
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67. Internationella insatser för att garantera en tillräcklig övergripande humanitär handlingsberedskap har förstärkts på
senare år genom en reformering av det humanitära
systemet under FN:s ledning, i samarbete med andra
humanitära aktörer och givare. EU upprepar sitt starka
stöd till reformering av det humanitära systemet i syfte att
garantera en höjd handlingsberedskap till förmån för de
nödlidande.
68. En viktig utmaning är att öka den totala volymen av finansiering av humanitära åtgärder för att motsvara ökande
behov. EU stöder målet att göra finansieringen av det
humanitära biståndet förutsägbart och flexibelt, genom
såväl multilaterala som direkta (bilaterala) mekanismer,
som var och en har komparativa fördelar. I detta syfte har
nya finansiella mekanismer införts, särskilt FN:s centrala
beredskapsfond och gemensamma humanitära fonder (1).
Dessa nya mekanismer välkomnas av EU som ett nyttigt
komplement i en hel rad av tillgängliga finansieringsinstrument. EU erinrar om att bidrag till centrala beredskapsfonden bör tillkomma utöver löpande åtaganden (2)
och inte ersätta direkt finansiellt stöd som finns tillgängligt
för andra humanitära åtgärder och för samtliga genomförandepartner.
69. EU välkomnar det sätt på vilket FN framhåller ”underfinansierade kriser” genom en särskild beståndsdel i den
centrala beredskapsfonden som syftar till kanalisering av
kompletterande resurser till dessa kriser, särskilt när dessa
sammanfaller med ”bortglömda kriser” (3), och påminner
om vikten av en öppen, behovsbaserad fördelning av
medel från den centrala beredskapsfonden.
70. En annan viktig fokuseringspunkt när det gäller att
förbättra den globala handlingsberedskapen inför humanitära kriser är försöket att skapa större enhetlighet och
bättre samordning mellan de olika aktörerna, och en klar
prioritering och identifiering av luckor i åtgärderna genom
tillämpning av den s.k. klusterstrategin (4) och förstärkning
av systemet för humanitära samordnare. EU stöder
helhjärtat dessa ansträngningar och påminner om att de i
bred mening bör innefatta alla humanitära aktörer och
bör tjäna till att förbättra den humanitära biståndsverksamheten på plats till förmån för de mest behövande.
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plädera för de humanitära syftena. EU bekräftar att dess
ansträngningar bör vara fast förankrade i bredare internationella strategier, inom UN-OCHA i dess centrala koordinerade roll. FN:s generalförsamlings resolution 46/182 är
fortfarande en vägledande riktpunkt i detta avseende.

72. EU erkänner att dess bidrag såsom en union av traditionella (statliga) givare av humanitärt bistånd, endast utgör
en liten del av den samlade solidaritet och humanitet som
så ofta visar de nödlidande genom privata donationer och
stöd från släktingar eller andra grupper. En utvidgning av
den statliga givarbasen skulle avsevärt kunna bidra till att
fylla ökande humanitära behov. Alla former av humanitärt
bistånd bör ges i enlighet med de humanitära principerna.
För att garantera att resurserna följer behoven och för att
hjälpa till med att förstärka ansvarsskyldigheten är det
viktigt att alla givare rapporterar sina bidrag till det humanitära biståndet till det av FN och OCHA förvaltade finansiella spårningssystemet. Olika vägar för att få till stånd en
mer komplett registrering av de källor för finansiella
medel som inte härrör från regeringar i det finansiella
spårningssystemet skulle med fördel kunna undersökas för
att en rättvisande bild av de samlade humanitära insatserna ska kunna upprätthållas.

73. EU kommer att fortsätta sitt nära samarbete med andra
viktiga givare av offentligt humanitärt bistånd, både i initiativet för gott humanitärt givarskap och via hela den
breda skalan av kontakter mellan givare i bi- och multilaterala samanhang. EU kommer också att uppmuntra
gemensamma och bilaterala insatser med utåtriktad verksamhet för att vidga givarbasen utöver traditionella
gränser.

74. EU noterar att en central faktor för att rädda liv – särskilt
vid plötsligt inträffande lokala naturkatastrofer – är lokal
kapacitet. Därför kommer unionen att stärka sina
ansträngningar för att tillhandahålla mer lokal kapacitetsuppbyggnad hos dem som är bäst skickade att vidta
åtgärder när katastrofen är ett faktum.

71. Utöver de ansträngningar som görs inom EU för humanitärt bistånd erkänner EU till fullo behovet av att förstärka
det nära samarbetet med andra i frågor avseende gott
givarskap och effektiva humanitära insatser samt att
(1) Landbaserade sammanslagna medel som finns tillgängliga för humanitära genomförandepartner och som förvaltas av FN:s lokala samordnare/humanitära samordnare.
2
( ) FN:s generalförsamlings resolution 60/124 av den 15 december 2005.
(3) Humanitära kriser som i kommissionens (GD Echo) bedömning av
bortglömda kriser definieras som kriser med begränsad givarrespons,
omfattande finansieringsbrister och låg grad av uppmärksamhet i medierna.
4
( ) Ständiga kommittén för samarbete mellan kontoren: ”Vägledande not
om användning av klusterstrategin för en förstärkt humanitär handlingsberedskap”, den 23 november 2006. Klusterstrategin opererar på
två nivåer. På global nivå bygger strategin upp kapacitet inom fastställda
viktiga bristområden. På lokal nivå förstärker klusterstrategin samordnings- och insatsförmågan genom att mobilisera kluster av humanitära
organ och aktörer till att göra insatser på vissa aktivitetsområden,
varvid varje kluster har en tydligt utsedd och redovisningsskyldig
ledning.

5. Bistånd som continuum/contiguum

5.1 Minskad risk och sårbarhet genom förhöjd beredskap

75. EU noterar att minskad risk och sårbarhet genom förhöjd
beredskap är väsentligt för att rädda liv, särskilt i zoner
som är sårbara för naturkatastrofer och klimatförändringar. EU förbinder sig att främja arbetet för minskning av
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katastrofrisk och för katastrofberedskap i utvecklingsländerna genom enhetliga och samordnade åtgärder lokalt,
nationellt och regionalt. Därför kommer EU att främja
internationella insatser inom Hyogo-handlingsplanen och
även stödja en samordnande funktion för den internationella strategin för katastrofreduktion, för ökad krishanteringsförmåga på alla nivåer genom strategisk planering och
strategiska åtgärder.

76. EU kommer att fastställa en övergripande policystrategi
för EU till stöd för insatser på detta område med särskild
fokusering på katastrofutsatta länder och regioner och de
mest sårbara grupperna. EU kommer att stödja gemenskapsbaserad beredskapsverksamhet i samband med
humanitära insatser och integrerat katastrofförebyggande i
en utvecklingspolitik baserad på egenansvar och nationella
strategier i katastrofutsatta länder (1) (2).

5.2 Övergång och snabb återhämtning samt säkerställande av
kopplingen till utvecklingsbiståndet

77. Återhämtning och återuppbyggnad efter en katastrof utgör
en allvarlig utmaning, där det inte bara krävs akut katastrofbistånd utan även struktur- och utvecklingsåtgärder.
Det är alltså viktigt att se till att humanitära biståndsinstrument, biståndsinstrument för utveckling och andra
relevanta biståndsinstrument samverkar bättre, särskilt i
sårbara situationer och när samhällen försöker återhämta
sig från effekterna av kriser. För att en bättre koppling
mellan katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd
ska kunna uppnås krävs det att humanitära aktörer och
utvecklingsaktörer redan i de tidigaste skedena av en
krishanteringsinsats samordnar och agerar parallellt så att
en smidig övergång kan garanteras. Detta kräver ömsesidig
medvetenhet om olika modaliteter, instrument och
metoder hos alla aktörer och flexibla och innovativa övergångsstrategier. På internationell nivå studerar gruppen för
snabb återhämtning särskilt hur man kan hantera kopplingen mellan katastrofbistånd och utvecklingsbistånd i de
tidigaste skedena av katastrofbiståndsinsatserna.

78. EU kommer att samarbeta när det gäller att gå vidare med
praktiska metoder för en koppling mellan katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd. Dessa metoder bör
bygga på vunna erfarenheter och lärdomar och ta itu med
att förbättra samarbetet mellan humanitära organ och
utvecklingsorgan och andra biståndsaktörer, inklusive det
internationella samfundet, särskilt på fältet och i sårbara
situationer eller komplicerade nödsituationer. I övergångssituationer kvarstår ett behov av att garantera synergier
(1) Det europeiska samförståndet om utveckling, punkt 22.
(2) Härvid noterar EU i en positiv anda de principer om bättre återuppbyggnad som skisseras i ”Centrala förslag för en bättre återuppbyggnad”
– en rapport från FN:s generalsekreterares särskilda utsände för återuppbyggnad efter tsunamin, William J. Clinton, december 2006.
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mellan det humanitära biståndet och utvecklingsbiståndet,
samtidigt som deras respektive mål, principer och strategier respekteras.

DEL TVÅ – EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH HUMANITÄRT
BISTÅND

79. Gemenskapspolitiken beträffande humanitärt bistånd styrs
av rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni
1996 (3), som anger de viktigaste målen för gemenskapens
humanitära bistånd till tredjeländer.

80. Gemenskapen kommer att tillämpa de gemensamma principer och den goda praxis som fastställs i del ett inom den
gemensamma ram som anges för tilldelning av
EU:s humanitära bistånd.

1. Komparativ fördel

81. Gemenskapen utmärks av sin komparativa fördel och sitt
mervärde, vilka möjliggör komplementaritet med
medlemsstaternas och andra humanitära givares bilaterala
politik.

82. På gemenskapens vägnar tillför kommissionen mervärde
genom följande roller:

83. För det första, en global närvaro. Genomförandet av
gemenskapens humanitära bistånd genom ett nät av
experter på fältet som är spridda över hela världen och
som arbetar på fältkontor, inklusive regionala biståndskontor. Detta innebär att gemenskapen är en av de
få givare som har en omfattande humanitär närvaro av
specialister på fältet. Dessutom kan kommissionen anlita
stöd av sitt omfattande nät av delegationer. Detta gör det
möjligt för gemenskapen att sköta tilldelningen av bistånd
på ett effektivt sätt, på grundval av närvaro, expertis
(särskilt beträffande behovsbedömning) och snabba
insatser och att aktivt hjälpa partner ute på fältet att
förbättra den övergripande humanitära insatsen. Dessutom
har gemenskapen goda möjligheter att vid behov snabbt
komplettera EU-medlemsstaternas bilaterala krisbidrag.

84. För det andra, att med stöd av medlemsstaterna säkerställa
konsekvens i gemenskapspolitiken, särskilt där det finns
kontaktpunkter mellan gemenskapspolitiken på områdena
för humanitärt bistånd, utveckling, livsmedelstrygghet,
folkhälsa och mänskliga rättigheter, bland annat genom
koppling mellan katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd, strategier för att minska risken för katastrofer
och beredskapsstrategier.
(3) EGT L 163, 2.7.1996, s. 1.
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85. För det tredje, att främja god humanitär praxis. Under
årens lopp har gemenskapen fått ett stort erkännande som
förebildlig givare och som ger omfattande bidrag vid
humanitära insatser. Gemenskapen är en föregångare när
det gäller att se till att anslagen för humanitärt bistånd
grundar sig på behoven och att ingen humanitär kris
försummas i de internationella humanitära krisinsatserna.
Gemenskapen har också en unik ställning vad beträffar
möjligheterna att uppmuntra andra humanitära givare att
genomföra effektiva och principfasta strategier för humanitärt bistånd

86. För det fjärde har gemenskapen ofta en komparativ fördel
genom att den på ett mer flexibelt sätt kan ingripa i politiskt känsliga situationer.

87. För det femte, genom att underlätta samordningen.
Kommissionen kommer att fortsätta att främja nära
samordning mellan sin egen verksamhet och medlemsstaternas verksamhet, både på beslutsfattande nivå och på
fältet. Kommissionen kommer också att stödja samordningen med andra givare och arbeta med FN-systemet för
att garantera strategisk samordning av både bestämda
krishanteringsinsatser och politiska frågor på högkvartersnivå och fältnivå.

2. Att förverkliga ett gott givarskap

88. När det gäller bedömning av behov har kommissionen
utarbetat en särskild metod för att årligen analysera allmän
sårbarhet och kristillstånd på komparativ landsnivå –
bedömningen av de globala behoven. Denna bedömning
ges offentlighet och har getts bred spridning som ”god
praxis” inom ramen för det goda humanitära givarskapet.
Det är genom denna metod som gemenskapens årliga
programplaneringsstrategi
för
humanitärt
bistånd
utformas. Detaljerade behovsbedömningar som utformar
specifika krishanteringsinsatser görs, med anlitande av
värdefull operativ expertis och med nära koppling till
genomförandepartner.

30.1.2008

samtidigt som det görs ytterligare strävanden för att integrera minskning av risken för katastrofer i utvecklingsbiståndet på längre sikt.

91. Kommissionen kommer att upprätthålla en insatsförmåga
av hög kvalitet och förmågan att reagera snabbt. I detta
syfte kan den lämpligen förstärka sin beredskap före kriser,
bland annat situationsbedömningar och analys av resurserna för insatser och arrangemang för stark ökning av
behoven, särskilt med anlitande av kommissionens omfattande expertis på området för humanitär verksamhet på
fältet och humanitär närvaro (Echo-experter och regionala
biståndskontor). Kommissionens arrangemang kommer
även i fortsättningen att ge ett mervärde och bör ha koppling till medlemsstaternas och genomförandepartnernas
(inklusive Förenta nationernas grupper för katastrofbedömning och samordning).

92. Kommissionen verkar i nära partnerskap med de humanitära organisationerna – särskilt FN:s biståndsorgan, Röda
korset/Röda halvmånen och icke-statliga organisationer
som har de bästa möjligheterna att genomföra humanitärt
bistånd ute på fältet. En stark partnerskapsstrategi ingår i
de överenskommelser som styr förbindelserna med dessa
organisationer.

93. För både civilskyddsmekanismer och krisinsatsmekanismer
behöver gemenskapen se till att humanitära insatser är
oberoende av andra mål, t.ex. politiska och militära.

89. För att garantera en rättvis metod där särskild uppmärksamhet ägnas kriser som försummas i den övergripande
humanitära biståndsverksamheten tillämpar kommissionen
en särskild metod för att identifiera ”bortglömda kriser”
och garantera att de medel som behövs tilldelas.

94. Det finansiella ansvaret för gemenskapsbudgeten är strikt
på EU-nivå. Rapporteringskrav och förfaranden för det
humanitära bistånd som förvaltas av kommissionen hör
därför för närvarande till de genomgripande som någon
av de viktigaste offentliga givarna har. Detta är ett tydligt
krav beträffande ansvaret inför de europeiska medborgarna vilken omsorgsfullt övervakas av institutionerna och
återspeglas i det faktum att alla gemenskapens finansieringsbeslut offentliggörs. Gemenskapen förpliktar sig att
fortsätta strävandena att rationalisera och förenkla sina
förfaranden för humanitärt bistånd för att minska den
administrativa bördan för genomförandeorganisationer
inom ramen för de tillämpliga reglerna. Harmonisering av
gemenskapens rapportering på det humanitära området
kommer att ske i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna om allmän finansiell redovisningsskyldighet och
kontroll.

90. Kommissionen har genom finansieringen av sin katastrofberedskap, inbegripet Dipecho, och med stöd av budgeten
för humanitärt bistånd, förvärvat avsevärd praktisk erfarenhet av katastrofberedskap med fokus på samhällsbaserade åtgärder, inbegripet informationsåtgärder, krisövningar, lokala system för tidig varning, träning och utbildning. Sådan verksamhet bidrar till att mildra konsekvenserna av katastrofer för sårbara befolkningar. Denna metod
med samhällsbaserad katastrofberedskap bör fortsätta

95. För att garantera och förbättra effektiviteten och konsekvensen hos gemenskapens och medlemsstaternas system
för humanitärt bistånd driver kommissionen ett system i
14 punkter för att medlemsstaterna ska kunna rapportera
sina humanitära bidrag. Denna rapportering harmoniseras
med och vidarebefordras till OCHA:s system för finansiell
uppföljning, vilket bidrar till den övergripande kvaliteten
på rapporteringen på det humanitära området.
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96. Medlemsstaterna och Europaparlamentet uppmuntrar
kommissionen vid genomförande av god givarpraxis och
åtar sig att noggrant undersöka frågan om tillräckliga
budgetanslag för humanitärt bistånd i framtida budgetplaner.
97. Konkret kommer gemenskapen på medellång sikt att
sträva efter att
— förstärka sin roll när det gäller att plädera för humanitära insatser,
— intensifiera strävandena att öka medvetenheten om
humanitära principer/överväganden i EU-institutionernas arbete,
— fungera som en drivande kraft, särskilt inom EU, för
att gå vidare med en väl samordnad strategi för ”bästa
praxis” för tillhandhållande av humanitärt bistånd,
— underlätta alla medlemsstaters medverkan i tillhandahållandet av humanitärt bistånd genom att i förekommande fall dela med sig av samlade erfarenheter och
erbjuda särskild vägledning (t.ex. beträffande modaliteter och partner), med särskild tonvikt på att
uppmuntra deltagande av det civila samhället i de nya
EU-medlemsstaterna,
— arbeta tillsammans med andra, t.ex. FN, Röda korset/
Röda halvmånen och humanitära icke-statliga organisationer, för att garantera bättre behovsanalys och
identifiera kvarstående brister i insatserna,
— främja utbyte av strategier, behovsbedömningar och
kontextanalyser på ett mer systematiskt sätt för att
förbättra den kollektiva förmågan att ge ett bättre
bistånd,
— främja mervärde i sektorspolitiken på grundval av
internationella bästa praxis inom särskilda policyområden (t.ex. barn i katastrofsituationer, livsmedelsbistånd, hälsovård),
— förstärka samordningen med andra policyområden och
instrument (kopplingen mellan katastrof-, återanpassnings- och utvecklingsbistånd, stabilitets- och civilskyddsinstrument),
— ytterligare förbättra sin förmåga att reagera snabbt och
flexibelt vid plötsliga katastrofer,
— närmare studera frågan om transport och logistik och
beredskap före katastrofer, inklusive utplacering i
förväg av förråd,

C 25/11

— fortsätta att arbeta med partner för att garantera
kvalitet och redovisningsskyldighet inom det humanitära biståndet och samtidigt underlätta flexibla och
snabba insatser när sådana behövs,
— fortsätta att rationalisera och förenkla sina administrativa krav för att förstärka samarbetet med partnerna
och förbättra effektiviteten på fältet,
— sörja för konsekvent förståelse och tillämpning av
internationellt överenskomna normer och riktlinjer för
biståndsgivning och komplettera de riktlinjerna med
en skräddarsydd metod om det konstateras att det
finns brister,
— systematisera lärdomar vid krishanteringsinsatser,
utöver ett bibehållande av det normala programmet
för extern utvärdering och revision, och därigenom
bidra till att öka effektiviteten hos gemenskapsfinansierade biståndsåtgärder,
— förmedla verkan och betydelsen av gemenskapens
humanitära bistånd till den europeiska allmänheten för
att garantera fortsatt höga nivåer på stödet från
medborgarna.
98. Gemenskapen strävar därför efter mervärde genom att
själv tillämpa gott givarskap och starkt partnerskap och
samtidigt uppmuntra andra till detta, genom att främja
högkvalitativa behovsbaserade insatser där man drar nytta
av lärdomar från tidigare kriser och genom att fortsätta att
sträva efter att förbättra prestationerna och yrkesmässigheten vid biståndsgivningen.
DEL TRE – SLUTBESTÄMMELSER

99. Genom att enas om denna förklaring förbinder sig rådet
och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen att arbeta för att
främja effektiviten i EU:s humanitära bistånd.
100. Europeiska kommissionen kommer att lägga fram en
handlingsplan för praktiska åtgärder för att genomföra
denna förklaring, i nära samråd med andra relevanta
intressenter och med tillbörligt beaktande av alla inblandade aktörers respektive roller och befogenheter för att tillhandahålla EU:s humanitära bistånd.
101. EU:s utveckling i arbetet med att genomföra detta samförstånd om humanitärt bistånd bör diskuteras regelbundet i
rådet och med Europaparlamentet, och ses över fem år
efter undertecknandet.
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BILAGA
Principer, normer och utvärderingskriterier för humanitärt bistånd

— Hjälp och skydd bör tillhandahållas i enlighet med respekt för mänsklig värdighet, humanitära värderingar och mänskliga rättigheter, så som har fastställts i internationell rätt. Detta förutsätter att tillhandahållandet av bistånd inte
påverkas av särintressen, vare sig de är ekonomiska, politiska, kulturella eller religiösa. Bedömningen av behoven bör
under alla förhållanden ligga till grund för det humanitära programmet. Detta avser de humanitära principerna opartiskhet, neutralitet och oberoende gentemot varje politisk, ekonomisk eller religiös dagordning, inklusive en utrikespolitik som förs av en regering eller en grupp regeringar. (→ OECD/kommittén för utvecklingsbistånd (DAC) – kriterierna för
effekt, täckning och slagkraft)
— Kvalitativt katastrofbistånd bör tillhandahållas så nära som möjligt till så många berörda personer som möjligt, så
snabbt som möjligt, utifrån tillgängliga resurser. Detta nödvändiggör utveckling av lämplig och tillräckligt snabbt
insatsberedd kapacitet för beredskap och åtgärder vid katastrofer. (→ OECD/DAC – kriterierna för snabbhet, täckning och
effektivitet)
— Biståndsadministratörer bör ansvara för de resultat och konsekvenser de uppnår, inte bara för hur resurserna förvaltas.
De bör vara ansvarsskyldiga inför de berörda människorna och gentemot skattebetalande givare. Professionell
planering, övervakning, utvärdering och revision är redskap för att skapa ansvarsskyldighet och öppenhet. (→ OECD/
DAC – kriterierna för effekt, hållbarhet, täckning och slagkraft)
— Alla berörda personer bör behandlas som värdiga människor som står på egna ben, snarare än som hjälplösa objekt.
Hur biståndet tillhandahålls kan vara lika viktigt som själva biståndet. Berörda befolkningsgrupper bör delta i att fatta
beslut som påverkar deras liv. Deltagande är både en universell rättighet och god förvaltningspraxis. (→ OECD/DAC –
kriterierna för ändamålsenlighet och relevans)
— Bistånd bör tillhandahållas på ett sätt som tar hänsyn till komplexitet och variation i människors sårbarhet och bör
omfatta övergripande frågor såsom jämställdhet och omedelbar och långsiktig effekt på miljön. Mäns behov och kvinnors är inte identiska. Inte heller sammanfaller barns rättigheter och behov med ungdomars eller vuxnas. På liknande
sätt kan särskilda etniska eller religiösa grupper kräva särskilda strategier och överväganden och en extra känslighet,
exempelvis när det gäller den mat som tillhandahålls. (→ OECD/DAC – kriterierna för ändamålsenlighet och relevans)
— De omedelbara livräddande och livsuppehållande behoven är en absolut prioritet, men katastrofbiståndet bör utgöra
en solid grund för långsiktig mänsklig utveckling, inklusive kultur- och miljöutveckling. Planering på längre sikt och
samordning med givare av utvecklingsbistånd behövs för att skapa integrerade program som kopplar samman
nödhjälpsprogram med program på medellång sikt, särskilt rehabilitering, återuppbyggnad och utvecklingsprogram.
Detta bör syfta till att bistå befolkningarna med att återupprätta och förstärka sina egna hävdvunna krishanteringsmekanismer. (→ OECD/DAC – kriterierna för effekt, anknytning, enhetlighet och hållbarhet)
— Katastrofbiståndsresurserna bör förvaltas på ett professionellt sätt, med uppmärksamhet på kostnaden. God praxis för
personaladministration och stöd till personalen är en central administrativ funktion, där personalens säkerhet, välbefinnande, rättigheter, värdighet och effektivitet prioriteras. (→ OECD/DAC – kriterierna för (kostnads)effektivitet och slagkraft)
— Potentiella oavsiktliga skadeeffekter av de humanitära åtgärderna (exempelvis förlängning av konflikten) eller effekter
som främjar orättvisa biståndsmottagarna sinsemellan bör identifieras från det inledande stadiet vid utformningen av
programmet och bör proaktivt undvikas. (→ OECD/DAC – kriterierna för slagkraft, ändamålsenlighet, relevans och effekt)
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