Famílies de refugiats rohingya afectades per les pluges a Bangla Desh
11/07/2019 - Vatican News

Les condicions en els campaments i les comunitats d'acollida s'estan deteriorant ràpidament a causa de les violentes
condicions meteorològiques, i és probable que les necessitats humanitàries augmentin en els propers dies a causa de les
noves tempestes previstes, segons informa UNICEF.

Milers de nens, nenes i famílies que viuen als campaments de refugiats de Rohingya i en les comunitats d'acollida de Cox 's
Basar, al sud-est de Bangla Desh, corren el risc de patir inundacions i esllavissades de terra a causa de les intenses pluges
dels últims dies. La situació és particularment complicada en els campaments, on més de 4.000 famílies s'han vist afectades,
moltes de les quals han estat traslladades a zones segures.
Noves tempestes previstes
"Les condicions en els campaments i les comunitats d'acollida s'estan deteriorant ràpidament a causa de les violentes
condicions meteorològiques, i és probable que les necessitats humanitàries augmentin en els propers dies a causa de les
noves tempestes previstes", afirma Alain Balandi Domsam, Representant d'UNICEF a Bangla Desh. "Juntament amb els
nostres associats, hem començat a distribuir ajuda bàsica, com pastilles per a la purificació de l'aigua i lones de plàstic, als
nens i les famílies".
Segons alguns informes, un nen de 7 anys es va ofegar a causa de les fortes pluges i dos nens van resultar ferits. La
infraestructura vital de la qual depenen els nens ha estat danyada o destruïda. Fins a la data, cinc centres d'aprenentatge que
reben suport d'UNICEF han patit greus danys i més de 750 han patit danys parcials, el que ha interromput l'aprenentatge de
més de 60.000 nens i nenes. Almenys 12 centres de protecció de la infància van resultar danyats i un pati d'esbarjo va quedar
completament submergit per les fortes pluges.
Nens particularment vulnerables
Almenys 47 punts i xarxes de distribució d'aigua i més de 600 latrines van resultar afectats o danyats, el que augmenta el risc
de contraure la diarrea per Acquosa acuta, a la qual els nens i nenes són particularment vulnerables.
"Les pluges continuen, i amb elles augmenta el risc de condicions insalubres. Les persones afectades, especialment els infants,
es posen malalts de malalties relacionades amb l'aigua", va dir Berta Travieso, Cap Interina de l'Oficina d'UNICEF a Cox 's
Basar. "Garantir que els nens, nenes i famílies tinguin accés a l'aigua potable i al sanejament adequat és absolutament crucial
per protegir-los.
Reparar serveis afectats
UNICEF i els seus aliats estan reparant tots els serveis afectats, incloses les instal·lacions d'aigua i sanejament i els centres
d'aprenentatge, per tal de reduir al mínim la interrupció de l'educació dels nens i nenes afectats. Els equips mèdics i de nutrició
mòbils estan preparats per mobilitzar quan sigui necessari per vigilar l'estat de salut dels nens, nenes i mares en els
campaments.
Més de 500.000 nens rohingya necessiten ajuda humanitària a Cox 's Basar. UNICEF ha sol·licitat 152.500.000 de dòlars per
donar suport a la tasca de l'organització en favor dels infants refugiats i afectats en les comunitats d'acollida a 2019.
Actualment, encara falten 68,7 milions de dòlars.
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