NOTA DE INFORMAÇÂO
UNICEF INICIA PROGRAMA DE CHEQUES DE COMIDA E TRANSFERÊNCIAS EM DINHEIRO PARA AS CRIANÇAS
NECESSITADAS E SUAS FAMÍLIAS NO SUL DA SOMÁLIA
NAIROBI, Quénia, 13 Setembro 2011 – A fim de chegar às crianças e famílias afectadas pela fome e pela seca
no sul da Somália a UNICEF e organizações parceiras lançaram um programa de distribuição de cheques de
comida e subsídios em dinheiro.
A magnitude da crise, com 336.000 crianças gravemente mal nutridas, exige que sejamos criativos e que
encontremos formas inovadoras e rápidas – e em larga escala ‐ para evitar que mais crianças morram,”
declarou a Representante da UNICEF na Somália, Rozanne Chorlton. “A escassez de comida no mercado local
deu origem à escalada do preço dos alimentos no ano passado, e os cheques (vouchers) de comida e os
subsídios em dinheiro ajudam a dinamizar o poder de compra e a incentivar os comerciantes locais a colocar
no mercado mais alimentos a preços acessíveis.”
As transferências em dinheiro (subsídios ) e os cheques de comida já demonstraram que permitem que as
famílias tenham acesso a alimentos e outros bens essenciais no mercado local.
Este mês, mediante esta nova iniciativa apoiada pela UNICEF, 15.000 famílias em Lower e Middle Juba, bem
como em Lower Shabelle vão beneficiar de cheques de comida e apoios financeiros para comprar um cabaz de
alimentos essenciais. As famílias registam‐se junto de ONGs parceiras e os subsídios são transferidos através
da Hawala local – um sistema legal fiável para transferências de dinheiro. O processo vai ser monitorizado por
terceiros a fim de garantir que os fundos cheguem aos que mais necessitam.
Os cheques em comida estão também a ser distribuídos pelos parceiros da UNICEF na área da educação a mais
de 15.000 crianças que frequentam 212 “espaços seguros para crianças” supervisionados. Na ausência de
programas de alimentação escolar, estes cheques representam um apoio crucial para as crianças afectadas e
são também um incentivo para aumentar a frequência escolar.
A UNICEF precisa urgentemente de 15 milhões de dólares a fim de permitir que esta iniciativa seja alargada de
modo a chegar no mínimo a 40.000 famílias noutras zonas afectadas, nomeadamente em Bay, Bakool, Gedo,
Middle Juba e no Corredor de Afgooye. São ainda necessários mais 10 milhões de dólares para que mais
100.000 crianças e as suas famílias possam beneficiar deste esquema de apoio através das escolas nas zonas
mais afectadas pela fome.
“Precisamos urgentemente de expandir este esquema para salvar a vida de mais crianças,” afirmou Chorlton.
“Para tal, precisamos que haja rapidamente fundos disponíveis.”
Além de continuar a fornecer suplementos nutricionais a 500 centros de alimentação terapêutica, a UNICEF
está preparar‐se para fazer chegar a200.000 famílias no Sul da Somália uma ração suplementar de um
composto de soja rico em micronutrientes e carboidratos. Mais de 97.000 pessoas estão já a receber esta
ração, e os números têm vindo a aumentar todas as semanas à medida que mais fornecimentos têm vindo a
chegar às zonas mais afectadas do sul do país.
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