Fakta
International Humanitarian Partnership
International Humanitarian Partnership – forkortet IHP – er et mellemstatsligt
samarbejde med det formål at koordinere og levere støtte til større nødhjælpsindsatser rundt omkring i verden.
Samarbejde mellem syv europæiske lande

Eksempler på opgaver

IHP blev grundlagt i 1995 som et mellemstatsligt samarbejde for at yde støtte til humanitære indsatser i konfliktog katastrofeområder. Medlemslandende er Danmark,
Estland, Finland, Holland, Norge, Storbritannien, Sverige,
og Tyskland.

IHP’s støtte omfatter bl.a. informations- og kommunikationsudstyr og kapaciteter, forskellige lejr-moduler, heriblandt fuldt udstyrede base camp-moduler, samt ekspertbistand til planlægning og koordinering af indsatser.

IHP har især ydet støtte til indsatser under FN’s koordinationskontor for humanitær bistand (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA), men samarbejder også med andre FN-organisationer, f.eks. World
Food Programme (WFP), samt med EU o.a.
IHP har et fast sekretariat ved OCHA’s hovedsæde i Geneve.
Principperne for IHP-samarbejdet
Samarbejdet i IHP er bygget op omkring fire centrale
principper:


Effektivitet – det ses lejlighedsvis, at donorlande
nærmest konkurrerer med hinanden om at yde
hjælp. IHP sikrer en mere effektiv planlægning, og
den koordinerede indsats betyder samarbejde frem
for konkurrence.



Synergi – ved at samarbejde er de deltagende lande



Dobbelt anvendelse – de systemer, som de enkelte



Uafhængighed – IHP er opbygget som et uformelt,
ikke-bindende samarbejde under hensyntagen til de
begrænsninger, som de deltagende nationale myndigheder er underlagt.

IHP har siden sin oprettelse deltaget i en lang række
indsatser i mange lande - inden for de senere år i Indonesien, Burkina Faso, Benin, Namibia, Nepal, Albanien,
Ghana, Haiti, Madagaskar, Laos, Pakistan, Jamaica, Belize, Honduras, Libanon, Etiopien, Sri Lanka, Thailand,
Pakistan, Guatemala, Nicaragua, Sudan og mange flere.
Senest har IHP ydet støtte til FN i Tunesien i forbindelse
med flygtninge fra Libyen og i Etiopien i forbindelse med
hungerkatastrofen på Afrikas Horn.
Beredskabsstyrelsen repræsenterer Danmark
Deltagerlandene i IHP er repræsenteret via forskellige
statslige myndigheder, for Danmarks vedkommende Beredskabsstyrelsen. IHP koordineres af et formandskab,
der går på tur blandt deltagerorganisationerne. Fra sommeren 2010 til udgangen af 2011 har Beredskabsstyrelsen formandskabet.

i stand til at kunne levere ydelser, som de ikke enkeltvis ville magte.

lande opbygger til anvendelse i IHP, indgår også i
deres nationale beredskaber. Herved styrkes såvel
det internationale som det nationale beredskab. Hertil kommer, at erfaringer fra internationale indsatser
er til stor fordel for det nationale beredskab.
Base camp til indkvartering af 300 FN-ansatte under opførelse i
Haiti, januar 2010. Beredskabsstyrelsen har bidraget med både
udstyr og mandskab.

Læs mere om samarbejdet på IHP’s hjemmeside:
www.ihp.nu
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