
 

 

 
 
 
 

 
 
Den Haag, 12 februari 2015 
 
Eerste stap op weg naar vernieuwing noodhulp gezet 
Tien hulporganisaties tekenen verklaring voor effectievere noodhulp 
 
Door een betere samenwerking met onder andere bedrijven, overheden en universiteiten, 
kunnen hulporganisaties in de toekomst innovatiever noodhulp bieden. Dat is één van de 
punten uit de gezamenlijke verklaring waarmee tien noodhulporganisaties vandaag naar 
buiten komen tijdens de Nederlandse Humanitaire Top in Den Haag. 
 
Door het grote aantal humanitaire crises en de complexiteit ervan, staat het huidige humanitaire 
systeem onder grote druk. Nog nooit zijn er op hetzelfde moment zoveel rampen met een hoge 
impact geweest. 
 
De helft van alle vluchtelingen woont in steden en niet meer in kampen, waardoor het lastiger is 
voor noodhulporganisaties om hen te bereiken. Een groot deel van hen is onder de 18 jaar. Om te 
voorkomen dat een verloren generatie ontstaat, geven de organisaties extra aandacht aan deze 
groep.   
 
Daarnaast verschuift de focus van noodhulporganisaties steeds meer naar het versterken van de 
capaciteit van lokale hulporganisaties. Ook staat in de verklaring dat efficiënte aanpak van langdu-
rige crises vraagt om een betere afstemming tussen noodhulp en wederopbouw. 
 
Tijdens de Nederlandse Humanitaire Top hebben de organisaties hun aanbevelingen overhandigd 
aan Robert Smith van de World Humanitarian Summit. Smith neemt deze aanbevelingen mee als 
Nederlandse inbreng voor de wereldtop in 2016  in Istanbul. 
 
Deelnemende organisaties  
De tien hulporganisaties die de verklaring getekend hebben:  
CARE Nederland, Cordaid, HealthNetTPO, ICCO en Kerk in Actie, het Nederlandse Rode Kruis, 
Oxfam Novib, Stichting Vluchteling, Save the Children, War Child en ZOA.  
 
Humanity House, Universiteit Groningen en NCDO werkten mee aan de organisatie van de Neder-
landse Humanitaire Top. 
              
Noot voor de redactie: 
 
Voor vragen en interviewverzoeken kunt u terecht bij persvoorlichter Marjolein Hammink.  
E: marjolein.hammink@icco-cooperation.org, T: 06 224 54 112 of  
Mara Verduin E: mara@maraverduin.nl T: 06 266 58 480.  
 
Hieronder treft u de 9 aanbevelingen aanbevelingen voor de Nederlandse inbreng tijdens de World 
Humanitarian Summit  in 2016 in Istanbul. 



 

 

 
We	  commit	  ourselves	  to	  	  and	  call	  upon	  all	  participants	  of	  the	  World	  Humanitarian	  Summit	  to:	  	  	  
	  

1. Step	  up	  our	  efforts	  to	  support	  local	  partners	  in	  strengthening	  their	  capacities	  to	  deliver	  	  timely	  

and	  impartial	  	  humanitarian	  aid	  with	  respect	  for	  the	  legitimate	  roles	  of	  national	  actors	  in	  re-‐

sponding	  to	  humanitarian	  crises;	  

2. Strengthen	  our	  capacities	  in	  emergency	  response	  in	  the	  immediate	  aftermath	  of	  an	  emergency,	  

be	  better	  prepared	  for	  humanitarian	  work	  in	  very	  insecure	  environments,	  and	  stepping	  up	  our	  

	  efforts	  to	  improve	  access	  to	  	  people	  in	  need	  by	  advancing	  the	  respect	  for	  humanitarian	  principles	  

and	  international	  humanitarian	  law;	  	  	  

3. Strengthen	  coordination	  and	  cooperation	  in	  humanitarian	  response	  and	  evaluate	  the	  effects	  of	  

the	  multiple	  roles	  of	  the	  UN	  and	  UN	  coordination	  in	  situations	  of	  conflict	  for	  access	  to	  people	  in	  

need	  and	  effective	  and	  accountable	  delivery	  of	  aid;	  

4. Ensure	  participation	  of	  and	  accountability	  to	  affected	  communities	  of	  humanitarian	  program-‐

ming	  during	  all	  stages	  of	  preparedness,	  relief	  and	  recovery;	  

5. Initiate	  recovery	  programming	  as	  soon	  as	  possible	  during	  the	  relief	  phase	  and	  work	  as	  organisa-‐

tions	  and	  with	  	  donors	  to	  better	  link	  humanitarian	  relief	  efforts	  with	  recovery	  and	  development	  	  

and	  ensure	  the	  continuity	  of	  basic	  services	  to	  affected	  communities;	  

6. Step	  up	  our	  efforts	  to	  provide	  aid	  to	  displaced	  people	  in	  urban	  settings	  in	  order	  to	  reflect	  the	  	  

reality	  that	  more	  than	  50%	  of	  refugees	  and	  displaced	  now	  live	  in	  cities;	  

7. Promote	  gender	  sensitive	  humanitarian	  aid	  and	  context	  specific	  approaches	  that	  promote	  	  

women	  and	  girls’	  empowerment	  over	  their	  own	  lives	  from	  the	  first	  stages	  	  of	  a	  humanitarian	  	  

response;	  

8. Promote	  attention	  for	  children	  and	  youth	  as	  a	  group	  with	  specific	  needs	  in	  humanitarian	  

response	  and	  thus	  tackling	  the	  growing	  problem	  of	  ‘Lost	  generations’;	  

9. Step	  up	  our	  cooperation	  	  with	  private	  partners	  and	  academia	  to	  develop	  innovative	  solutions	  in	  

humanitarian	  programming;	  	  

 


