Comunicat de presă
“Salvaţi Copiii” lansează un apel de strângere a 2 milioane de dolari pentru
ajutorarea victimelor inundaţiilor din India
Bucureşti, 02 septembrie 2008
Alianţa Internaţională “Salvaţi Copiii” a lansat un apel de urgenţă pentru
strângerea a două milioane de dolari pentru sprijinirea a sute de mii de copii şi a
familiilor acestora, afectate de cele mai puternice inundaţii din ultimii 50 de ani din
India.
Până acum inundaţiile au afectat 14 judeţe din regiunea Bihar, în nordul Indiei,
ceea ce a determinat guvernul Indiei să decreteze starea de urgenţă. Conform
ultimelor informaţii, aproximativ 1.5 milioane persoane au fost obligate să-şi părăsească
locuinţele, mai mult de 225.000 locuinţe au fost complet distruse şi peste 57,000
persoane evacuate.
Printre victime se numără peste 500,000 copii, care rămân cei mai vulnerabili şi
mai expuşi în faţa epidemiilor care apar de obicei în astfel de situaţii datorită lipsei de
adăposturi, apă potabilă, alimente şi medicamente. În Bihar situaţia este cu atât mai
disperată cu cât regiunea este recunoscută ca având cei mai slabi indicatori la capitolele
nutriţie, mortalitate infantilă şi maternală, precum şi trafic de copii.
Thomas Chandy, CEO Save the Children India, a declarat: “Nevoile sunt
imense. Noi am luat deja primele măsuri de ajutorare a copiilor afectaţi şi a familiilor
lor şi facem un apel către toţi cei interesaţi (…) să ne ofere sprijinul lor pentru
rezolvarea situaţiei “.
În faţa situaţiei de urgenţă din India, Save the Children a demarat deja
ajutorarea a 10.000 de familii, respectiv 30.000 de copii, cu apă, alimente, adăposturi,
asistenţă medicală, dar şi cu spaţii special destinate, unde copiii obţin sprijin pentru a
trece cu bine peste stresul emoţional.
Se aşteaptă ca şi alte regiuni să fie afectate în următoarele săptămâni, de aceea
nevoia de a acţiona in urgenta şi de a constitui noi adăposturi alternative rămâne cât se
poate de stringentă.
Salvaţi Copiii speră în strângerea celor 2 milioane de dolari pentru a putea
continua acţiunile aflate deja în derulare şi pentru a întreprinde şi alte intervenţii de
urgenţă pentru salvarea de vieţi omeneşti.
Salvaţi Copiii România se alătură celorlaltor organizaţii membre ale Alianţei
Save the Children din lumea întreagă în susţinerea acestei cauze şi pune la dispoziţia
celor care doresc să efectueze donaţii următoarele conturi:
RO15RNCB0071011434790005 / RON
RO31RNCB0071011434790008 / EUR
RO69RNCB0071011434790003 / USD
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Salvaţi Copiii 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 100
de 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, in programele sale sunt
implicaţi peste 30.000 de copii. 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 Salvaţi Copiii vizitaţi www.salvaticopiii.ro

