Save the Children a salvat peste 300 de refugiați
care traversau Marea Mediterană
București, 15 septembrie 2016 – În contextul conflictelor brutale din Orientul Mijlociu, în
urma cărora tot mai mulţi refugiaţi traversează Marea Mediterană pentru a scăpa de
război, persecuţie şi sărăcie extremă, Save the Children a demarat săptămâna trecută o
acţiune de căutare şi salvare, cu ajutorul ambarcaţiunii Vos Hestia. Ambarcațiunea s-a
întors la începutul acestei săptămâni în portul italian Trapani din prima misiune reușită, cu
300 de refugiați și migranți la bord, printre care mai multe femei însărcinate, peste 50 de
copii neînsoțiți și un nou-născut.
Cele mai multe persoane salvate provin din Africa de Vest și au fost preluate de Vos Hestia
sâmbătă dupa-amiază. Potrivit Pazei de Coastă italiene, peste 2.000 de refugiați si migranți au
fost salvați din Marea Mediterană weekendul trecut.
Inițiativa Save the Children vine ca urmare a creșterii alarmante a numărului de copii refugiați
care traversează această zonă – cu două treimi mai mare, comparativ cu aceeași perioadă a
anului trecut. În 2016, peste 3.000 de oameni s-au înecat în Marea Mediterană, înregistrându-se
astfel cu 40% mai multe decese decât în 2015, cele mai multe între Africa de Nord și Italia.
Cu o experienţă de peste 8 ani în acțiuni similare în porturile italiene, Save the Children va
supraveghea direct operaţiunile umanitare, asigurând la bordul navei personal de specialitate
dedicat. Paza de Coastă italiană, responsabilă de coordonarea operaţiunilor de căutare şi
salvare pe mare din această regiune, va conduce ambarcaţiunea către bărcile cu refugiaţi şi
imigranţi care au nevoie de ajutor.
„Indiferent care sunt motivele care îi împing pe refugiați să fugă din țara lor, siguranța trebuie să
primeze. Atunci când vorbim despre copii, situația devine cu atât mai sensibilă. Avem obligația
să îi protejăm - atât pe ei, cât și familiile lor – fie că au ajuns deja în Europa sau se află încă în
timpul acestei călătorii periculoase și, uneori, fatale. În fața acestei provocări complexe,
răspunsul nostru este simplu – trebuie să salvăm acești oameni de la înec!” – Gabriela
Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.
Ambarcaţiunea de căutare-salvare a fost lansată la apă din Augusta (Sicilia) şi este
echipată cu două bărci gonflabile de dimensiuni reduse, operate de echipe specializate, care
salvează oamenii fie din bărcile în risc de scufundare, fie de la înec. Ulterior, persoanele salvate
sunt transferate pe nava principală, unde specialiştii Save the Children le vor acorda primul
ajutor, alimente şi apă, spaţii sigure pentru copii şi facilităţi medicale. Totodată, nava pune la
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dispoziţie traducători şi mediatori culturali, pentru a facilita comunicarea între personal şi
refugiaţi. În final, cei salvaţi sunt duşi într-unul dintre porturile sigure ale Italiei.
Echipa Save the Children se va asigura apoi că cei mici vor primi sprijinul şi atenția necesară,
lucru extrem de important având în vedere că în 2016, de două ori mai mulţi copii au traversat
Marea Mediterană neînsoţiţi de adulţi, faţă de anul trecut - 90% dintre copiii care au ajuns pe
ţărmul italian anul acesta au fost minori neînsoţiţi.
Într-o întâlnire recentă cu reprezentanţii organizaţiilor care se ocupă de salvarea refugiaţilor,
Paza de Coastă italiană și-a exprimat aprecierea față de eforturile umanitare depuse în această
direcție, punctând implicarea activă către un obiectiv comun – acela de
a salva cât mai multe vieţi omeneşti în pericol pe mare.
Mai multe informații privind eforturile de salvare şi căutare a refugiaţilor aflaţi în pericol pe apă
pot fi găsite pe Twitter, la @SaveUKNews și pe Facebook, căutând #savechildrenatsea.
Notă pentru editori:


Conform datelor furnizate de Ministerul de Interne din Italia, 16% dintre persoanele
ajunse în Italia în 2016 au fost copii; mai mult de 15.150 de minori au traversat singuri
Marea Mediterană - o creştere cu 69% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.



90% dintre ei s-au confruntat cu pericolul unui călătorii pe mare şi adaptarea pe un nou
continent fără părinţii lor. De la începutul anului 2016 până la sfârşitul lunii iulie, 13.705
copii neînsoţiţi au sosit în Italia, în comparaţie cu 6.354, în aceeaşi perioada a anului
trecut.



Numărul total de persoane care încearcă să traverseze această porţiune din Marea
Mediterană s-a menţinut în 2016 la o rată similară cu cea din 2015. Peste 90.000 de
refugiaţi şi migranţi au ajuns pe coastele italiene, în primele şapte luni ale anului, atât în
2015, câtşi în 2016.



Ambarcaţiunea de căutare-salvare va naviga sub pavilion italian şi va fi supusă legislaţiei
italiene.

-----------------------------------------------

Despre Organizaţia Salvaţi Copiii
Salvați Copiii este o organizație neguvernamentală, asociație de utilitate publică, non-profit, democratică,
neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecția drepturilor copilului în România, din 1990,
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în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene și cu legislația României.
Salvați Copiii adoptă o poziție independentă în raport cu acțiunile și măsurile instituțiilor, recunoscând că
implementarea legislaţiei şi a politicilor publice în materia drepturilor copiilor nu poate ignora strânsa
colaborare dintre autorităţi, familie, copii şi societatea în care fiecare actor implicat îşi acceptă
responsabilitatea conform principiilor unui parteneriat autentic şi viabil.
În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care
promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de
ţări, VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire,
educație, protecție și participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul
în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 26 de ani
de activitate, peste 1.340.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați
Copiii.
----------------------------------------------------------------------------------

Persoană de contact:
Coordonator comunicare şi Strângere de Fonduri
Alexandra Boeriu / 0744.360.446 / alexandra.boeriu@salvaticopiii.ro
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