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Zadeva: Pomoč EU za obnovo Haitija po orkanu Matthew 

Haiti je 4. oktobra 2016 prizadel orkan Matthew, zaradi katerega je umrlo skoraj tisoč ljudi, več tisoč 
pa jih je ostalo brez svojih domov. Poleg tega je bila v velikem delu države močno poškodovana 
infrastruktura.  

Po ocenah ZN 1,4 milijona ljudi potrebuje takojšnjo pomoč, hkrati pa obstaja nevarnost vsesplošne 
lakote. Poleg tega so kot posledica orkana nastali idealni pogoji za razširjanje bolezni, saj je dostop do 
vode izredno omejen, sanitarne storitve se ne izvajajo zadostno, primanjkuje pa tudi ustreznih 
nastanitev. V državi je še vedno velika nevarnost za epidemijo kolere.  

Kljub dolgoročni podpori, ki jo je EU že zagotovila, je bil napredek na Haitiju od potresa leta 2010 
minimalen. Kot je uničenje po orkanu Matthew tragično pokazalo, je infrastruktura še vedno veliko 
preslaba, zaradi česar so naravne nesreče v državi, ki velja za najrevnejšo v Latinski Ameriki, še toliko 
bolj uničujoče, obnova pa bistveno počasnejša.  

1. Kako namerava EU – razen dodatne nujne finančne pomoči, zagotovljene za Haiti – podpreti 
trajnostne rešitve za krepitev odpornosti države, v kateri je velika verjetnost naravnih nesreč?  

2. Ali se načrtuje revizija trenutnih programov za zmanjševanje tveganja nesreč v karibskih 
državah? 

3. Kakšna je točna narava kratkoročnih projektov in dejavnosti za pomoč po orkanu, ki jih EU 
neposredno podpira na terenu? 


