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Haridusele antav ELi humanitaarabi 
peaks olema pikemaajaline ja 
jõudma rohkem tüdrukuteni 
Viimastel aastatel on ELi abi hariduse andmiseks hädaolukordades ja pikaajalistes kriisides 
toiminud üsna hästi asjakohaste abiprojektide kaudu. Kuid Euroopa Kontrollikoja täna 
avaldatud eriaruandes tuuakse esile ka mitu puudust. Üldiselt jõuab ELi toetus rohkem 
poisteni, kuigi konfliktipiirkondades ei käi suurema tõenäosusega koolis tüdrukud. ELi abi 
aitaksid tõhusamaks muuta ka pikemaajalised projektid, parem kuluanalüüs ja rahalist abi 
hõlmavate haridusprogrammide suurem kestlikkus. 

Arengumaades ei käi hinnanguliselt 64 miljonit last algkoolis. Pooled neist elavad konfliktidest 
mõjutatud piirkondades. Juurdepääs haridusele annab neile õppimisvõimalusi, aga ka vahetut 
füüsilist kaitset ning elupäästvaid teadmisi ja oskusi. Euroopa Komisjon suurendas hiljuti 
haridusele antavat abi 10%-ni kogu oma humanitaarabist ja 2019. aastal moodustas see ligikaudu 
160 miljonit eurot. 

Audiitorid leidsid, et ELi abi aitas taastada ja säilitada võimaluse saada humanitaarkriiside ajal 
turvaliselt kvaliteetset haridust. Projektid olid asjakohased ja hästi koordineeritud ning komisjon 
tegeles probleemidega, mis olid kontrollkäikudel kindlaks tehtud. Tänu sellele suudeti saavutada 
enamiku projektide eesmärgid. 

„EL on suutnud üsna väheste vahenditega aidata paljusid koolis mittekäivaid lapsi 
kriisipiirkondades,“ ütles aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Hannu Takkula. 
„Hädaolukordades haridusalase abi andmist tuleb siiski täiustada, et saavutada sellele väärikale 
tegevusele vastaval tasemel tõhusus ja asjakohasus.“ 

Enamik projekte on liiga lühiajalised (10–12 kuud), et täita pikaajalistes kriisides olevate laste 
mitmeaastaseid haridusvajadusi. See tähendab, et ELi abi oli vähem tõhus ega suutnud pakkuda 
piisavalt kestlikke lahendusi. Seoses tõhususega soovitavad audiitorid komisjonil parandada 
kuluanalüüse, et saavutada sama summa eest rohkem. 
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Tüdrukud on suuremas koolist väljalangemise ohus kui poisid, sest nad osalevad suurema 
tõenäosusega majapidamistöödes, kogevad vägivalda ja abielluvad varakult. Audiitorid juhivad 
aga aruandes tähelepanu sellele, et nende tüdrukute osakaal, kellele abi on suunatud ja/või 
kelleni jõudnud, ei kajasta nende ebasoodsamat olukorda. 

Lisaks ei aita ELi rahalist abi hõlmavad haridusprojektid kuigivõrd vähendada abisaajate sõltuvust 
rahalisest abist. Seetõttu soovitavad audiitorid komisjonil kavandada tulemuste kestlikumaks 
muutmist humanitaarabi lõppemise järel, näiteks soodustades iseseisvat toimetulekut ja 
suunates rohkem abisaavaid perekondi elatise teenimise lahenduste juurde. 

 
 

Taustteave 

EL annab komisjoni Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraadi 
(ECHO) kaudu katastroofis kannatanutele humanitaarabi. Ta toetab paljusid haridustegevusi, 
nagu klassiruumide ehitamine ja taastamine, õppematerjalide ja sisustuse muretsemine, 
õpetajate koolitamine, kiirendatud hariduse pakkumine, et aidata lastel kooli naasta, 
lapsevanemate teadlikkuse suurendamine hariduse tähtsusest ning peredele rahalise abi 
andmine laste kooliskäimiseks. 
Täna avaldatud audit hõlmab projekte, mis viidi ellu Jordaanias ja Ugandas, millele EL eraldas 
aastatel 2017–2019 vastavalt 18 miljonit eurot ja 16 miljonit eurot. Türgit, mis on suurim ELi 
rahastuse saaja hädaolukordades antava hariduse valdkonnas (84 miljonit eurot), auditeeriti 
2018. aastal avaldatud auditi raames. 

Eriaruanne nr 2/2021: „Haridusele antav ELi humanitaarabi: aitab abivajavaid lapsi, kuid peaks 
olema pikemaajaline ja jõudma rohkem tüdrukuteni“ on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja 
veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles. 

Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning 
teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamendid, ettevõtlusringkondade sidusrühmad 
ja kodanikuühiskonna esindajad. Valdav osa tema aruannetes esitatud soovitustest viiakse ka 
ellu. 
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