
UNICEF Acció Humanitària  
per a la Infància 
2019



UNICEF     ABRIL 20192

nens creixeran considerant que la violència és una cosa normal, 
acceptable i fins i tot inevitable. 

La violència contra els infants mai ha de convertir-se en “la nova 
normalitat”. Fins i tot per aquells que no són objecte d’atacs 
directes, els conflictes armats fomenten una atmósfera de 
violència generalitzada i aclaparadora. Quan els infants creixen 
en una situació de conflicte, les seves cicatrius físiques son fàcils 
de veure, però les seves cicatrius mentals estan encobertes i 
triguen molt més temps a curar-se. L’estrés tòxic causat per  
l’experiència o la presència d’esdeveniments traumàtics poden 
tenir un impacte devastador en l’aprenentatge, el 
comportament i el desenvolupament emocional i social dels 
nens i nenes. I quant més temps duri un conflicte violent, més 
profund serà l’impacte.

Cada any, els programes humanitàris d’UNICEF proporcionen a 
milions d’infants que viuen en situacions de conflicte i d’un 
altre tipus d’emergències una sèrie de serveis que serveixen 
per salvar les seves vides. La protecció dels infants contra la 
violència forma una part integrant d’aquests programes.

En aquest context, la protecció de la infància significa mantenir 
a les nenes segures mitjançant la construcció d’instal.lacions de 
sanejament separades per gènere, ben il.luminades i segures. 
Significa treballar per assegurar que el viatge diari d‘un nen cap 
a o des de l’escola sigui segur. Significa ajudar a les nenes a 
romandre a l’escola, i reduir per tant les probabilitats de que 
les obliguin a contraure matrimoni abans de temps o de que 
hagin de patir altres violacions.

A més de protegir als infants dels perills, a on i quan sigui 
possible, és igualment important ajudar-los a fer front als 
efectes devastadors de la violència. Això significa crear espais

 
PRÒLEG
 Acció Humanitària per a la infància 2019
La violència contra els infants adopta formes sinistres. Tant 
a internet com a les llars, les escoles i les comunitats de tot 
el món, es tracta d’un abús físic i emocional que debilita a 
les víctimes. En les situacions d’emergència humanitària- 
especialment les causades pels conflictes armats prolongats- la 
violència pot provocar la mort, lesions greus o traumes duradors. 
Un altre tipus insidiós de violència és la que afecta als nens i 
nenes quan les emergències humanitàries menyscaben la seva 
salut i les priven de necessitats bàsiques com, entre altres, 
la nutrició, l’aigua i el sanejament o l’educació. 

L’Acció Humanitària per a la Infància 2019 destaca la urgència de 
protegir als infants en situacions de crisi contra aquestes amenaçes 
que fiquen en perill les seves vides, el seu benestar i la seva 
dignitat. 

Els perills més persistents afecten centenars de milions de nens 
i nenes que viuen a les zones afectades per conflictes 
prolongats. A  l’actualitat, hi ha més països implicats en 
lluites internes o internacionals que en qualsevol altre moment 
durant els últims 30 anys. I tots els conflictes tenen 
conseqüències terribles per als nens, que sempre es troben entre 
les víctimes més vulnerables. 

En el pitjor dels casos, els nens corren el risc de patir danys 
immediats degut als atacs selectius i indiscriminats, a altres formes 
d’abús com la violència sexual i de génere, el segrest i el 
reclutament a les forçes i grups armats. Si no posem fi a aquestes 
violacions –i si no es responsabilitza a qui les cometen- els  
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OO Sudán del Sud, 2018
La Directora Executiva d’UNICEF, Henrietta 
H. Fore, parla amb una jove de Sudán del
Sud durant una sessió de distribució de
subministres en un lloc d’aigua, sanejament
i higiene dirigit per UNICEF.
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acollidors per als infants i iniciatives d’educació d’emergència 
per restaurar la sensació d’estabilitat i normalitat dels nens i 
nenes. I també significa identificar i capacitar al personal 
encarregat del recolzament psicosocial per a que treballi amb 
els infants tots els dies mitjançant el joc estructurat, l’art i els 
esports. 

Al 2018, UNICEF i els seus aliats van prestar serveis de salut 
mental i recolzament psicosocial a més de 3,1 milions de nens, 
nenes i cuidadors. A Bangladesh, mentrestant centenars de 
milers de persones de la ètnia rohingya buscaven refugi contra 
la violència que es va produir a la veïna Myanmar, vam oferir 
aquest tipus d’ajuda a quasi 160.000 infants. Al Sudán del Sud 
hem reunit a quasi 6.000 nens amb les seves famílies des de 
que el conflicte va esclatar fa cinc anys i va desplaçar a milions 
de persones. També hem ajudat a milers de nenes a reintegrar-
se a les seves famílies i societats després d’haver estat 
lliberades de les forces i grups armats. 

Aquests són solament alguns exemples de la tasca d‘UNICEF 
amb els infants afectats pels conflictes. Però la vida de cada 
infant és preciosa. Cada intervenció, gran o petita, pot marcar 
la diferència. Això és cert tant si el nen es troba a l’Afganistan, 
al Txad, a l’Iraq, Líbia, Mali, la República Centreafricana, a Sïria, 
la República Democràtica del Congo, Somàlia,  al Iemen o a 
qualsevol altre païs destroçat per un conflicte.

No obstant això, arribar als infants en aquesta situació de crisi 
suposa cada cop més problemes. Donat que l’accés humanitari 
s’està complicant a moltes de les regions més inestables del 
mòn, és fonamental que totes les parts facil.litin a UNICEF i als 
seus aliats l’espai que necessiten per a protegir als infants i 
proporciona’ls-hi els serveis essencials. 

Cada cop amb major freqüència ens associem amb 
organitzacions locals i del sector privat per enfortir els sistemes 
que lliuren serveis als nens, nenes i a les famílies abans, durant 
i després de les emergències. Els nostres programes 
d’emergència tracten de tendir ponts entre l’acció humanitària 
i les operacions de desenvolupament. El nostre objectiu és 
satisfer les necessitats immediates dels infants i millorar les 
seves vides en el futur. 

Però depenem de la generositat dels nostres donants per a 
que els i les joves estiguin més segurs avui i millori encara més 
demà. Al 2018, la comunitat humanitària només va poder 
recaptar menys de la meitat dels fons necessaris per executar 
els nostres programes d’emergència per a la infància a tot el 
mòn. Al 2019, depenem de vostès, els nostres aliats en matèria 
de recursos, per assolir la fita de financiació humànitaria 
d’UNICEF, que és de 3.900 milions de dòlars.

Res podria ser més apropiat en un any que marca el 30º 
aniversari de la Convenció sobre els Drets del Nens.

A UNICEF hem observat de primera mà com la seguretat, la 
salut mental i el benestar físic dels infants son vitals per al seu 
desenvolupament general. Amb el recolzament de tots vostès 
podem enviar un poderós missatge al mòn: que és necessari 
protegir a tots els infants, i que tots els infants tenen dret a 
sobreviure i a prosperar, especialment quan es trobin al mig de 
conflictes violents i crisis terribles.

Henrietta H. Fore
Directora Executiva d’UNICEF
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ADAfganistán, 2018
Uns joves estudiants assisteixen a classe a 
una escola que rep l’ajuda d’UNICEF a 
Jalalabad i que acull nens i nenes que 
procedeixen de famílies desplaçades i 
d’altres que tornen als seus llocs d’origen.

http://www.unicef.org/appeals/
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4,2 milions d’infants rebran 
tractament contra la 
desnutrició aguda greu

SALUT 
10,3 milions d’infants seran 
vacunats contra el sarampió

AIGUA, SANEJAMENT I 
HIGIENE 
42,8 milions de persones 
tindran accés a l’aigua 
potable per beure, cuinar i 
cuidar la seva higiene 
personal

PROTECCIÓ DE LA 
INFÀNCIA 
4 milions de nens, nenes i 
cuidadors tindran accés a 
ajuda psicosocial

EDUCACIÓ 
10,1 milions d’infants 
tindran accés a programes 
oficials i oficiosos d’educació 
bàsica, inclós l’ensenyament 
primerenc

TRANSFERÈNCIES EN 
EFECTIU 
1,9 milions de persones es 
beneficiaran de l’assistència 
en efectiu

ARTICLES 
NO ALIMENTARIS 
1,4 milions de persones 
rebran materials per a la llar, 
roba per a l’hivern o refugi

UNICEF i els seus aliats treballaran per a 
aconseguir aquests resultats al 2019:

NUTRICIÓ 

10%
PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA

10%
SALUT

13%
ALTRES*

18%
NUTRICIÓ

20%
AIGUA, SANEJAMENT 
I HIGIENE

29%
EDUCACIÓ

* Inclou costos d’altres sectors o intervencions (4%), recolzament técnic regional, preparació i resposta 
davant emergències (2%), assistència mitjançant transferències d’efectiu (2%), articles no alimentaris 
(2%), comunicació per al desenvolupament (1%), mecanismes de resposta ràpida (<1%) i coordinació de 
grups temàtics (<1%).

Percentatges de necessitats totals per sector:

A: 

59 països
INCLOENT: 

41 milions d’infants

PER A PRESTAR ASSISTÈNCIA A:

73 milions de 
persones

TOTAL:

3.900 milions 
de dòlars

RESULTATS PREVISTOS PER AL 2019
Acció Humanitària per a la Infància 2019
La següent informació resumeix les necessitats mundials per als programes humanitàris 
d‘UNICEF, el nombre total de persones i d’infants que necessiten assistència, així 
com els resultats previstos a l’Acció Humanitària per la Infància 2019.

http://www.unicef.org/appeals/
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Jordània, 2018
Unes nenes reben serveis de suport a  
l’aprenentatge en un dels 13 centres 
d’acollida per als nens denominats 
Makani (o “El Meu espai ”) al 
campament de refugiats de Za’atari.
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Líbia  
El conflicte prolongat, la 
inestabilitat política, el 
deteriorament dels serveis 
públics i una economia 
disfuncional han afectat a 
quasi 1,6 milions de libis. Es 
calcula que 823.000 
persones, entre ells 241.000 
menors, necessiten 
assistència humanitària.

Conca del llac Txad  (Camerun, Txad, Níger, 
Nigèria i la República Centreafricana)
Quasi 21 milions de persones al Camerun, Txad, el 
Níger, Nigèria i la República Centreafricana estan 
afectades pels conflictes en curs. A Nigèria, 
el desplaçament va augmentar al 2018, ja que cada 
setmana es desplaça una mitjana de 4.000 persones, 
principalment dones i infants. Al Camerun, quasi 
mig milió de persones s’han vist obligades a 
desplaçar-se internament i les vulnerabilitats 
segueixen creixent. A la República Centreafricana, 
1,5 milions de menors, dos de cada tres del país, 
necessitaran assistència humanitària al 2019.

Ucranïa 
Uns 500.000 infants 
afectats pel conflicte a 
l’est d’Ucranïa necessiten 
protecció urgentment i 
assistència humanitària, 
inclós l’accés a l’aigua 
potable, entorns 
d’aprenentatge segurs, 
atenció de la salut de 
qualitat i recolzament 
psicosocial.

Crisi a Venezuela 
Els països d’Amèrica Llatina i 
del Carib acullen com a mínim a 
2,4 milions de refugiats i 
migrants veneçolans. Els alts i 
impredictibles fluxes migratoris 
estan portant al límit les 
capacitats dels països receptors 
i augmentant en les comunitats 
d‘acollida la demanda d’uns 
serveis i estructures que es 
troben greument limitades. 

Les fleches indiquen el 
desplaçament de la població  
cap a països veïns degut a 
un conflicte.
Aquest mapa s’ ha estilitzat i no está fet a 
escala. No reflexa la posició d‘UNICEF sobre 
la condició jurídica de cap país o territori, ni 
sobre la delimitació de fronteres. La línia de 
punts representa de manera aproximada la 
línia de control acordada entre l’Índia i  
Pakistán. Les parts encara no han arribat a 
un acord sobre la situació definitiva de 
Jammu i Caixmir. La frontera definitiva entre  
Sudán i Sudán del Sud encara no s’ha 
establert.

LA INFÀNCIA DAVANT LES 
SITUACIONS DE CRISI
El mapa que apareix a continuació reflexa la situació humànitaria mundial a finals 
del 2018 i algunes de les crisis més importants que afecten als infants i a les 
seves famílies.
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República Democràtica del Congo 
A la República Democràtica 
del Congo s’ha produït una 
important escalada de la violència i 
el conflicte armat. Uns 12,8 milions 
de persones corren el risc de patir 
casos d‘inseguretat alimentària i 
malnutrició aguda, això representa 
un augment del 30% desde el 
2017. Els infants infectats amb 
l’ebòla segueixen necessitant 
assistència adequada.

Sudan del Sud 
Malgrat la firma d’un acord de pau, la 
situació humanitària segueix sent greu 
al Sudan del Sud, on persisteix la 
violència, inclosa la violència per motius 
de gènere, una greu inseguretat 
alimentària i nutricional, trastorns 
econòmics i brots d’enfermetats. Més 
de 4,5 milions de persones han quedat 
desarrelades de les seves llars, 6 milions 
necessiten serveis d’aigua, sanejament i 
higiene i 2,2 milions d’infants no 
assisteixen a l’escola.

Etiòpia 
Al voltant de 2,8 milions 
de persones, entre elles 1,5 
milions d’infants, han quedat 
desplaçats a Etiòpia, i es tem que 
el nombre de persones afectades 
segueixi augmentant. L’acord de 
pau firmat amb Eritrea va donar 
lloc a que es produïssin més de 
14.000 noves arribades entre el 
12 de setembre i el 20 d‘octubre, 
i s‘espera que l’afluència continuï 
al 2019.

Iemen 
La crisi humanitària 
provocada pel conflicte al 
Iemen s’ha descrit com la 
major emergència del mòn, 
ja que més de 22 milions de 
persones necessiten 
assistència humanitària. Es 
calcula que 12 milions de 
iemenites, inclosos 2 
milions d’infants, 
necessitaran ajuda 
alimentària al 2019.

Crisi de la població rohingya a 
Bangla Desh i Myanmar 
Des de l’agost de 2017, més de 
730.000 rohingya, entre ells 
400.000 infants, han fugit de la 
violència a Myanmar i s’han 
assentat al districte de Cox's 
Bazar a Bangla Desh. A 
Myanmar, 600.000 rohingya 
segueixen fent front a 
importants problemes, com la 
falta de llibertat de circulació, la 
discriminació i  l’accés limitat als 
serveis bàsics.

Afganistan 
A l’Afganistan, es calcula 
que 3,8 milions d’infants 
necessitaran protecció i 
assistència humanitària al 
2019 degut a l’augment de 
la violència, els desastres 
naturals, inclosa la sequera, 
i el dur hivern, que 
dificultaran encara més 
l’accés als serveis bàsics 
essencials. 

Síria i països veïns 
Quasi vuit anys després del començament del 
conflicte a Síria, uns 13,1 milions de persones 
necessiten assistència humanitària, inclosos 5,6 
milions d’infants, dels quals 493.000 viuen en 
zones de difícil accés. Més de 2,5 millions 
d‘infants sirians viuen com a refugiats a Egipte, 
l’Iraq, Jordània, el Líban i Turquia, on la 
demanda de serveis bàsics, com la salut i 
l’educació, segueixen superant la capacitat de 
resposta de les institucions i les infraestructures.

http://www.unicef.org/appeals/
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72%

TRANSFERÈNCIES  
D’EFECTIU

1,1 MILIONS
de persones van 
rebre assistència 
d’efectiu

© UNICEF/UN0177798/ERGEN© UNICEF/UN0198367/NJIOKIKTJIEN

EDUCACIÓ 

5,9 MILIONS
d’infants van tenir 
accés a programes 
oficials i extraescolars   
d’educació bàsica,  
inclós l‘aprenentatge 
primerenc  

69%

© UNICEF/UN0253241/GONZALEZ

PROTECCIÓ DE LA 
INFÀNCIA 

3,1 MILIONS
de nens, nenes i 
cuidadors van tenir 
accés a  ajuda 
psicosocial

79%

© UNICEF/UN0229508/NAFTALIN

AIGUA, SANEJAMENT I 
HIGIENE 

35,3 MILIONS
de persones van 
poder accedir a 
aigua potable per 
beure, cuinar i cuidar
de la seva higiene personal

97%53%

© UNICEF/UN0201084/KREPKIH

SALUT 

4,7 MILIONS
d’infants van rebre 
vacunes contra el 
xarampió

59%

© UNICEF/UN0155427/MERCADO

NUTRICIÓ

2,6 MILIONS
d’infants van rebre 
tractament contra la 
malnutrició aguda 
greu

RESULTATS ASSOLITS AL 2018
Acció Humanitària per a la Infància 2019
El diagrama que apareix a continuació recull alguns dels principals resultats assolits per UNICEF i els seus associats 
durant els 10 primers mesos de 2018 relacionats amb les fites a favor dels infants. 
En determinats contextos, aquests assoliments es van veure limitats per l‘escassetat de recursos, fins i tot a nivell 
intersectorial; els problemes d‘accés humanitari; la inseguretat; i l’existència d’entorns operatius complicats. Per 
obtenir més informació sobre el 2018, inclosos els indicadors específics per països, és possible consultar les 
pàgines web dels països a: 
<www.unicef.org/appeals>.

http://www.unicef.org/appeals/
https://www.unicef.org/appeals/
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• Va facilitar l’acceptació de la població i l’eficàcia de la resposta a l’arribar a més de 6 milions de persones a través
de la comunicació interpersonal i la participació de la comunitat, fins i tot amb líders comunitaris i antropòlegs;

• Va proporcionar serveis de sanejament i higiene a més de 380 establiments de salut i 400 escoles com a part de
la prevenció i el control d’infeccions, contribuint a la
reducció de la transmissió en el sistema de salut;

• Va proporcionar recolzament psicosocial com a part de la
identificació i el seguiment dels contactes dels casos, la preparació
de les famílies per realitzar enterraments segurs i dignes, la
facilitació de l’admissió dels pacients als centres de tractament de
l’ebòla, i la prestació d’assistència psicosocial i material a les
més de 4.700 famílies dels pacients que havien estat en
contacte amb l’enfermetat;

• Va proporcionar atenció psicosocial i nutricional a 421
infants infectats que van ser admesos als centres de
tractament de l’ebòla i a més de 400 orfes i nens separats
de les seves famílies;

• Va desplegar subministres per valor de 3 milions de dòlars
per fer operatives la resposta multisectorial.

República Democràtica del Congo, 2018 
Uns alumnes es renten les mans en un punt de rentat de 
mans abans d’entrar a l’aula. UNICEF va construir aquesta 
instal.lació per ajudar a contenir el brot de l’ebòla. 
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RECOLZAMENT A LA RESPOSTA DE L’EBÒLA A LA REPÚBLICA 
DEMOCRÀTICA DEL CONGO

Al 2018 es va produir el major brot d‘ebòla de l’història de la República Democràtica del Congo i el primer brot de 
l’enfermetat durant un conflicte armat. Fins el 10 de desembre del 2018 s’havien registrat més de 500 casos d’ebòla, 
amb 25 morts. L’enfermetat ha afectat de manera desproporcionada als infants i a les dones. A través de la Iniciativa 
de Preparacions per a Situacions d’Emergència de Salut, els experts en salut pública d‘UNICEF es van sumar a la resposta 
integrada institucional exercint funcions tant de lideratge com operatives. En general, UNICEF: 

● Invertir en la preparació de les oficines en els països 
mitjançant una millor anàlisi dels riscos i l’establiment de 
mesures d'alt rendiment.

● Reforçar els marcs normatius entorn de l'accés 
humanitari i simplificar els procediments operatius per a 
les emergències.

● Actualitzar els Compromisos bàsics per a la infància en 
l'acció humanitària a fi que reflecteixin les noves 
realitats. 

● Coordinar millor el suport sobre el terreny als països 
que realitzen tasques humanitàries.

● Ampliar el compromís amb les poblacions afectades.

● Garantir que la nostra preparació i resposta siguin
adequades mitjançant la millora en l‘avaluació i la
col·laboració institucional.

● Enfortir el lideratge humanitari en el pla nacional
mitjançant iniciatives d’aprenentatge i de foment de la
capacitat.

 A més d’ampliar i establir noves aliances a nivell mundial per 
abordar amb major eficàcia els problemes humanitaris, 
UNICEF seguirà invertint en la seva funció del lideratge a 
través de la promoció, el recolzament sobre el terreny, 
l’orientació normativa, la generació de proves i el foment de la 
capacitat a nivell dels països. 

d’amenaces greus en particular.

Això inclou:
L’acció humanitària és fonamental per al mandat d’UNICEF i la 
realització dels drets de tots els nens. UNICEF respon a més 
de 300 situacions humanitàries cada any. UNICEF dona 
resposta a les accions humanitàries a través de les seves 
oficines regionals i les seves divisions. Aquestes oficines 
proporcionen la infraestructura bàsica per recolzar la 
preparació i la resposta sobre el terreny a fi de salvar vides, 
protegir els drets, reduir la vulnerabilitat als desastres i als 
conflictes, recolzar els mecanismes de coordinació mundials i 
nacionals i promoure les associacions humanitàries. Qualsevol 
campanya està coordinada per l’Oficina de Programes 
d‘Emergència, que inclou un equip de seguretat i el Centre 
d‘Operacions, que funciona les 24 hores del dia i els 7 dies de 
la setmana. 

Ajuda mundial sobre el terreny 2018 
Sis importants situacions d’emergència van exigir la 
mobilització de tota l’organització el 2018: la crisi dels 
refugiats a Bangla Desh i les crisis prolongades a la República 
Democràtica del Congo, al Nord-est de Nigèria, al Sudan del 
Sud, a Síria i els seus països veïns, i al Iemen. 

De cara al futur
A causa que els conflictes i els desastres segueixen tenint 
conseqüències devastadores per als infants, UNICEF es 
centrará en promoure iniciatives que millorin la qualitat de la 
seva resposta humanitària en general, i en els contextos

Ajuda mundial per a l’acció humanitària
d’UNICEF  
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El nombre de països amb conflictes violents és el més alt en els 
últims 30 anys. Un de cada quatre infants viu en països afectats 
per un conflicte o un desastre. Prop de 31 milions de nens i 
nenes s’han vist obligats a desplaçar-se a causa de la violència i 
els conflictes; d’ ells, 13 milions són refugiats i més de 17 milions 
són desplaçaments interns. Els atacas als infants no cessen.

Des de la República Centreafricana fins al Sudán del Sud, des de 
Síria fins a l’Afganistan, les parts bel.ligerants estan desobeint 
una de les normes de guerra més básiques: la protecció de la 
infància.

Els infants s’han convertit en objectius del front de batalla. És la 
crisi moral de la nostra era: no podem acceptar que sigui una 
cosa normal. 
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Una nena al mig d’una sala de 
classe destruïda a Ucranïa

#INFANTSENELPUNTDEMIRA
Els infants són objecte d’atacs en conflictes de tot el món. No podem acceptar que sigui una cosa normal.  

Unicef té l’objectiu d’assistir a 41 milions 
de nens i nenes en emergències
Milions d’infants que viuen en països afectats per conflictes i 
desastres no tenen accés a serveis essencials de protecció 
infantil, la quan cosa posa en perill el seu benestar i futur. 

Durant les emergències humanitàries, les conseqüències de la 
violència contra els infants poden ser la mort o d anys greus i 
traumes duradors. Altres formes insidioses de violència afecten 
també als nens quan les emergències humanitàries els priven de 
salut, nutrició, aigua i sanejament, educació i altres necessitats 
básiques.

 En aquesta campanya es posa l’accent en la urgència de protegir 
els nens i les nenes de països en conflicte (des de la República 
Democràtica del Congo fins a Síria i Iemen) contra tot aquest tipus 
d’amenaces per a la seva vida, el seu benestar i la seva dignitat.  



ACCIÓ HUMANITÀRIA PER A LA INFÀNCIA 2019 
RESUM

UNICEF    <www.unicef.org/appeals> 11

● Posar fi a la violència sexual i altres tipus de violència de
gènere contra els nens i les nenes.

● Posar fi als atacs a l’educació, incloent-hi els atacs i les
amenaces a estudiants, professors i escoles, i impedir que
s’utilitzin les escoles amb fins militars.

● Posar fi als atacs a l’atenció mèdica, incloent-hi els
treballadors de la salut, els hospitals i les instal.lacions de
salut.

● Posar fi als atacs a instal.lacions i treballadors d’aigua i
sanejament.

● Deixar de reclutar infants per a grups i forces armades, així
com facilitar-ne la seva reintregració en les seves comunitats
d’origen.

● Posar fi a la detenció de menors pressumptament associats a 
grups i forces armades: alliberar-los, posar-los en mans de 
serveis de protecció i facilitar la seva reintregració en les 
seves comunitats.

● Deixar de prohibir als infants en situacions d’emergència
l’accés a assistència humanitària essencial per sobreviure.
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Unicef fa una crida a la protecció de la 
infància atrapada en conflictes armats
No és inevitable que els nens siguin l’objectiu dels conflictes, 
ni que els atacs deliberats i indiscriminats contra ells siguin una 
conseqüència dels conflictes. No és inevitable que les parts 
bel.ligerants bloquegin i prohibeixin l’assistència que podria 
salvar la vida dels infants, ni que milions de nens i nenes 
estiguin a la vora de la mort a causa de la malnutrició aguda 
greu, ni que se’ls obligui a beure aigua bruta i insalubre i, com 
a conseqüència, se’ls exposi a brots de malalties mortals, ni 
tampoc que els obliguin a abandonar l’escola per a la resta de 
la seva infància.

UNICEF insta a totes les parts involucrades a: 

● Posar fi a tots els atacs, deliberats i indiscriminats,
que maten i mutilen als infants.

No més atacs contra els Infants 
El que necessiten els nens i les nenes per crèixer correctament 
és que hi hagi pau. És fonamental per a ells que es redoblin els 
esforços per posar fi als conflictes armats actuals, aparentment 
incessants.

No obstant aixó els infants no poden estar esperant que arribi 
aquesta protecció: mentre les guerres continuen, mai hem 
d’acceptar els atacs contra ells.

Trenta anys després de l’adopció de la Convenció sobre els 
Drets de l’Infant i 70 anys després dels quatre Convenis de 
Ginebra (la base internacional jurídica de la protecció de civils 
en temps de guerra), ha arribar l’hora de dir “Prou! Prou 
d’atacar als infants”. 

http://www.unicef.org/appeals/
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Foto de la portada: Mali, 2018
Nens jugant a teles al centre de desenvolupament de la primera 
infància de la petita població de Barouéli, a la regió de Ségou.

Foto de la contraportada: Indonèsia, 2018
Una família desplaçada pel tsunami del setembre participa en 
una sèrie d’activitats en un espai d’aprenentatge temporal que 
compta amb el recolzament d’UNICEF.

www.unicef.org/appeals
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Pot sol.licitar més informació sobre 
l’acció humanitària d‘UNICEF a:

UNICEF - Comitè d’Andorra 
Prat de la Creu 59-65 Esc B,4a. 
AD500 Andorra la Vella Principat 
d’Andorra
Tel. : +376 867 100

info@unicef.ad

www.unicef.ad

http://www.unicef.org/appeals/
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