NOTA DE IMPRENSA
É necessária acção urgente para proteger as crianças
na ‘crise esquecida’ na República Centro-Africana
BANGUI/GENEBRA/NOVA IORQUE/DAKAR, 5 de Maio de 2017 – Sem o reforço do apoio, a vida e o futuro
de mais de 1 milhão de crianças na República Centro-Africana (RCA) estão ameaçados, afirmou hoje a
UNICEF.
Apesar da frágil recuperação do país a que temos vindo a assistir, a violência esporádica e a instabilidade
continuam a ser um problema, estimando-se que cerca de 890.000 pessoas continuem deslocadas e mais
de 2.2 milhões de pessoas – metade das quais são crianças – precisem de assistência humanitária.
“Não podemos permitir que a RCA se torne numa crise esquecida,” afirmou Christine Muhigana,
Representante da UNICEF na RCA. “A realidade é que sem o apoio suficiente não teremos capacidade para
proporcionar os serviços vitais necessários para manter as crianças saudáveis, em segurança e na escola.”
Actualmente, mais de 425.000 pessoas continuam deslocadas no interior do país e 463.000 procuraram
refúgio nos vizinhos Camarões, Chade, República Democrática do Congo e Congo – sendo que os
Camarões acolhem mais de metade destes refugiados. Estima-se que cerca de metade dos deslocados
sejam crianças.
A situação das crianças no interior do país continua calamitosa devido à violência e à deslocação
generalizada que deixaram as crianças especialmente vulneráveis em termos de saúde, exploração e
abuso. Quase metade das crianças menores de cinco anos (41%) sofre de má nutrição crónica que
compromete o seu desenvolvimento físico e intelectual; 1 em cada 7 crianças morrerão antes dos cinco
anos; e um terço das crianças não estão na escola.
“Os serviços sociais continuam a não existir em muitas zonas do país onde as organizações humanitárias
têm de prestar assistência de emergência às populações mais vulneráveis,” acrescentou Christine
Muhigana. “A UNICEF está a trabalhar para levar assistência humanitária a áreas afectadas pelo conflito
e a trabalhar com o governo na recuperação das zonas que são seguras.”
Em Maio de 2015, os líderes dos grupos armados assinaram um compromisso para libertarem todas as
crianças que se encontram nas suas fileiras. Desde então, mais de 7.000 crianças foram libertadas, mas
centenas de outras continuam a integrar estes grupos.
Num momento em que estamos perante uma corrida contra o tempo para chegar quanto antes às
crianças e famílias mais vulneráveis com ajuda vital, a UNICEF tem um défice de financiamento de 32.6
milhões de USD. O apelo lançado pela organização em 2016 recebeu menos de 56 por cento do montante
global necessário.
O acesso humanitário continua a ser uma questão premente, num país que é considerado um dos mais
perigosos para o pessoal das organizações humanitárias. Só em Março de 2017 registaram-se na RCA 14
incidentes envolvendo organizações humanitárias.
Em 2017 a UNICEF e organizações parceiras visam:
 Chegar a 29.585 crianças menores de cinco anos com tratamento para a má nutrição aguda;
 Proporcionar a 320.000 pessoas acesso a serviços de saúde essenciais;
 Fornecer água potável a 450.000 pessoas deslocadas e às comunidades que as acolhem;
 Prestar apoio psicossocial a 50.000 crianças.

Aceda ao mais recente Situation Report sobre a situação República Centro-Africana aqui.

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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