Comunicat de presă
Bucureşti, 13 ianuarie 2009
Alianţa Internaţională Salvaţi Copiii a lansat un apel de urgenţă pentru victimele din
Gaza
Alianţa Internaţională Salvaţi Copiii a lansat un apel la soluţionarea pe cale paşnică a actualei
crize, care pune în pericol vieţile copiilor şi familiilor din Gaza şi ale celor din zonele israeliene
ameninţate de atacuri. Salvaţi Copiii a solicitat părţilor implicate încetarea ostilităţilor, inclusiv a
atacurilor aeriene şi terestre din Israel şi atacurilor cu rachete din Gaza. De asemenea, organizaţia
a lansat un apel pentru strângerea sumei de 10 milioane USD şi a solicitat accesul liber pentru
acordarea de ajutor umanitar copiilor şi familiilor aflate în pericol.
La două săptămâni de la izbucnirea conflictului dintre Hamas şi guvernul israelian, se estimează
că sunt peste 800 de morţi, dintre care peste 200 de copii, şi peste 3.300 de răniţi. De asemenea,
se estimează că un milion de persoane trăiesc fără apă sau curent electric, peste jumătate dintre
acestea fiind copii. Mii de case au fost afectate şi peste 21.000 de persoane şi-au părăsit
domiciliul, refugiindu-se în adăposturile improvizate în şcoli sau alte locaţii. Numărul de locuri
din adăposturi rămâne, însă, insuficient, comparativ cu numărul de cereri. Potrivit autorităţilor
din Rafah, cel puţin 600 de case, respectiv 800 de familii, îşi părăsesc casele pe timpul nopţii,
refugiindu-se fie în adăposturi, fie în casele rudelor sau cunoscuţilor.
Personalul Alianţei Salvaţi Copiii aflat în Gaza a distribuit pachete de alimente şi medicamente
către aproximativ 14.600 de persoane, dintre care peste 7.300 de copii, însă dificultăţile de a
transporta în siguranţă alte ajutoare împiedică acordarea de ajutoare suplimentare în bune
condiţii. În Um Al Nasser au fost folosite căruţe cu măgari pentru livrarea alimentelor, deoarece
şoferii de camioane s-au temut să se aventureze în regiune.
Mii de copii, afectaţi fizic şi psihologic de violenţele din Gaza, sunt în pericol de a cădea pradă
malnutriniţiei datorită deficitului de alimente. Chiar şi înainte de izbucnirea violenţelor, 50.000 de
copii din Gaza sufereau de malnutriţie, mai bine de două treimi erau deficitari de vitamina A iar
aproape jumătate din copiii sub vârsta de 2 ani erau anemici. Lipsa accesului la alimente, apă şi
medicamente le ameninţă acum şi mai mult starea sănătăţii. “Starea de malnutriţie acută
vulnerabilizează şi mai mult copiii în faţa bolilor” a declarat Ned Olney, director al acţiunii de
intervenţie de urgenţă Salvaţi Copiii în Gaza. “ Încetarea ostilităţilor de toate părţile şi accesul
liber al ajutoarelor umanitare ar permite ajutorarea acestor copii aflaţi în nevoie”.
Din cele 1.5 milioane de locuitori din Gaza, 1.1 milioane sunt dependenţi de ajutoarele
alimentare ale organizaţiilor precum Salvaţi Copiii. Salvaţi Copii, ce activează în Orientul
Mijlociu încă din 1953, a iniţiat acordarea de ajutoare umanitare în colaborare cu cei mai

importanţi jucători din această zonă, inclusiv Naţiunile Unite şi alte organizaţii neguvernamentale
internaţionale.
Fondurile ce vor fi strânse în urma apelului lansat de organizaţie vor fi folosite pentru ajutorarea
în regim de urgenţă cu alimente, apă şi medicamente a minimum 10% din populaţia afectată de
conflict (aproximativ 150.000 de persoane, dintre care peste jumătate copii). De asemenea, aceste
fonduri vor permite şi iniţierea de programe de ajutorare pe un termen mediu de 6 luni.
Salvaţi Copiii România consideră că ostilităţile din Gaza încalcă grav dreptul fundamental al
omului la supravieţuire şi face un apel la guvernul României să se implice activ în soluţionarea
crizei cu care se confruntă populaţia din Gaza şi în acordarea de ajutor umanitar, inclusiv prin
intermediul organizatiilor neguvernamentale active pe teren.
“În calitate de organizaţie care apără şi promovează drepturile copilului, Salvaţi Copiii
România consideră că prin situaţia actuală din Gaza sunt ignorate cu desăvârşire drepturile
copiilor şi familiilor lor la protecţie împotriva oricărei forme de agresiune militară.
Autorităţile române trebuie să facă presiuni la nivel internaţional pentru încetarea ostilităţilor,
deschiderea coridorului pentru ajutoarele umanitare şi asigurarea circulaţiei libere a bunurilor
în regiune,” a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte executiv al organizaţiei Salvaţi
Copiii România.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:
Ana Dumitru
Coordonator Comunicare Salvaţi Copiii România
Tel : 021 316 61 77
Mail: ana.dumitru@salvaticopiii.ro

Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, non-profit, care
promovează de 18 ani drepturile copilului, în acord cu Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile
Copilului. Este membră a Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii, cea mai mare organizaţie independentă din
lume de promovare a drepturilor copiilor, ce cuprinde 27 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 ţări.
Salvaţi Copiii România este implicată în diferite proiecte de educaţie, protecţie socială şi advocacy pentru copiii din
familii sărace, copiii victimă a violenţei, copiii victime ale exploatării prin munca, copiii străzii, copiii refugiaţi,
copiii din comunităţile dezavantajate, copiii cu dizabilităţi etc., lucrând cu copiii si familiile acestora pentru
îmbunătăţirea vieţii lor de zi cu zi şi crearea unor planuri de viitor. Anual peste 30.000 de copii sunt implicaţi
în programele organizaţiei. Salvaţi Copiii îşi utilizează experienţa globală pentru a obţine din partea
organismelor guvernamentale decizii şi iniţiative de pe urma cărora să beneficieze toţi copiii.
Pentru mai multe informaţii despre programele Salvati Copiii România vizitaţi www.salvaticopiii.ro

