
 

 

www.sfyouth.eu 

Ανθρωπιστική Βοήθεια – Επισκόπηση 

Ακολουθεί μια επισκόπηση του θέματος της ανθρωπιστικής 
βοήθειας. Μπορείτε να κατεβάσετε τη δραστηριότητα και τις 
παρουσιάσεις κριτικής σκέψης και να κοιτάξετε τον οδηγό 
δράσης για να δείτε τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε για να 
βοηθήσετε.  

 ΘΕΜΑ 

Ανθρωπιστική Βοήθεια  

 

Εισαγωγή  

Η ανθρωπιστική βοήθεια βασίζεται στις 4 
οικουμενικές αρχές του ανθρωπισμού, της 
αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της 
ανεξαρτησίας. Στοχεύει στο να σωθούν 
ζωές, να μειωθεί ο πόνος και να 
προστατευτεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Είναι 
συνήθως μικρής διάρκειας και παρέχεται 
από διεθνείς οργανισμούς και ξένες 
κυβερνήσεις. Διακρίνεται για την 
αναπτυξιακή βοήθεια με την οποία 
αντιμετωπίζονται οι βαθύτερες αιτίες της 
κρίσης ή της έκτακτης ανάγκης.  
 
Η ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί να ζητηθεί 
μετά από μια φυσική καταστροφή (π.χ. 
ξηρασία, πλημμύρες, σεισμούς), ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. ένοπλες συγκρούσεις) και/ ή 
επιδημίες. Μπορεί, επίσης, να απαιτείται λόγω συνδυασμού των προηγούμενων αιτιών. 
 
Το 2015, 76 εκατομμύρια άνθρωποι από 31 χώρες ζήτησαν ανθρωπιστική βοήθεια. Από αυτούς, τα 
51 εκατομμύρια εκτοπίστηκαν από συγκρούσεις. Το 2014, σημειώθηκαν 400 φυσικές 
καταστροφές, που οδήγησαν στην απώλεια πάνω από 17.000 ζωών και οι ζημιές που 
καταγράφηκαν ξεπερνούν τα 82 δισεκατομμύρια δολάρια.  
 
   
  

 

 

 

 

`Ενα αγόρι από τη βόρειο Συρία συλλογίζεται για τις καταστροφές 
της πόλης του. Η Πολωνική Ανθρωπιστική Δράση (Polish 
Humanitarian Action - PAH) εργάστηκε πρόσφατα εκεί, παρέχοντας 
υπηρεσίες στις τοπικές κοινότητες και ανθρώπους που εκτοπίστηκαν 
εσωτερικά.  
©Φωτογραφία/Maciej Moskwa/Testigo Ντοκυμαντέρ/Συρία 2013  
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Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε για την ανθρωπιστική βοήθεια; 

Το να παρέχουμε βοήθεια στους άλλους όταν αντιμετωπίζουν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
αποτελεί μια ανθρώπινη φυσική αντίδραση. Ωστόσο, κάθε έκτακτη ανάγκη είναι διαφορετική 
όπως είναι και οι ανάγκες των ανθρώπων που βιώνουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Μπορεί η αποστολή δεμάτων με τρόφιμα σε όλο τον κόσμο να είναι χρήσιμη όταν οι αγρότες της 
περιοχής είναι σε θέση να θρέψουν τους ανθρώπους σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης; 
Μπορούν τα φάρμακα με οδηγίες σε ξένες γλώσσες να είναι πραγματικά χρήσιμα σε κάποιον στη 
Συρία ή τη Σομαλία; 

Παρότι οι άνθρωποι θέλουν να βοηθήσουν, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η βοήθειά μας είναι 
καλά οργανωμένη και ικανοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα διδάγματα της παγκόσμιας κοινότητας μετά το 
λιμό του 1984 στην Αιθιοπία. Αν θέλουμε να είναι αποτελεσματική η βοήθεια αυτή, θα πρέπει να 
μελετηθεί καλά. Προσδιορίζοντας τις πιο σημαντικές ανάγκες των θυμάτων της ανθρωπιστικής 
έκτακτης ανάγκης, θα αποφύγουμε την αποστολή ανεπαρκούς δωρεάς που μπορεί να οδηγήσει σε 
περιττή αποθήκευση, καθώς και πολλές ώρες διαλογής και απόρριψης περιττών πραγμάτων. Μια 
καλή βοήθεια είναι αυτή που συντονίζεται από ομάδες ειδικών που γνωρίζουν και μπορούν να 
εμπλέξουν την τοπική κοινότητα, δίνοντας ελπίδες για ανάκαμψη. 

Θα πρέπει, επίσης, να θυμόμαστε ότι δεν επηρεάζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο από μια 
ανθρωπιστική έκτακτη ανάγκη. Θα υπάρξει μια μερίδα ανθρώπων που δεν θα επηρεαστούν 
καθόλου και άλλοι που θα επωφεληθούν ακόμα και από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. 
ομάδες οργανωμένου εγκλήματος σε σύγκρουση).  

Αν θέλετε να βοηθήσετε, αν ενδιαφέρεστε έντονα για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και 
θέλετε να το μεταδώσετε αυτό και σε άλλους, αυτή είναι σίγουρα η αρχή. Μπορείτε, επίσης, να 
δείξετε την αλληλεγγύη σας με την υπογραφή σχετικών αναφορών, την υποστήριξη εράνων για 
πληγέντες και την προώθηση και τη συμμετοχή σας στις προσπάθειες των ανθρωπιστικών 
οργανώσεων που παρέχουν σχετική υποστήριξη. Όσα περισσότερα γνωρίζετε, τόσα περισσότερα 
μπορείτε να κάνετε! 

 

Πώς μπορώ να βοηθήσω; 

Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ανθρωπιστικές οργανώσεις να παρέχουν βοήθεια όταν προκύπτει 
μια έκτακτη ανάγκη. Κάποιες οργανώσεις, επίσης, προσπαθούν να στηρίξουν τις χώρες που 
βρίσκονται συνεχώς σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. επαναλαμβανόμενες φυσικές 
καταστροφές, όπως είναι οι πλημμύρες) με την προώθηση στρατηγικών μακροπρόθεσμης 
πρόληψης για την αύξηση της αντοχής τους σε μια καταστροφή. 
 
Αν μια ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεπάγεται με αναγκαστική μετανάστευση, η 
ενίσχυση που απαιτείται μπορεί να καλύπτει μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Η βοήθεια που 
προβλέπεται θα έχει τη μορφή βραχυπρόθεσμης στήριξης. Μόλις αποκατασταθεί η ειρήνη, η 
ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να αντικατασταθεί από την αναπτυξιακή βοήθεια, που έχει ως 
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στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας μιας 
συγκεκριμένης χώρας ή κοινωνίας. 
 
Όλες οι ενισχύσεις που παρέχονται από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις είναι προσεκτικά 
σχεδιασμένες. Σκεφτείτε εικόνες που έχετε δει στα μέσα ενημέρωσης με φορτηγά γεμάτα 
τρόφιμα, ρούχα και ιατρικά εφόδια να καταφθάνουν σε χώρες που έχουν ανάγκη. Όλες αυτές οι 
ενέργειες ακολουθούν μια προγραμματισμένη προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση 
της κατάστασης, διασφαλίζοντας την ικανοποίηση των πιο βασικών αναγκών και τον 
προγραμματισμό για την ανοικοδόμηση ζωτικών εγκαταστάσεων, όπως είναι τα νοσοκομεία και τα 
σχολεία. 
 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλιστεί ο συντονισμός μεταξύ διεθνών και τοπικών 
οργανώσεων και να γίνουν διαβουλεύσεις με τους ανθρώπους που πλήττονται από καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης. Όταν μια ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης εμφανίζεται ξαφνικά, 
επικρατεί συχνά το απόλυτο χάος. Οργανισμοί και φορείς θα πρέπει να συνεργάζονται και να 
παρέχουν στήριξη στους ανθρώπους που την χρειάζονται, διαχωρίζοντας τις αρμοδιότητές τους 
(π.χ. νερό, στέγη, ιατρική βοήθεια, κ.λπ.) με σκοπό την αποτελεσματικότερη βοήθεια1. 

                                                       

1 Πηγές πληροφοριών: Polish Aid; Polish Humanitarian Action (PAH); και η έκθεση της PAH του 2015 ‘Humanitarian Aid 
and Humanitarian Crises in a nutshell’.  

https://www.polskapomoc.gov.pl/Humanitarian,aid,251.html
http://www.pah.org.pl/?set_lang=en
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/53/wyszukiwarka_materialow
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/53/wyszukiwarka_materialow
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