
Ontwikkelingen in humanitaire hulp 

Humanitaire hulp in stedelijk gebied 



Cijfers omtrent stedelijke groei en -vluchtelingen 

Urbanisatie in de wereld: 

 

1950: 0,75 miljard mensen in steden 

2014: 3,9 miljard mensen in steden 

2030 (geschat): 2/3 van wereldpopulatie 

in steden. (bij 8 mld, zou dit 5,3 miljard 

zijn) 
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Cijfers omtrent stedelijke vluchtelingen: 

 

Ca. 60% van alle vluchtelingen op de wereld  

(19,5 M) en ca. 80% van alle IDPs (34 M) 

leven in stedelijk gebied! 

In Jordanie leeft 85% van de vluchtelingen 

in stedelijk gebied, vaak bewust om 

onzichtbaar en anoniem te blijven. 

 

Terwijl veel organisaties nog steeds de focus 

op het platteland hebben liggen als het gaat 

om het bieden van (nood)hulp. 

Miljoen in Urban 

Refugees 21,3      12,78  60% 

IDPs 38      30,40  80% 

          -    

Total 59,3      43,18  73% 



 



Wat is stedelijk gebied (urban setting) 

Kenmerken 

Dichtheid bevolking (vluchte-

lingen vaak onzichtbaar) 

Complexe netwerken (o.a. 

infrastructuur, maar ook 

sociaal, markten, etc.)  

Meerdere overheidsinstanties 

(council, water dept, electricity 

dept. social affairs) 

Grote variatie aan inkomens-

voorziening (cash economie) 

Eigendomsrecht zeer 

complex. (land, huizen, etc.) 

 



‘Do’s’ bij hulp in urban area  

Zorg dat je de complexe 

context van de stad goed kent 

Zorg dat een deugdelijke up-

todate conflict analyse wordt 

uitgevoerd. 

Zorg dat je samenwerkt met 

een locale partner die de stad 

goed kent. 

Zorg voor goede ‘banden’ met 

de autoriteiten 

Bouw voort op bestaande 

systemen (bv. piped water)  

Do no harm aan bestaande 

basis systemen of services 



‘Do’s’ in urban setting (vervolg) 

Zorg voor gebalanceerde 

multi-sector aanpak 

Zorg voor goede mix van hulp 

aan displaced people en host 

community. (goed nadenken 

wat de host comm. is) 

Vanwege cash economie in 

de stad is (unconditional) 

cash programming een goede 

modaliteit 

Bij ‘shelter’ is gedegen 

afspraak met locale overheid 

en landlord een voorwaarde. 
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‘Don’ts’ in urban setting 

Don’t start intervention after 

proper  

- context ananlysis 

- conflict assessment 

- needs assessment 

- risk analysis 

Don’t start without deep 

rooted community based 

organisation as partner 

Don’t start livelihood 

intervention without proper 

market analysis 

 



Bedankt voor uw aandacht 


