Comunicat de presă
Bucureşti, 19 ianuarie 2009

Alianţa Internaţională Salvaţi Copiii a început ajutorarea pe scară largă a
copiilor din Gaza după încetarea focului
Seturi de ajutoare pentru copii au fost distribuite în Gaza duminică, 18
ianuarie
IERUSALIM (18 ianuarie 2009) - Alianţa Internaţională Salvaţi Copiii s-a mobilizat rapid pentru
a aduce ajutoare în Gaza şi a le distribui copiilor şi familiilor în nevoie imediat după anunţarea
încetării unilaterale a focului. Un camion cu 100 de seturi pentru copii, 150 de seturi igienice şi
peste 1.400 de pachete de scutece pregătit de Salvaţi Copiii a ajuns pe 18 ianuarie dimineaţa în
Gaza, unde personalul Alianţei şi partenerii locali au început să le distribuie familiilor din
adăposturile din Beit Lahia şi Jabalia.
Salvaţi Copiii salută încetarea unilaterală a focului şi speră că această stare se va menţine, în
vederea unei păci durabile de care să beneficieze toţi copiii, atât cei din Gaza, cât şi cei din Israel.
De asemenea, organizaţia a lansat un apel pentru accesul liber al ajutoarelor umanitare pentru
familiile afectate din Gaza.
“Salvaţi Copiii salută accesul imediat al organizaţiilor umanitare în Gaza imediat după încetarea
focului, fapt care ne-a permis să aducem aici ajutoarele de care oamenii au atât de mare nevoie” a
declarat Annie Foster, team leader-ul Salvaţi Copiii pentru acţiunea de urgenţă din Gaza.
“Situaţia este deosebit de gravă. Copiii şi familiile lor au fost lipsiţi de articole de primă necesitate
timp de aproape o lună de zile. Personalul nostru care a dus ajutoare la unul din centre ne-a spus
că oamenii au început să aplaude când li s-au adus scutece pentru nou-născuţi şi copii”.
Salvaţi Copiii acordă ajutoare pentru peste 25.000 de copii şi familii
De la începerea conflictului pe data de 27 decembrie, organizaţia umanitară a acordat ajutoare
constând în pachete de alimente pentru peste 25.000 de persoane, dintre care jumătate copii, din
partea de nord şi de sud a fâşiei Gaza. Ajutoare au ajuns duminică, 18 ianuarie, şi la alte 4.000 de
persoane din Jabalia, Beit Lahia şi estul oraşului Gaza, constând în pachete de alimente, de
scutece, seturi pentru copii (conţinând articole precum pături, hăinuţe, scutece şi unguente) şi
seturi igienice (conţinând articole precum săpun, detergent de vase şi hârtie igienică).
În următoarele zile Salvaţi Copiii preconizează livrarea de carpete de plastic care să acţioneze ca
protecţie între saltele şi pământul rece, apă îmbuteliată, precum şi pachete de alimente şi
îmbrăcăminte pentru familiile din adăposturi. În plus, Salvaţi Copiii pregăteşte seturi de copii şi
seturi igienice care să fie transportate şi distribuite în continuare în Gaza.

"Salvaţi Copiii face toate eforturile necesare pentru a acorda cât mai multe ajutoare posibil în
Gaza," a spus Annie Foster. "Peste 3.000 femei au născut, adeseori cu asistenţă minimă şi fără
articolele specifice de strictă necesitate de care are nevoie un nou-născut. În plus, nu a existat
niciun fel de ajutor pentru copiii afectaţi emoţional de cele întâmplate în jurul lor...”
Pregătindu-se pentru o intervenţie masivă, Salvaţi Copiii a înaintat către Naţiunile Unite numele
a cinci persoane-cheie din rândul personalului din cadrul acţiunii de urgenţă ca nume prioritare în
vederea intrării în zona de conflict imediat ce se permite accesul organizaţiilor umanitare aici.
De asemenea, Alianţa şi-a reînnoit apelul global pentru strângerea sumei de 10 milioane de dolari
pentru intensificarea acţiunilor de ajutorare în zonă.
Ajutorarea copiilor şi întoarcerea la normalitate
“Punctul nostru central de interes la momentul actual este asigurarea necesarului de supravieţuire
pentru copii şi familiile lor. Dar trebuie făcute mult mai multe pentru a rezolva criza de protecţie
a copilului prin care s-a trecut în cele peste trei săptămâni de lupte” a adăugat Foster.
Salvaţi Copiii va imprima în prima parte a acestei săptămâni pliante referitoare la protecţia
copilului, care vor fi distribuite împreună cu celelalte ajutoare. Pliantele vor conţine numere de
linii de ajutor (help lines) la care copiii pot suna, ilustraţii pentru identificarea de mine de
personal şi a altor pericole, precum şi sfaturi pentru părinţi asupra modalităţilor de ajutorare a
copiilor afectaţi de stres emoţional. Organizaţia pregăteşte şi seturi de jocuri în vederea
distribuirii imediate către copiii din Gaza, care le vor stimula mecanismul de readaptare şi îi vor
ajuta să se întoarcă la normalitate.
"Cea mai bună modalitate de tratare a stresului emoţional este reintroducerea copilului în rutina
zilnică – ceea ce înseamnă a dormi toată noaptea, a se juca cu prietenii, a merge la şcoală, a fi
alături de familie” a declarat Foster. "Pentru început ne vom concentra asupra creării de zone
specifice unde copiii îşi pot trăi copilăria”.
Salvaţi Copiii România salută, la rândul său, încetarea focului în fâşia Gaza. “Pe această cale
facem apel la autorităţile române să se implice activ în acordarea de ajutor umanitar, inclusiv prin
intermediul organizaţiilor neguvernamentale active pe teren. De altfel, oricine doreşte să vină în
ajutorul copiilor şi familiilor din Gaza o poate face donând în conturile Salvaţi Copiii România.
Toate fondurile astfel strânse vor fi redirecţionate către Alianţă, ai cărei reprezentanţi se află în
Gaza” a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte executiv al organizaţiei Salvaţi Copiii
România.
Conturile Salvaţi Copiii România sunt:
Cont Lei: RO15RNCB0071011434790005
Cont Euro: RO31RNCB0071011434790008
Cont USD: RO69RNCB0071011434790003
Banca: BCR – Sucursala Plevnei, Bucureşti

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

