Juntos
pelas crianças

COMUNICADO DE IMPRENSA
UNICEF agradece o donativo de um milhão de euros efectuado pela Fundação IKEA
para ajudar a melhorar as condições de vida das crianças na Somália

4 de Agosto de 2011 – A Fundação IKEA doou um milhão de Euros à UNICEF para ajudar a salvar a vida
das crianças que sofrem de malnutrição aguda no Sul da Somália e noutras áreas do país. Estima-se que
1.85 milhões de crianças estejam a precisar de assistência humanitária no país e que 780.000 crianças
estejam a sofrer de malnutrição aguda. Na semana passada a UNICEF lançou um apelo a todas as partes
envolvidas para que o propósito de salvar a vida das crianças no Sul da Somália se torne na principal
prioridade e pediu um reforço urgente do apoio por parte dos doadores. A IKEA, que é o maior parceiro
empresarial da UNICEF, respondeu imediatamente no sentido de disponibilizar fundos no espaço de poucos
dias.
A situação na Somália é, actualmente, a pior crise de segurança alimentar no mundo. A situação de fome foi
declarada em duas regiões do Sul do país. No decurso do mês passado, a UNICEF forneceu bens
nutricionais para 65.000 crianças nas regiões afectadas pela seca. O donativo da Fundação IKEA irá ajudar
directamente a impulsionar a pipeline de abastecimento da UNICEF para dar apoio aos existentes 325
centros de apoio alimentar, 16 centros de estabilização e 201 centros de alimentação terapêutica em regime
ambulatório e proporcionar tratamento a 130.000 crianças que precisam urgentemente de melhorar as suas
possibilidades de sobrevivência.
“Estamos profundamente agradecidos à Fundação IKEA pelo seu generoso contributo, que irá ajudar a fazer
realmente a diferença na vida de tantas crianças e suas famílias nas regiões afectadas” afirmou Leila
Pakkala, Directora do departamento de Angariação de Fundos e Parcerias Privadas da UNICEF.
Per Heggenes CEO, Stichting IKEA Foundation, acrescentou: "Acreditamos que a situação no Corno de
África exige uma atenção urgente e crucial. O primeiro passo, obviamente, consiste em salvar o maior
número possível de vidas, no mais curto espaço de tempo, porque cada minuto conta. É amplamente
consensual que a necessidade mais imediata consiste em fornecer alimentos terapêuticos e suplementares
às crianças que estão à beira da morte."
Para mais informações, é favor contactar:
Larissa Schlotterbeck, UNICEF Geneva,Lschlotterbeck@unicef.org, 0041 7967 733 48
Helena de Gubernatis, UNICEF Portugal, hgubernatis@unicef.pt , +351 21 317 7513

EMERGÊNCIA

COMO AJUDAR:

Corno de África

• www.unicef.pt
• 760 501 501 Chamada de valor acrescentado (0,60€ + IVA)
• NIB 0033 0000 5013 1901 2290 5 Conta Millennium BCP
• Caixas Multibanco – Pagamento de Serviços > Compras
Entidade 20467
Referência 777 777 777

