Comunicat de presă

Peste 75,000 de copii vor muri pe durata summit-ului G8
L’ Aquila (Italia), 8 iulie 2009 Conform Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii, peste
75.000 de copii vor muri pe timpul celor trei zile, cât va dura summit-ul G8.
Organizaţia umanitară a atras atenţia liderilor G8 care se întâlnesc astăzi în L’Aquila că nu fac
destule eforturi pentru a salva vieţile a 9,2 milioane de copii care mor anual din cauza bolilor ce
pot fi uşor prevenite.
Doar 3% din ajutorul pe care îl acordă ţările bogate celor în curs de dezvoltare este alocat
îngrijirii materne, a nou-născuţilor şi copiilor. Contribuţia totală anuală se ridică la doar 3.5
miliarde dolari US, jumătate din suma pentru care face apel Alianţa Salvaţi Copiii.
Salvaţi Copiii a spus că, dacă liderii G8 şi ceilalţi donatori nu dublează această sumă la cel puţin 7
miliarde dolari US până în 2012, ei nu vor avea nicio şansă în a-şi atinge obiectivul de reducere a
mortalităţii infantile cu două treimi până în 2015. În ritmul actual, acest obiectiv va fi atins abia în
2045.
Adrian Lovett, Directorul de Campanii Salvaţi Copiii, a spus: “Faptul că 9,2 milioane de copii
continuă să moară în fiecare an este cumplit. Doar pe durata summit-ului, în trei zile, peste
75,000 de copii vor muri.
“Liderii G8 au făcut anterior promisiuni care, adeseori, nu au fost respectate. În acest an trebuie
să arate că-şi asumă obligaţia de a salva vieţile copiilor, dublând ajutorul pentru îngrijirea
maternă, a nou-născuţilor şi copiilor.
“Ţările G8 şi alte ţări bogate alocă numai 3.5 miliarde dolari US anual pentru stoparea
fenomenului mortalităţii infantile. Această sumă reprezintă jumătate din cea pe care Alianţa
Salvaţi Copiii o consideră necesară pentru a reduce substanţial numărul de morţi în rândul
copiilor.”
Liderii G8 nu au respectat promisiunea făcută la Gleneagles, aceea că ţările G8 şi alţi lideri
mondiali vor acorda un ajutor suplimentar de 50 miliarde dolari US până în 2010, urmând să se
ajungă, astfel, la o sumă totală de 130 miliarde dolari.
Cele mai recente situaţii ale Alianţei Salvaţi Copiii arată că, singure, contribuţiile membrilor G8
înregistrează un deficit de 20 miliarde de dolari, care se prefigurează a urca la 25 de miliarde
dolari până anul viitor.
Adrian Lovett a continuat: “ Pe scurt, fiecare dolar pe care G8 îl reţin înseamnă că viaţa încă
unui copil e pusă în pericol, că şi mai mulţi copii vor muri.”

Alianţa Internaţională Salvaţi Copiii face apel la liderii G8 de la Roma să:
•

Crească semnificativ fondurile în vederea îndeplinirii promisiunii de acordare ajutor
făcută la Gleneagles.

•

Dubleze fondurile pentru îngrijirea copiilor şi cea maternă, de la 3,5 miliarde dolari US
(2006), la 7 miliarde dolari în 2012, pentru a face posibilă atingerea obiectivului de
reducere a mortalităţii infantile cu două treimi.

•

Acorde ajutor prioritar ţărilor cu cea mai ridicată rată de mortalitate infantilă şi care
înregistrează cele mai multe decese pe segmentul de vârstă 0-5 ani.

Pentru mai multe informaţii sau interviuri, vă rugăm contactaţi:
Sarah Jacobs, telefon: +44 7826 532 986
sau
Sarah Tyler, telefon: +44 7958 337 624
Un Ofiţer Media al Alianţei Salvaţi Copiii este disponibil 24h/zi la numărul de telefon
+44 7831650409.
Note pentru redactori
-

Contribuţiile ţărilor G8 pentru îngrijirea maternă, a copiilor şi nou-născuţilor au fost
stabilite ultima dată în 2006 de Parteneriatul pentru Sănătatea Mamei şi Copilului.
Contribuţiile G8 pentru dezvoltare au la bază contribuţiile G7 din Official Development
Assistance 2005-2008, aşa cum au fost raportate Organizaţiei pentru Cooperare
Economică şi Dezvoltare - Organisation for Economic Cooperation and Development,
Development Assistance Committee OECD DAC. Sumele pentru 2009-2010 sunt
proiecţii bazate pe tendinţa sumelor din 2005-2008. Cifrele din 2005-2008 includ
destinderea datoriei (debt relief) şi alte fluctuaţii pe care donatorii le includ în raportările
către OECD DAC, dar pe care, de obicei, încearcă să le excludă atunci când sunt luate în
considerare alte tendinţe subiacente.

