Save the Children pregăteşte provizii pentru copiii şi familiile vulnerabile din
Kyrgyzstan, aflate într-o nouă criză a refugiaţilor

OSH, Kyrgyzstan (17 iunie 2010) — Save the Children International va distribui
alimente şi provizii copiilor şi familiilor din sudul Kyrgyzstanului, afectate de un nou val
de crime, violenţă şi incendii.
Filiala Salvaţi Copiii din Osh (Kyrgyzstan) asigură prezenţa unei echipe de urgenţă pe
teren, care strânge provizii pe care le va distribui, pe parcursul acestui weekend,
adăposturilor temporare pentru femei şi copii.
―Aceasta este o criză umanitară majoră. Sute de mii de persoane, din care multe sunt
copii, au nevoie de ajutor şi de protecţie‖, a declarat Will Lynch, Preşedinte Save the
Children Asia Centrală. ―Copiii au experimentat trauma violenţei, insecurităţii, pierderea
familiei, a prietenilor şi a casei. Acum, aceşti copii fie sunt înghesuiţi în adăposturi, unde
nu au activitate şi un sens al normalităţii, fie sunt fugari, aprovizionaţi cu puţină apă şi
mâncare, fără adăpost sau linişte sufletească‖.
Luptele continuă în Nariman şi Kashkar Kyshtak şi au transformat în ruine oraşele Osh şi
Jalal-Abad. Acest lucru a determinat plecarea a peste 400.000 de persoane de la casele
lor. Raportarea echipei Save the Children evidenţiază faptul că majoritatea copiilor şi
adulţilor din zonele de risc se adăpostesc în moschee, în casa vecinilor sau a unor rude
sau rămân baricadaţi în casele lor asediate. Mai mult de 100.000 de uzbeci – copii, femei
şi persoane în vîrstă s-au refugiat în Uzbekistan, iar numărul lor este în creştere.
―Ştim din propria experienţă că mişcările de masă devin permanente atunci când sunt
cauzate de crize interne. Trebuie să ne mişcăm rapid şi să ne pregătim pentru o lungă
perioadă de ajutor acordat copiilor. Ne confruntăm cu o acutizare a sărăciei la copii‖ a
continuat domnul Lynch.
Save the Children este una din puţinele agenţii umanitare internaţionale care lucrează în
Kyrgyzstan şi care se află în zonă din 1992.

