
cara a cara
refuxiados

“O conflito de Siria afecta a máis 
nenos e nenas ca nunca”

Para Lorena Cobas, responsable de 
emerxencias do Comité Español do 
Fondo das Nacións Unidas para a 
Infancia (Unicef), o conflito de Siria 
provocou unha crise de infancia. 
Despois de case cinco anos dun 
conflito de violencia extrema, o 
número de nenos e nenas afectados 
multiplicouse por quince e máis de 
sete millóns e medio necesitan axu-
da humanitaria na actualidade. Por 
iso, Unicef centrou os seus esforzos 
en mellorar e fortalecer os servizos 
básicos dentro de Siria, nos países 
veciños aos refuxiados e migrantes 
que xerou o conflito e, nos últimos 
meses, tamén en Europa.
Por que xurdiu esta crise dos refu-
xiados sirios? Siria leva case cinco 
anos vivindo un conflito de violencia 
extrema. Decenas de miles de per-
soas morreron e millóns tiveron que 
fuxir dos seus fogares e de escolas e 
hospitais, xa que tamén foron obxec-
to directo dos ataques. Comunidades 
enteiras están illadas e sen acceso a 
necesidades básicas como comida e 
auga. A única opción para sobrevi-
vir que lles queda ás familias sirias 
é fuxir dos seus fogares e cruzar as 
fronteiras coa esperanza de atopar un 
refuxio de paz e esperanza nos países 
máis próximos ou, como ocorre nos úl-
timos meses, en Europa.
Por que se subliña tanto a palabra 
“refuxiado”? Para Unicef, trátase dun-
ha crise de refuxiados e migrantes, e o 
obxectivo é cubrir todas as situacións 
das persoas que se desprazan a ou-
tro país e que non quede ningún neno 
ou nena sen atender. Refuxiado é to-
da persoa que foxe do seu país para 
escapar da guerra ou da persecución. 
Poden solicitar asilo político, xa que 
o estatuto de refuxiados está reco-
ñecido na lexislación internacional. 

Migrante é calquera persoa que se 
move dun país a outro, pero que non 
foxe dunha persecución ou guerra. Os 
migrantes poden fuxir da pobreza ou 
simplemente desprázanse para unirse, 
por exemplo, a familiares que migra-
ron anteriormente.
Como afecta isto os dereitos da in-
fancia? As ameazas durante o des-
prazamento danse tanto se son refu-
xiados coma migrantes. A maioría das 
violacións dos dereitos dos nenos e 
nenas ocorren cando se atopan atra-
pados, nun campo de refuxiados, en 
terra de ninguén, nun limbo legal, nas 
fronteiras, sen identidade.
Os nenos volven ser, de novo, os 
máis necesitados. Como sofren esta 
crise? En case cinco anos de conflito 
están afectados máis nenos e nenas 
ca nunca. A cifra multiplicouse por 15; 
un total de 7,6 millóns necesitan axu-
da humanitaria, fronte aos 500.000 de 
2012. Máis de dous millóns permane-
cen dentro de Siria baixo asedio ou en 
zonas difíciles de alcanzar. En 2014, 
rexistráronse 60 ataques a escolas no 
país e 5000 xa non se poden utilizar 
con esa función. As comunidades de 
acollida nos países veciños —moitas 
xa vulnerables antes da crise— están 
baixo unha presión crecente, os seus 
recursos esgótanse e o seu acceso 
aos servizos está sobrecargado. Ac-
tualmente, hai máis de catro millóns 
de refuxiados en Oriente Medio e no 
norte de África.
Que está a facer Unicef ante esta 
situación? Sen o final do conflito á 
vista, ademais da axuda humanitaria, 
Unicef está proporcionando unha res-
posta sustentable e a longo prazo ás 
necesidades da infancia afectada. Po-
ñemos o foco no apoio aos sistemas 
de infraestruturas e á súa mellora, 
como a instalación da rede de auga 

ou a construción de plantas de auga. 
En protección infantil, centrámonos no 
fortalecemento dos servizos dentro de 
Siria e nos países veciños que acollen 
refuxiados. Nos últimos meses, tamén 
estamos atendendo as necesidades 
dos refuxiados e migrantes en Europa. 
De aí, o establecemento dos Espazos 
Amigos da Infancia nas fronteiras que 
ofrecen apoio psicosocial, fortalecen 
os sistemas de reunificación familiar 
e fornecen auga potable, alimentos 
suplementarios e roupa, alén doutros 
bens para afrontar o inverno. 
Como se pode axudar neste labor? 
Os consumidores que queiran apoiar 
os nenos e nenas que sofren as con-
secuencias desta crise de refuxia-
dos e migrantes poden facer unha 
contribución a UNICEF. Teñen toda 
la información na nosa páxina web:  
www.unicef.es.
Que mensaxe lle daría a quen aínda 
non percibe a gravidade deste pro-
blema? Esta é unha crise da infancia, 
xa que a metade dos afectados son 
nenos e nenas que nada teñen que 
ver co conflito, pero que viven de ma-
neira moi dura os seus efectos. Agora 
máis ca nunca é fundamental que non 
abandonemos estes nenos e nenas, 
antes de que eles mesmos abandonen 
a esperanza.
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