COMUNICADO DE IMPRENSA
750.000 crianças em risco de ficarem sem acesso a água potável devido ao
aumento dos bombardeamentos no leste da Ucrânia – UNICEF
Kiev, Ucrânia, Genebra 16 Junho de 2017 – Pelo menos 750.000 crianças estão em risco iminente de ficar
sem acesso a água potável na sequência do recrudescer dos confrontos no leste da Ucrânia, alertou hoje
a UNICEF
A recente escalada das hostilidades causou danos profundos nas infra-estruturas de água.
Aproximadamente 400.000 pessoas, entre as quais 104.000 crianças, ficaram sem água para consumo
durante quatro dias desta semana após duas estações de tratamento terem sido destruídas por
bombardeamentos. Os trabalhos de reparação urgente terminaram ontem ao fim da tarde.
“Perto de 3 milhões de pessoas no leste da Ucrânia estão dependentes de infra-estruturas de água que
estão agora na linha de fogo. É expectável que mais famílias fiquem sem acesso a água potável, deixando
as crianças em sério risco de doenças e outros perigos,” afirmou a Directora Regional da UNICEF para a
Europa e Ásia Central, Afshan Khan.
Em Donetsk, os cabos de electricidade que alimenta a estação de tratamento de água da cidade foram
danificados no início deste mês, comprometendo o acesso de mais de 1 milhão de pessoas a água própria
para consumo.
Especialmente nas crianças, a falta de água potável pode muito rapidamente provocar doenças como a
diarreia. E as raparigas e rapazes que têm de ir buscar água a fontes alternativas, ou que têm de abandonar
as suas casas devido à falta desse bem essencial, enfrentam os perigos directos dos confrontos e outras
formas de abusos.
“Todas as partes em conflito devem permitir a reparação urgente das fontes de água destruídas e parar
de imediato com os bombardeamentos de infra-estruturas civis vitais,” acrescentou a responsável da
UNICEF.
A UNICEF providenciou acesso a água potável a mais de 1.5 milhões de pessoas em zonas controladas
pelo governo e por forças não governamentais no leste da Ucrânia. Este trabalho inclui o recurso a autotanques para situações em que o abastecimento se encontrava cortado, fornecimento de bens essenciais
e equipamento e reparação de infra-estruturas.
Depois de mais de três anos de conflito no leste da Ucrânia, 3.8 milhões de pessoas carecem de assistência
humanitária e mais de 1.5 milhões viram-se forçadas a abandonar as suas casas.
A UNICEF apela uma vez mais a todas as partes para que renovem o seu compromisso relativamente ao
cessar-fogo assinado em Minsk em Agosto de 2015 e para que respeitem a legislação humanitária
internacional, nomeadamente permitindo o acesso humanitário sem restrições.
Em 2017, a UNICEF lançou um apelo no montante de 31.3 milhões de USD para prestar apoio em matéria
de nutrição, educação água higiene e saneamento, bem como protecção de crianças e famílias afectadas
no leste da Ucrânia. Até à data o défice de financiamento do é de 21.4 milhões.
Siga a UNICEF Portugal
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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
Para mais informação, é favor contactar:
- Rita Rolin, UNICEF Portugal, Tel: 21 317 75 00, rrolin@unicef.pt
- Melanie Sharpe, UNICEF Genebra, Tel: +41 79 834 74 01 msharpe@unicef.org
- Kusali Nellie Kubwalo, UNICEF Ucrânia Tel: +38 50 448 45 14 knkubwalo@unicef.org

