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samen voor de vluchtelingen uit palestina
Sinds 1971 hebben de Europese Unie
en UNRWA een strategisch partnerschap gehandhaafd, gedragen door
het gemeenschappelijk doel om de
menselijke ontwikkeling, de humanitaire en beschermingsbehoeften van
de vluchtelingen uit Palestina te ondersteunen en de stabiliteit in het
Midden-Oosten te bevorderen. Nu
het Midden-Oosten met een toenemende radicalisering en een vermenigvuldiging van vluchtelingenstromen in de regio en daarbuiten wordt
geconfronteerd, is de rol van UNRWA
meer dan ooit uniek en van essentieel
belang.
Via meerjarige Gemeenschappelijke
Verklaringen heeft de EU een duurzame en voorspelbare bijdrage geleverd aan UNRWA’s programmabegroting die de essentiële diensten
van het Agentschap dekt op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg
en sociale diensten. Daarnaast heeft
de EU ruime bijdragen geleverd aan
UNRWA’s verzoeken om noodhulp
naar aanleiding van diverse conflicten in de regio, met inbegrip van Syrië,
Libanon en de bezette Palestijnse gebied, en heeft prioritaire projecten
van het Agentschap gesteund zoals
de bouw van nieuwe huizen voor
arme vluchtelingen en het vermaard
UNRWA-onder wijs-in-nood-pro gramma.
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In de loop van vier decennia is de EU en haar lidstaten de grootste internationale hulpverlener aan vluchtelingen uit Palestina geworden.
“ Door haar onvermoeide inspanningen, blijft UNRWA vluchtelingen uit Palestina
ondersteunen, onderwijsdiensten te verstrekken en de socio-economische
ontwikkeling en de stabiliteit in het Midden-Oosten te bevorderen. De
internationale steun is belangrijk voor UNRWA: de Europese Unie zal blijven
investeren in één van de pijlers van het Midden-Oosten vredesbeleid. ”
Federica Mogherini, Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken
en Veiligheidsbeleid en Vicevoorzitter van de Europese Commissie

EU-UNRWA partnerschap in cijfers (2010-2016)

€664 €166

miljoen miljoen

EU-bijdrage aan UNRWA’s
programmabegroting

42%

EU-bijdrage aan UNRWA’s van UNRWA’s totale begroting
verzoeken om noodhulp in wordt gefinancierd door de
EU en haar 28 lidstaten
Syrië en de bezette Palestijnse gebieden (bPg)

“ In de afgelopen vier decennia is de Europese Unie een trouwe partner van UNRWA
gebleken, zowel voor de verstrekking van noodzakelijke humanitaire hulp in noodsituaties als voor de ondersteuning van de langetermijnontwikkeling van de vluchtelingen uit Palestina. Haar sterke en betrouwbare steunverlening – zowel politiek als
financieel – zal van essentieel belang blijven om de impact van de vele onrusten in de
regio te verlichten. Het sterkt ook de waardigheid van en
is een baken van hoop voor miljoenen vluchtelingen uit Palestina. ”

Pierre Krähenbühl, UNRWA Commissaris-generaal

MET DE STEUN VAN DE EU LEVERT UNRWA
Verbeterde leefomstandigheden voor de allerarmsten

Kwaliteitsvol onderwijs
voor een half miljoen kinderen

Om de vluchtelingen te helpen
in hun primaire levensbehoeften van voedsel, onderdak en
milieuhygiëne te voorzien en
een redelijke levensstandaard
te bereiken, biedt UNRWA aan
de vluchtelingen met lage
lonen maatschappelijke ondersteuning in de vorm van financiële steun en de renovatie van
huizen. UNRWA verbetert eveneens de infrastructuur en de
leefomstandigheden in de 58
erkende vluchtelingenkampen.

Elke dag genieten ruim 500.000
kinderen onderwijs in de zowat
700 scholen van UNRWA. Over de
jaren hebben UNRWA’s scholen
een reputatie opgebouwd voor
hun hoge schoolresultaten en
laag percentage schoolverlaters,
terwijl gendergelijkheid sinds
1960 is gehandhaafd. Sinds 2000
heeft UNRWA mensenrechten,
conflictresolutie en tolerantie in
haar onderwijspakket opgenomen om vluchtelingenstudenten
uit Palestina te bemachtigen
om hun rechten te genieten en
uit te oefenen, de mensenrechtenwaarden hoog te houden,
trots te zijn op hun Palestijnse
identiteit en positief bij te dragen
tot hun samenleving en tot de
wereldgemeenschap.
Kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor 3,5 miljoen
patiënten

UNRWA beheert meer dan
140 medische centra en biedt uitgebreide eerstelijnsgezondheidszorg. UNRWA’s gezondheidswerkers behandelen
jaarlijks meer dan 9 miljoen
patiëntbezoeken.
Bovendien
financiert UNRWA toegang tot
secundaire en tertiaire gezondheidszorg voor vluchtelingen
met een laag inkomen.

Betere vaardigheden en meer
kansen voor de jongeren om
in hun levensonderhoud te
voorzien

Doorlopende dienstverlening en humanitaire hulp in noodsituaties

In noodsituaties verleent UNRWA niet alleen humanitaire hulp (financiële steun, voedsel, onderdak), maar past het haar diensten aan om zowel
aan de nieuwe als de bestaande behoeften van
de vluchtelingen uit Palestina tegemoet te komen. Wanneer het nodig is, zal UNRWA mobiele
ziekenhuizen organiseren, nieuwe zorg-punten
openen en de financiering en de levering van
levensreddende secundaire en tertiaire gezondheidszorg verhogen. Wanneer de kinderen door
conflicten niet naar school kunnen, ontwikkelt
UNRWA innovatieve didactische hulpmiddelen zodat zij hun studies kunnen voorzetten
– dit omvat materiaal voor zelfstudie en televisieprogramma’s op UNRWA TV – en biedt het
Agentschap inhaallessen en -programma’s aan
zodat zij niet achter raken.
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Met 8 opleidingscentra voor
technisch en beroepsonderwijs
in de regio en gerichte projecten
zoals het studiefonds in Libanon
en het tewerkstellingsproject
voor jongeren in Syrië, biedt
UNRWA jonge vluchtelingen de
kans om beroepsvaardigheden
te verwerven met het oog op
een betere integratie op de arbeidsmarkt. UNRWA steunt eveneens het scheppen van werkgelegenheid door de oprichting
van particuliere bedrijven te
onder-steunen via haar microfinancieringsprogramma en de
financiering van tijdelijke banen
in Gaza.

WIST U DAT?
UNRWA’s verwezenlijkingen met de steun van de EU:
Bijna 50.000 jonge vluchtelingen uit Palestina profiteren van volledig gerenoveerde en veilige recreatieve ruimten
waar ze kunnen spelen, sporten, socialiseren en leren.

De persoonsgerichte en holistische Family Health Team-aanpak
wordt geïmplementeerd in alle vijf
werkgebieden, waardoor de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit
van UNRWA-gezondheidsdiensten
aanzienlijk wordt verbeterd.

Uit een verslag van de Wereldbank van
2014 blijkt dat UNRWA’s scholen in
vergelijking met de openbare scholen voortdurend en consistent betere schoolresultaten kennen met
een marge die overeenstemt met meer
dan 1 extra schooljaar.

Het immuniseringspercentage voor
jonge vluchtelingenkinderen uit Palestina overschrijdt de immuniseringsdoelstellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Sinds 1950 hebben meer dan 2 miljoen vluchtelingenkinderen uit Palestina in UNRWA’s scholen onderwijs gevolgd.

UNRWA levert basisonderwijs en eerstelijnszorg tegen een fractie van de
kosten die de OESO-landen aan hun
bevolkingen besteden (ongeveer 10%
en 1% van de respectieve kosten per
leerling en per patiënt).

In 2016 stopte UNRWA de levering van
in natura voedselhulp ten gunste van
geldoverschrijvingen, een effectievere en versterkende aanpak voor de
156.000 begunstigden in Jordanië, Libanon en de Westelijke Jordaanoever.

“ De Europese Unie is toegewijd om UNRWA te ondersteunen in verdere hervormingsinspanningen, die voortbouwen op het belangrijke werk dat reeds is
verricht, om de kwaliteit van kerndiensten te verzekeren aan kwetsbare vluchtelingen uit Palestina. Ik ben verheugd dat het EU/UNRWA-partnerschap vanaf 2017 in
toenemende mate zichtbaar zal zijn, ter ondersteuning van geselecteerde scholen
en gezondheidsklinieken. ”

Johannes Hahn, Eurocommissaris voor Europees
Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen
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UNRWA IN HET KORT
Het VN-Agentschap voor Hulp en Werken voor de
Vluchtelingen uit Palestina in het Nabije Oosten
(UNRWA), opgericht in 1949 door de Algemene Vergadering van de VN, biedt bijstand en bescherming
aan een bevolking van ruim 5 miljoen geregistreerde
vluchtelingen uit Palestina in Jordanië, Libanon, Syrië, de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, en de Gazastrook, in afwachting van een rechtvaardige oplossing voor hun situatie. De diensten
van UNRWA omvatten onderwijs, gezondheidszorg,
bijstand en sociale diensten, infrastructuur en verbetering van de vluchtelingenkampen, microfinanciering, bescherming en noodhulp. Om de drie jaar,
wordt het mandaat van UNRWA door de Algemene
Vergadering van de VN vernieuwd.
UNRWA è un’agenzia unica in quanto offre, in manieUNRWA vervult een unieke rol in die zin dat het
Agentschap essentiële diensten levert die normaal
ten laste vallen van regeringen. Hiertoe telt het
Agentschap meer dan 32.000 directe medewerkers
(waaronder leerkrachten, artsen, verpleegkundigen,
maatschappelijk werkers en ingenieurs), voor het
merendeel vluchtelingen uit Palestina. Een dergelijke doorlopende dienstverlening vereist een duurzame en voorspelbare financiering van de programmabegroting. UNRWA wordt nagenoeg volledig
gefinancierd (tot 97%) door vrijwillige bijdragen van
VN lidstaten en andere donoren.
Als neutraal en onpartijdig VN-agentschap, heeft
UNRWA strenge procedures en mechanismen in
plaats voor de invoering en handhaving van haar
voorschriften, reglementen en beleid inzake VN-neutraliteit. Zo worden onder meer om de zes maanden
de namen van medewerkers getoetst aan de VN
sanctie lijsten en worden regelmatig inspecties uitgevoerd van de vestigingen. Via haar onderwijsprogramma promoot UNRWA eveneens de universele
waarden en beginselen van de VN. Het Agentschap
heeft ook een systeem ingevoerd om erop toe te zien

dat de leerplannen van de gastregeringen, die in
UNRWA’s scholen gebruikt worden, deze waarden
weerspiegelen.
Door haar activiteiten direct via haar eigen medewerkers uit te oefenen, houdt UNRWA een streng toezicht op de besteding van de donorgelden. Bovendien wordt UNRWA geaudit door de Board of Auditors
van de VN, en donoren zoals de Europese Unie laten
regelmatig controles en missies uitvoeren om te
waarborgen dat de donorgelden op gepaste wijze
worden besteed.
UNRWA werkt nauw samen met een uitgebreid
partnerbestand waaronder donoren en gastregeringen, VN-agentschappen (UNESCO, WHO, WFP, enz.)
alsook andere organisaties (Internationaal Comité
van het Rode Kruis, de Noorse Vluchtelingenraad,
Oxfam, enz.) en de privé sector.

Wie is een vluchteling uit Palestina voor UNRWA?
De operationele definitie van vluchtelingen uit Palestina is «Personen die tussen 1 juni 1946 en
15 mei 1948 hun gewone verblijfplaats in Palestina hadden en die in het conflict van 1948 zowel
hun huis als hun bestaansmiddelen zijn kwijtgeraakt». Evenals de nakomelingen van vluchtelingen onder het UNHCR mandaat, registreert UNRWA ook de nakomelingen van vluchtelingen uit
Palestina.

VOORUITZICHT
Over de loop van de jaren heeft de financiële steunverlening geen gelijke tred kunnen houden met de stijgende vraag
naar diensten te wijten aan het groeiend aantal geregistreerde vluchtelingen, de toenemende behoeften, de steeds
diepere armoede en de escalatie van noodsituaties in de vijf werkgebieden van het Agentschap (het gewapend conflict
in Syrië en haar gevolgen in Libanon en Jordanië; de gevolgen van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden
- te weten de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever; de illegale blokkade van en de herhaalde vijandelijkheden in
de Gazastrook).
In deze zeer uitdagende context is de prioriteit van het Agentschap de kwaliteit en continuïteit van haar diensten te
behouden en dus haar financiële duurzaamheid te waarborgen door structurele en operationele hervormingen te
implementeren, de donorbasis te diversifiëren en de partnerschap met belangrijke traditionele donoren, waaronder
de Europese Unie, te versterken.
united nations relief and works agency
for palestine refugees ni the near east
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Om tal van redenen zijn de vluchtelingen uit Palestina
verstoken van de fundamentele mensenrechten, en de
kwetsbaarheid van vrouwen en kinderen voor geweld
en misbruik neemt eveneens toe. Om de rechten van
de vluchtelingen uit Palestina onder internationaal
recht te vrijwaren en te bevorderen, omvat UNRWA’s
beschermingsstrategie volgende aspecten:
• Het verstrekken van bescherming via de uitvoering
van zijn dienstenprogramma’s door aan de minimale
beschermingsnormen te voldoen;
• De follow-up van gevallen van geweld, misbruik,
verwaarlozing en uitbuiting van kwetsbare groepen,
met inbegrip van vrouwen, kinderen en personen
met een handicap;
• De bevordering van de rechten van de vluchtelingen
uit Palestina onder internationaal recht, via het toezicht houden op en het rapporteren van vermeende
schendingen van het internationaal recht en door
deel te nemen aan private en publieke belangenbehartiging.

UNRWA streeft naar gendergelijkheid in haar eigen
personeelsbestand en zet zich in voor gendergelijkheid in het kader van haar steun aan de menselijke
ontwikkeling en de bescherming van de vluchtelingen uit Palestina. Als onderdeel van de algemene
aanpak van het Agentschap op dit gebied, worden
gerichte acties gecombineerd met een gelijkekansenbeleid om genderkloven te dichten. UNRWA
biedt:
• Juridisch advies en psychologische steun aan slachtoffers van gendergerelateerd geweld, en werkt
samen met externe organisaties om de toegang tot
andere nodige diensten te verzekeren;
• Preventieve maatregelen zoals workshops, opleidingen en sensibiliseringsacties met betrekking
tot gendergerelateerd geweld;
• Kansen voor vrouwen om economisch zelfstandig
te worden via microfinanciering, opleidingen en
werkgelegenheidskansen.
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Dankzij de steun van de EU,
draagt UNRWA bij tot het
bereiken van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen, en
zorgt het ervoor dat geen enkele vluchteling uit Palestina achterblijft.
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Gezondheidszorg

Bescherming van de vluchtelingen uit
Palestina en verdediging van hun rechten
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UNRWA is een agentschap van de Verenigde Naties, opgericht door de Algemene Vergadering in 1949 en gemandateerd om ondersteuning en bescherming te bieden aan een populatie van ongeveer 5,15 miljoen geregistreerde vluchtelingen uit Palestina. Haar missie is om vluchtelingen uit Palestina in Jordanië, Libanon, Syrië, de Westelijke Jordaanoever en de
Gazastrook te helpen in het bereiken van hun volledige potentieel in menselijke ontwikkeling, in afwachting van een rechtvaardige oplossing voor hun zorgwekkende toestand . De
diensten van UNRWA omvatten onderwijs, gezondheidszorg, bijstand en sociale dienstverlening, microfinanciering, infrastructuur en verbetering van de kampen, bescherming en
noodhulp. UNRWA wordt bijna volledig gefinancierd door vrijwillige bijdragen.

