DECLARAÇÃO
Declaração de Anthony Lake, Director Executivo da UNICEF,
sobre as crianças afectadas pela violência em Rakhine, Myanmar
NOVA IORQUE, 5 de Setembro de 2017 – "Desde 25 de Agosto mais de 125.000 refugiados Rohingya
fugiram através da fronteira do estado de Rakhine, em Myanmar, para o Bangladesh, 80 por cento dos
quais são mulheres e crianças. Mas muitas mais crianças que precisam de assistência e protecção
permanecem em algumas zonas do norte daquele estado que foram arrasadas pela violência.
"No Bangladesh, a UNICEF está a reforçar a sua resposta para prestar auxílio às crianças refugiadas – com
protecção, nutrição, saúde, água e saneamento.
"Em Myanmar, a UNICEF não tem actualmente acesso às zonas afectadas no norte do estado de Rakhine.
Não conseguimos chegar a 28.000 crianças às quais anteriormente prestámos apoio psicológico ou às
4.000 crianças que receberam tratamento para a má nutrição em Buthidaung e Maungdaw. O nosso
trabalho em matéria de água e saneamento foi suspenso, assim como as reparações das escolas que
estavam em andamento.
"As crianças de ambos os lados da fronteira precisam de ajuda e protecção urgentes".
Siga a UNICEF Portugal

***
Acerca da UNICEF
A UNICEF promove os direitos e bem-estar de todas as crianças, em tudo o que fazemos. Juntamente com os
nossos parceiros, trabalhamos em 190 países e territórios para traduzir este nosso compromisso em acções
concretas, centrando esforços para chegar às crianças mais vulneráveis e marginalizadas, para o benefício de
todas as crianças, em qualquer parte do mundo. Para saber mais, visite www.unicef.pt
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