Comunicat de presa
Alianta Internationala Salvati Copiii acorda asistenta de urgenta pentru 10.000 de
copiii si familii, victime ale conflictului dintre Rusia si Georgia
Bucuresti, 12 august, 2008

Alianta Internationala Salvati Copiii s-a mobilizat pentru a acorda asistenta de urgenta
miilor de copii si familii prinse in conflictul armat izbucnit in regiunea muntoasa
separatista Osetia de Sud, la frontiera dintre Rusia si Georgia.
Personalul Save the Children din Georgia s-a aratat ingrijorat fata de soarta locuitorilor
din Tskinvali, capitala Osetiei de Sud si din orasul invecinat, Gori, situat dincolo de
granita georgiana. Sute de oameni au murit sau au fost raniti in cele doua orase de la
inceputul conflictului (joia trecuta, noaptea) dintre Georgia si Osetia de Sud, sprijinita
de trupele rusesti. Osetia de Sud a fost o continua sursa de tensiune intre Gerogia si
Rusia, inca din anii 1990, cand regiunea s-a desprins de Georgia.
“Trebuie sa ajutam miile de familii prinse in acest conflict. Suntem ingrijorati mai ales
de soarta familiilor din orasele Tskinvali si Gori. Luptele au fost intense inca din
noapte zilei de joi si se pare ca multe familii nu au acces la apa potabila”, a spus Tom
Vincent, directorul Save the Children din Georgia. El a adaugat ca “spitalele din
Tskinvali si Gori sunt deja pline de raniti si au ramas fara echipament si instrumente
medicale”.
Conform primelor raportari ONU, cateva mii de familii (majoritatea etnici georgieni)
si-au parasit casele si s-au mutat din Osetia de Sud in localitatile Gori, Rustavi si
Mtskheta din Georgia.
Biroul Save the Children din Georgia va asista intr-o prima faza 10.000 de copii si
membrii ai familiilor afectate de conflict, distribuindu-le obiecte sanitare si igienice,
alimente si alte obiecte casnice. “ Valoarea ajutorului oferit de Save the Children pana
acum a fost de 50.000 de dolari, dar estimam ca aceste resurse acopera doar pentru
inceput nevoile copiilor prinsi in acest conflict”, a spus Vincent.
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Potrivit statisticilor oficiale ale Save the Children, aproximativ 3500 de persoane si-au
parasit locuintele (cei mai multi etnici georgieni), din localitatile estice ale Georgiei Bazaleti, Lagodekhi, Sagarejo, Tskhvarichamia, Mtskheta, Gardabani, Dusheti, Bolnisi,
Borjomi, Rustavi - si capitala Tbilisi. Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati
(UNHCR) din Georgia apreciaza ca acestora li se adauga alte 50.000 – 60.000 de
persoane care nu se mai afla in casele lor, dar care nu sunt inregistrate.
Save the Children lucreaza in Georgia din 1993, centrandu-si activitatea pe sprijinirea
celor mai vulnerabile populatii din tara, cum ar fi copii strazii, familiile refugiate sau
oferirea de servicii educationale, de sanate si mijloace de trai comunitatilor sarace.
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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

