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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, il-21 ta’ Jannar 2021 

Jenħtieġ li l-għajnuna umanitarja 
mogħtija mill-UE għall-edukazzjoni 
tkun fuq żmien itwal u tilħaq aktar 
bniet 
Fi snin reċenti, l-għajnuna mogħtija mill-UE għall-edukazzjoni f’emerġenzi umanitarji u kriżijiet 
fit-tul ħadmet pjuttost tajjeb permezz ta’ proġetti ta’ assistenza rilevanti. Iżda rapport speċjali 
li ġie ppubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) jidentifika wkoll bosta 
nuqqasijiet. B’mod ġenerali, l-appoġġ mogħti mill-UE jilħaq aktar subien, għalkemm huma l-
bniet li għandhom probabbiltà akbar li ma jattendux skola f’reġjuni milquta minn kunflitti. L-
effiċjenza tal-għajnuna mogħtija mill-UE tkun tibbenefika wkoll minn proġetti fuq żmien itwal, 
analiżi aħjar tal-ispejjeż, u sostenibbiltà akbar ta’ programmi dwar il-flus kontanti għall-
edukazzjoni. 

Huwa stmat li 64 miljun tifel u tifla fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw ma jattendux skola primarja. 
Nofshom jgħixu f’żoni milquta minn kunflitti. L-aċċess għall-edukazzjoni joffrilhom 
opportunitajiet ta’ tagħlim u jipprovdi wkoll protezzjoni fiżika immedjata kif ukoll għarfien u 
ħiliet li jsalvaw il-ħajja. Dan l-aħħar, il-Kummissjoni Ewropea żiedet l-għajnuna għall-edukazzjoni 
sa 10 % tal-għajnuna umanitarja totali tagħha, ekwivalenti għal madwar EUR 160 miljun fl-2019. 

L-awdituri sabu li l-għajnuna mogħtija mill-UE għenet fir-restawr u ż-żamma tal-aċċess għal 
edukazzjoni li tkun sikura u ta’ kwalità tajba matul il-kriżijiet umanitarji. Il-proġetti kienu rilevanti 
u kkoordinati tajjeb, u l-Kummissjoni Ewropea indirizzat il-problemi li kienet identifikat matul iż-
żjarat ta’ monitoraġġ. B’riżultat ta’ dan, il-proġetti kienu kapaċi jilħqu l-biċċa l-kbira mill-objettivi 
tagħhom. 

“B’mezzi relattivament limitati, l-UE kienet kapaċi tgħin lil ħafna tfal li ma jattendux skola f’żoni 
milquta minn kriżi,” qal Hannu Takkula, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri responsabbli 
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għar-rapport. “Madankollu, l-appoġġ li hija tagħti għall-edukazzjoni f’emerġenzi jeħtieġ li jiġi 
rfinat biex jilħaq il-livell ta’ effiċjenza u rilevanza li din il-kawża nobbli jistħoqqilha.” 

Il-biċċa l-kbira mill-proġetti huma fuq żmien qasir wisq (ta’ bejn 10 xhur u 12-il xahar) biex ikopru 
l-ħtiġijiet edukattivi pluriennali tat-tfal fi kriżijiet fit-tul. Dan fisser li l-għajnuna mogħtija mill-UE 
kienet inqas effiċjenti u inqas kapaċi biex twassal soluzzjonijiet sostenibbli. Fir-rigward tal-
effiċjenza, l-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni ttejjeb l-analiżijiet tal-ispejjeż biex tikseb 
aktar bl-istess ammont ta’ flus. 

Il-bniet huma aktar f’riskju mis-subien li jitilqu mill-iskola qabel il-waqt minħabba li hemm 
probabbiltà akbar li jkunu involuti f’xogħol tad-dar, jesperjenzaw vjolenza u jiżżewġu kmieni. 
Madankollu, fir-rapport tagħhom l-awdituri jiġbdu l-attenzjoni għall-fatt li l-proporzjon ta’ bniet 
fil-mira u/jew milħuqa ma jirriflettix l-iżvantaġġi akbar li jħabbtu wiċċhom magħhom. 

Fl-aħħar nett, il-proġetti tal-UE dwar il-flus kontanti għall-edukazzjoni ftit li xejn jagħmlu biex 
inaqqsu d-dipendenza tal-benefiċjarji mill-assistenza fi flus kontanti. Għalhekk l-awdituri 
jirrakkomandaw li l-Kummissjoni tippjana li r-riżultati tagħmilhom sostenibbli ladarba l-għajnuna 
umanitarja tintemm, pereżempju billi trawwem l-awtodipendenza u, lil ammont akbar ta’ familji 
benefiċjarji, tirreferilhom soluzzjonijiet ta’ għajxien. 

 
 

Informazzjoni ġenerali 

Permezz tad-Direttorat Ġenerali għall-Protezzjoni Ċivili u l-Operazzjonijiet tal-Għajnuna 
Umanitarja Ewropej (ECHO) tal-Kummissjoni, l-UE tipprovdi għajnuna umanitarja għal dawk 
milquta minn diżastru. Hija tappoġġa ħafna tipi ta’ attivitajiet għall-edukazzjoni, bħal: bini jew 
riabilitazzjoni ta’ klassijiet, forniment ta’ materjali ta’ taħriġ u għamara, taħriġ tal-għalliema, 
għoti ta’ edukazzjoni aċċellerata bħala għajnuna lit-tfal biex jirritornaw l-iskola, sensibilizzazzjoni 
tal-ġenituri rigward l-importanza tal-edukazzjoni, u għoti ta’ flus kontanti għall-familji biex 
b’hekk it-tfal jistgħu jattendu l-iskola. 
L-awditu li ġie ppubblikat illum ikopri proġetti fil-Ġordan u l-Uganda fejn l-impenji tal-UE mill-
2017 sal-2019 kienu ta’ EUR 18-il miljun u EUR 16-il miljun, rispettivament. It-Turkija, l-akbar 
riċevitur ta’ finanzjament mill-UE għall-edukazzjoni f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza 
(EUR 84 miljun), kienet is-suġġett ta’ awditu ieħor ippubblikat fl-2018. 

Ir-Rapport Speċjali Nru 02/2021: “Għajnuna umanitarja mogħtija mill-UE għall-edukazzjoni: tgħin 
lit-tfal fil-bżonn, iżda jenħtieġ li tkun fuq żmien itwal u tilħaq aktar bniet” huwa disponibbli fuq 
is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. 

Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll 
lil partijiet ikkonċernati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u 
r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li jsiru fir-
rapporti tagħha jiddaħħlu fil-prattika. 
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