DECLARAÇÃO

“Nada pode justificar actos de abuso terríveis
contra mulheres e crianças no Kasai”
Declaração atribuível a Marie-Pierre Poirier,
Directora Regional, UNICEF África Ocidental e Central
DAKAR/NOVA IORQUE, 7 de Agosto de 2017 – “O mundo não pode fechar os olhos face à gravíssima
situação das crianças e famílias na região do Grande Kasai (República Democrática do Congo). Nos últimos
doze meses, mais de 1.4 milhões de pessoas – entre as quais 850.000 crianças – foram forçadas a
abandonar as suas casas, e as suas vidas ficaram viradas do avesso devido a actos de violência extrema
generalizados.
“Crianças e mulheres relatam-nos terríveis actos de abuso. Muitas crianças foram recrutadas por forças
armadas, drogadas e atingidas pela violência.
“Nada pode justificar estes actos.
“A situação das crianças está a piorar, e as famílias deslocadas devido ao conflito não podem aceder à
maioria dos serviços básicos. Mais de 200 unidades de saúde foram destruídas e uma em cada quatro já
não estão a operar normalmente. Um total estimado de 400.000 crianças estão em risco de vir a sofrer
de má nutrição aguda severa.
“As crianças perderam um ano de educação, com centenas de escolas que foram alvo de ataques e
pilhagens e professores mortos ou que fugiram para encontrar segurança. O medo da violência traduz-se
na incapacidade dos professores irem trabalhar, enquanto os pais temem enviar os filhos para a escola.
“Todas as partes envolvidas no conflito devem proteger as crianças, pôr fim às violações graves contra as
crianças, e preservar as escolas e serviços de saúde. Os intervenientes humanitários devem ter acesso
impedido às populações afectadas para que possam chegar a todos os que precisam de assistência
urgente.
“Graças à nossa presença na região a longo prazo e uma vasta rede de parceiros locais, a UNICEF está a
responder à escalada das necessidades humanitárias, tendo chegado a mais de 150.000 pessoas afectadas
pela crise com intervenções em matéria de nutrição, saúde, educação, água e saneamento, apoio
monetário directo e protecção infantil.
“Mas se a violência não parar, os nossos maiores esforços nunca serão suficientes. As vidas de muitos
milhares de crianças está em risco.”
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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