TEMAS

HUMANIDADE
EM AÇÃO

As fronteiras, nomes e designações empregadas neste documento não implicam endosso oficial nem expressam qualquer
opinião por parte do CICV sobre o status legal de qualquer território, reivindicação de soberania ou localização de fronteiras
ou limites.

HUMANIDADE
EM AÇÃO

CICV

ÍNDICE
Mensagem do presidente�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
Quem somos ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Onde trabalhamos������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
As pessoas que ajudamos: 2018 em números��������������������������������������������������������������������������10
Informações financeiras de 2018�������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Segurança econômica������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
Água e habitat������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Assistência primária à saúde�������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Primeiros socorros e atendimento hospitalar������������������������������������������������������������������������ 20
Reabilitação física����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22
Contaminação por armas ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 24
Restabelecimento de laços familiares������������������������������������������������������������������������������������ 26
Ciência forense���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28
Detidos���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
Proteção dos vulneráveis e promoção das normas������������������������������������������������������������������32
Parceria com as Sociedades Nacionais: uma rede mundial����������������������������������������������������� 34
Apoio dos doadores��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36

MENSAGEM DO PRESIDENTE
À medida que 2018 chegava ao fim, um paradoxo se tornou cada vez mais evidente: embora, em geral,
a população mundial esteja mais saudável, mais rica e mais conectada do que nunca, o progresso não
necessariamente levou à paz.
Os conflitos que irrompem em partes especialmente vulneráveis do globo continuam tendo um enorme
impacto nas populações locais e nos países vizinhos, com frequência alimentando instabilidades
regionais. Nesses conflitos, temos observado violações regulares do Direito Internacional Humanitário
(DIH) e ataques desproporcionais em áreas urbanas, além de ataques contra civis, serviços civis e
trabalhadores humanitários. Homens, mulheres e crianças sofrem não apenas o efeito imediato da
morte e dos ferimentos, mas a destruição de suas casas, escolas e meios de subsistência.
Atualmente, é a combinação de ameaças – violência, “terrorismo”, medidas e políticas antiterroristas,
junto com déficits de desenvolvimento, injustiça, exclusão e mudança climática – que está tornando
as pessoas ainda mais necessitadas.
Em 2018, o CICV fez a diferença na vida das pessoas em mais de 90 países. Nossas maiores operações
foram realizadas na Síria, Iraque, Iêmen, Chifre da África, região do Lago Chade e o Sahel, Afeganistão,
Myanmar e Bangladesh. Em alguns conflitos prolongados, operamos há décadas; em outros lugares,
intensificamos nossas atividades em resposta às novas emergências.
Em todos os locais onde trabalhamos, defendemos os princípios de neutralidade, imparcialidade e
independência. As crescentes restrições à ação humanitária dificultaram esse enfoque em muitos
países, exigindo que ganhássemos a aceitação mediante negociações e esforços diplomáticos para
chegar às pessoas necessitadas e proteger as metodologias humanitárias. Priorizamos estar próximos
de quem precisa do nosso apoio e, ao fazê-lo, demonstramos o valor único de nossa abordagem.
As terríveis imagens da devastação em Ghouta Oriental, a paisagem assustadora de Rakhine e os

H. Eain/CICV

desenhos das crianças nos campos em Kaga Bandoro ficaram em minha mente durante o ano inteiro,

assim como a dedicação dos nossos colegas, que colocaram o espírito humanitário em prática frente
às adversidades diárias.
Como todos os anos, intensificamos nossas ações com a eclosão das crises – o surto de ebola na
República Democrática do Congo, o recrudescimento dos confrontos na Faixa de Gaza, as crises
migratórias na América Central –, muitas vezes com o apoio dos nossos parceiros do Movimento
Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.
Em diversos lugares, do Sudão do Sul à Ucrânia, mantivemos nossa capacidade de agir como um
intermediário neutro. Nos processos de Astana e Estocolmo para a Síria e o Iêmen, o CICV foi
reconhecido como tendo legitimidade e conhecimento para falar sobre as preocupações humanitárias
relativas à detenção e às pessoas desaparecidas. O projeto humanitário forense que realizamos
nas ilhas Falkland/Malvinas, que envolveu a exumação e identificação dos corpos dos soldados ali
enterrados, não apenas trouxe alívio para as famílias, mas também apresentou um modelo criativo de
ação humanitária.
O apoio generoso dos nossos parceiros financeiros sinalizou a contínua confiança no CICV. Estamos
gratos por suas contribuições, que nos ajudaram a cobrir nossos gastos em 2018 (1,93 bilhão de francos
suíços, o que representa uma taxa de implementação de 94%) e esperamos que a tendência de queda
do financiamento flexível – essencial para proporcionar uma ação neutra, independente e humanitária
– seja revertida.
Apesar disso, o ecossistema de financiamento humanitário ainda precisa aprimorar o seu modo de
funcionamento e fazer uma transição para um novo modelo de negócios, no qual as necessidades
das comunidades presas em conflitos prolongados sejam abordadas através de uma lente mais
ampla, quebrando barreiras por meio de parceiros e reforçando a sustentabilidade das atividades do
CICV – o que nos permitirá apoiar a resiliência das comunidades que queremos servir. Precisamos
ser inovadores se quisermos preencher a lacuna crescente entre as necessidades das pessoas e o que
realmente podemos oferecer para atender a essas necessidades.
A nova Estratégia Institucional 2019-2022 do CICV identificou as principais prioridades para os próximos
anos. Em virtude das complexas dinâmicas dos conflitos atuais, o documento se concentra em áreas
como o fortalecimento da proteção e da prevenção, a garantia de um impacto humanitário sustentável,
a transformação digital e a parceria com outros. A estratégia foi bem recebida por nossos doadores e
apoiadores, e confio que nos ajudará a enfrentar os desafios humanitários que temos pela frente.
Nesse sentido, será fundamental a nossa capacidade de criar parcerias e colaborar de maneiras
novas e diferentes. Nenhum setor pode responder sozinho às crises humanitárias de maneira ampla
e profunda: o progresso exigirá um forte apoio dos Estados, das organizações internacionais e da
sociedade civil em geral.
Embora o espaço neutro, imparcial e humanitário ainda seja o melhor para mudar vidas e reconciliar,
os atores humanitários podem liderar os esforços nas linhas de frente e guiar outros através de um
cenário de sociedades fragmentadas, desafios de segurança e necessidades multifacetadas.
Nos próximos anos, continuaremos a trabalhar com os nossos parceiros, confiando em suas
habilidades, conhecimentos, recursos e contribuições financeiras para fazer a diferença. Obrigado a
todos vocês que colaboraram com o trabalho do CICV em 2018. Espero contar com o seu apoio contínuo
no futuro.

Peter Maurer
Presidente do CICV
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QUEM SOMOS
UM MANDATO HISTÓRICO
O CICV é uma organização neutra, imparcial

O CICV é a única organização humanitária à qual

e independente cuja missão é proteger e

os governos incumbiram especificamente esta

assistir as vítimas dos conflitos armados. Os

função tanto nas normas dos tratados de Direito

Estados concederam esse mandato ao CICV nas

Internacional Humanitário como na legislação

Convenções de Genebra de 1949 e nos seus dois

nacional.

Protocolos Adicionais de 1977.

A VISÃO DE UM HOMEM
O CICV deve a sua existência à visão e

que foi renomeado para Comitê Internacional

determinação de um homem: Henry Dunant.

da Cruz Vermelha (CICV). Naquele mesmo ano,
16 Estados e quatro instituições filantrópicas

A data: 24 de junho de 1859. O lugar: Solferino,

enviaram representantes para uma conferência

uma cidade no norte da Itália. Os exércitos da

internacional em Genebra. Esse evento marcou

Áustria e da França viram-se em meio a uma

a adoção do emblema distintivo – uma cruz

dura batalha e, após 16 horas de combates, havia

vermelha sobre um fundo branco, que inverte

40 mil mortos e feridos espalhados no chão.

as cores da bandeira suíça – e a criação da Cruz

Naquela mesma noite, Dunant, um cidadão suíço,

Vermelha.

passou pela área a negócios. Ele ficou horrorizado
ao ver milhares de soldados de ambas as forças

No ano seguinte, os Estados adotaram um tratado

sofrendo por falta de assistência médica.

para melhorar o atendimento oferecido às
pessoas feridas em conflitos, independentemente

Sua convicção levou à criação, em 1863, do

do lado em que estivessem. Nascia assim o Direito

Comitê Internacional de Socorro aos Feridos,

Humanitário.

I. Sherkhan/CICV

Henry Dunant fez um apelo à população local para que o ajudasse
a cuidar dos feridos, ressaltando que os soldados de ambos os lados
deveriam ser tratados de igual maneira.

R. Abdeldayem/CICV

ONDE TRABALHAMOS
Durante os últimos 150 anos, nós do CICV protegemos e assistimos as vítimas dos conflitos armados e outras situações de violência
onde quer que estejam e sem importar a atenção que recebem da mídia. Como estamos presentes nos lugares, conhecemos em
primeira mão a situação e as necessidades das pessoas. Também ajudamos quando os desastres naturais ocorrem em zonas de
conflito e quando o nosso know-how específico pode fazer a diferença.

Sede
Delegação
Delegação regional
Missão
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16.632
funcionários no terreno em
mais de 90 países em 2018.
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AS PESSOAS QUE AJUDAMOS:
2018 EM NÚMEROS

7.399.899
pessoas receberam alimentos

789.931
pessoas tiveram aumento de renda

5.065.945
pessoas receberam ferramentas
agrícolas, gado, sementes e outras ajudas
para produzir alimentos

pessoas obtiveram acesso à água limpa,
saneamento adequado e/ou melhores
condições de vida

399
hospitais receberam materiais e outras
formas de assistência

136.677
pessoas receberam capacitação em
primeiros socorros

464

502.382

estabelecimentos de assistência primária
à saúde receberam apoio

pacientes tiveram as despesas
hospitalares cobertas

3.002.306
pessoas, incluindo crianças, foram vacinadas

1

189
projetos de reabilitação física receberam
apoio do CICV, beneficiando 487.700
pessoas 1

Os números de beneficiários dos projetos de reabilitação física provêm de dados mensais agregados,
incluindo beneficiários recorrentes.
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35.220.959

1.352

1.006

lugares de detenção com 1.020.088
detidos foram visitados pelos delegados
do CICV

pessoas, incluindo 840 crianças, foram
reunidas com as suas famílias

1.002.856

M. Mortvedt/CICV

telefonemas foram feitos entre familiares
e 150.709 mensagens Cruz Vermelha
foram entregues

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DE 2018
1,71 BILHÃO DE
FRANCOS SUÍÇOS

93,5%

de cada doação vai para o terreno

Gastos no terreno em 2018
AS DEZ MAIORES OPERAÇÕES
EM TERMOS DE GASTOS

EM MILHARES DE
FRANCOS SUÍÇOS

Síria

183.284

Sudão do Sul

127.192

Iraque

119.473

Iêmen

104.703

Nigéria

88.864

República Democrática
do Congo

78.056

Afeganistão

72.168

Somália

68.073

Ucrânia

60.419

Myanmar

53.043

POR REGIÃO

6,5%

de cada doação é empregada na sede

POR ATIVIDADE

África

Segurança econômica

Ciência forense

Américas

Água e habitat

Pessoas privadas de liberdade

Ásia e Pacífico

P rimeiros socorros e
atendimento hospitalar

P roteção dos vulneráveis e
promoção das normas

Assistência primária à saúde

P arceria com as Sociedades
Nacionais

Europa e Ásia Central
Oriente Próximo e Médio

Reabilitação física
Contaminação por armas
 estabelecimento de laços
R
familiares
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 utras (p.ex. custos de suporte
O
básico para logística e capacitação)

SEGURANÇA ECONÔMICA
Conflitos armados e outras situações de violência prejudicam a capacidade de autossuficiência das
famílias, comunidades e países inteiros. Nessas situações, as pessoas são arrancadas brutalmente das
suas casas e obrigadas a abandonar os seus bens. Mesmo que elas consigam levar alguns dos seus
pertences, é muito provável que tenham que vendê-los ou trocá-los ao longo do caminho para poder
sobreviver. As pessoas que podem ficar nas suas casas raramente são poupadas: os seus meios de
subsistência (p.ex., agricultura e criação de animais, negócio próprio ou emprego assalariado) são quase
sempre interrompidos ou se tornam impossíveis. As redes de apoio familiar e comunitário colapsam.
O conflito e a violência possuem um impacto na economia como um todo, restringindo o movimento
de pessoas e produtos, interrompendo mercados e o acesso a serviços básicos e expondo as famílias a
um maior risco de empobrecimento, sem importar se estejam deslocadas ou não. Para ajudar as pessoas
necessitadas, o CICV possui três enfoques que podem ser implementados em sequência ou juntos.

ASSISTÊNCIA
A assistência tem a finalidade primordial de

imediato. Fazemos isso ao dar às pessoas acesso

salvar a vida das pessoas e proteger os seus

a produtos básicos quando elas não podem mais

meios de subsistência quando elas estão sob risco

obtê-los por si mesmas.

EXEMPLOS
••
••
••

cestas alimentares, cupons de comida;
assistência combinada de entrega de comida
e dinheiro;

••

••

ajuda financeira;

utensílios domésticos (p.ex. cobertores,
artigos de cozinha, sabão, velas);

••
••

suplementos alimentares;
redução de estoque.2

projetos de curto prazo de entrega de comida
ou remuneração por trabalhos prestados que
beneficiem toda a comunidade
(p.ex. remoção de escombros);

2

Compra de animais franzinos a preços competitivos, deixando os produtores com rebanhos mais saudáveis
e dinheiro extra. Os animais são posteriormente abatidos e a carne distribuída a famílias carentes para
ajudar na variação da dieta alimentar.
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APOIO AOS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA
Os programas de apoio aos meios de subsistência

ferramentas e oferecemos treinamento às famílias

ajudam as pessoas a aumentar a produção de

e comunidades para ajudá-las a preservar ou

comida, gerar renda e, em última instância, a se

melhorar a sua situação.

tornarem autossuficientes outra vez. Entregamos

EXEMPLOS
••

••
••
••

materiais agrícolas, em espécie ou cupons
(p.ex. sementes de cultivos para consumo
ou para venda, ferramentas, fertilizantes,
pesticidas) 3
materiais para pecuária/pesca, em espécie
ou cupons (p.ex. vacinas, medicamentos,
forragem, redes de pesca)
aumento de estoques;
equipamentos pequenos para produzir
bens e serviços (p.ex. moinhos de grãos,
ferramentas especializadas, carrinhos de
mão) ou cupons ou dinheiro para adquiri-los;

••
••

••
••

maquinaria agrícola e serviços mecanizados
ou cupons para adquiri-los;
esquemas de comida ou dinheiro por
trabalhos prestados para melhorar a
infraestrutura agrícola (p.ex. irrigação,
medidas antierosivas, viveiros);
apoio mediante iniciativas microeconômicas
(ajuda financeira, capacitação para
habilidades empresariais);
treinamento (p.ex. para agricultores ou
produtores)

APOIO ESTRUTURAL
Quando prestamos apoio estrutural, ajudamos os

modo sustentável as atividades de subsistência da

prestadores locais a restabelecer ou melhorar os

população.

seus serviços, para que possam, assim, apoiar de

EXEMPLOS
••
••

assessoria técnica para os prestadores de
serviço nas áreas de agricultura, pecuária e
pesca;
treinamento formal e programas de coaching
no local de trabalho;

••

fortalecimento e desenvolvimento de
oportunidades de capacitação.

NO MUNDO INTEIRO EM 2018
7.399.899
pessoas receberam alimentos

5.065.945

receberam ferramentas agrícolas, gado, sementes ou
outras ajudas para produzir alimentos

789.931
pessoas tiveram aumento de renda

3

Muitas vezes são entregues junto com alimentos, dinheiro ou cupons para manter as famílias até a
próxima colheita.
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A. Hussein/CICV

Toda manhã, às 8h, Fatuma Ibrahim prepara-se para ir de casa em casa vendendo baati e garbasaar – vestidos de algodão
e lenços de cabeça tradicionais somalis. Essa tem sido a sua rotina por mais de dois anos, desde que ela chegou ao campo
de deslocados de Kalkal em Mogadíscio, na Somália.
O campo abriga quase 800 pessoas que fugiram das suas casas devido ao conflito e à seca. “Eu era agricultora em uma
cidade chamada Golweyn, na região do Baixo Shabelle. Mas eclodiram confrontos tribais, e precisei fugir com meus
filhos”, diz Fatuma, que é mãe de oito.
Após chegar ao campo, onde a maioria das mulheres são viúvas ou mães solteiras, Fatuma recebeu 255 dólares do CICV
como ajuda para se sustentar e desenvolver seu pequeno negócio. “Posso alimentar meus filhos agora”, afirma.
Sahra Adhan, de 39 anos, que faz desenhos com henna no campo, também recebeu uma ajuda financeira. Ela e seus
vizinhos vieram dois anos atrás a Kalkad provenientes de Balcad, no Médio Shabelle, por causa da violência entre clãs e
a seca, que matou o gado e exauriu o campo. Mãe solteira, Sahra hoje usa suas habilidades com a pintura de henna para
sustentar a família e enviar os filhos à escola.
“Comecei praticando nas minhas filhas e suas amigas, mas agora tenho clientes de fato”, diz Sahra. “Em geral faço a
pintura para casamentos, mas às vezes elas querem simplesmente ficar bonitas.”
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ÁGUA E HABITAT
As equipes de água e habitat trabalham para reduzir doenças, mortes e sofrimento causados pelos danos
à infraestrutura e interrupção do abastecimento de água. Mesmo em tempo de paz, milhões de pessoas no
mundo todo têm dificuldades em obter acesso à água potável, moradia adequada e saneamento decente.
O problema é agravado em tempo de guerra ou desastre natural, quando a destruição da infraestrutura
e o deslocamento em massa podem expor muitos milhões mais a morte e doenças.
Com a finalidade de dar acesso à água, melhorar os níveis de higiene e proteger o meio ambiente, o
CICV realiza uma série de atividades.

NO MUNDO INTEIRO EM 2018
35.220.959

pessoas tiveram acesso à água limpa, saneamento
adequado e/ou melhores condições de vida

ÁGUA
O CICV auxilia na reparação ou construção de
todos tipos de redes de abastecimento de água,
não importando o tamanho ou a tecnologia
empregada. O trabalho engloba a retirada da
água das fontes e o subsequente tratamento,
armazenamento e distribuição. Nas zonas rurais,
as atividades incluem a melhoria dos poços
artesanais e a instalação de bombas motorizadas
nas perfurações.

O CICV também busca assegurar que a comunidade
seja capaz de administrar toda infraestrutura
nova ou modernizada. Oferece, para este fim,
treinamento sob medida, em geral para comitês
de água especialmente criados, e fornece peças
sobressalentes que poderão ser necessárias.

SANEAMENTO E HIGIENE
A superlotação, como nos campos de deslocados,
provoca rapidamente a disseminação de doenças.
É essencial prover um saneamento adequado,
sendo uma das prioridades do CICV. Pode consistir
na construção de latrinas ou reparação de estações
de esgoto.

A organização também realiza programas de
promoção de higiene para incentivar hábitos que
ajudarão a prevenir as doenças transmissíveis por
água e relacionadas a um saneamento precário.

ABRIGO
Uma resposta imediata do CICV para as
necessidades de abrigo pode ser a entrega de
lonas de plástico ou barracas. No entanto, as
pessoas podem buscar abrigos temporários em
escolas, mesquitas, igrejas, casas particulares e
outros lugares que não tenham a capacidade para
acolher grandes quantidades de pessoas. O CICV
pode então oferecer ampliar as instalações de
saneamento e outras estruturas.

A organização pode também realizar consertos
após crises ou a reconstrução de estabelecimentos
de saúde e escolas, ajudar a montar campos para
os deslocados ou fornecer assistência material
(abrigo, sistemas de aquecimento e refrigeração,
água e eletricidade, etc.) para as famílias que
retornam às suas casas depois de estarem
deslocadas.

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
O CICV restabelece ou mantém o fornecimento de
energia elétrica a serviços básicos como hospitais,
estações de tratamento de água e redes de
16

abastecimento de água com o conserto das redes
de distribuição de energia elétrica, geradores e
usinas hidroelétricas.

M. Mortvedt/CICV

No Sudão do Sul, os ataques ao gado e os confrontos tribais destruíram as propriedades e ameaçaram os meios de
subsistência nas zonas rurais, obrigando as pessoas a buscar uma relativa segurança nas cidades vizinhas.
Rumbek é uma dessas cidades. O aumento sem precedentes de sua população sobrecarregou a infraestrutura, sobretudo as
bombas de água. Para levar água potável às pessoas, o CICV reformou o reservatório de Akuach. Uma bomba extrai água
de um poço profundo para ser armazenada em um tanque e distribuída pela cidade. O reservatório foi construído em 2012
por uma agência de desenvolvimento, mas deixou de funcionar em 2014 devido ao aumento nos preços dos combustíveis.
A comunidade precisou depender das bombas manuais que forneciam água extraída de poços rasos, alguns deles bem
distantes das áreas povoadas.
Agora o gerador funciona com painéis de energia solar, extraindo água limpa suficiente para abastecer 15 mil pessoas.
A água é levada a 15 pontos de distribuição, de modo que as pessoas podem coletá-la perto de casa. “Reparamos os pontos
de distribuição de água e instalamos os painéis solares, reduzindo os custos de operação do sistema. A água também está
mais limpa.”, afirma Akhol Henry Kamcill, engenheiro hídrico do CICV em Rumbek.
Rebecca, moradora de Rumbek, diz que a diferença é notável. “Quando eu deixava a água do poço raso em uma panela
durante a noite, podia ver a sujeira acumulada no fundo da panela na manhã seguinte”, afirma. “A água do ponto de
distribuição é limpa. Meus filhos estão mais saudáveis.”
Yar, que também vive na cidade, completa: “Essa água significa uma vida boa para nós.”
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ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA
À SAÚDE
O funcionamento normal dos sistemas locais de saúde costuma ser interrompido pelos conflitos
armados. Nos piores casos, uma parcela ou a totalidade do sistema pode ser destruída. O CICV
intervém para ajudar a manter em funcionamento os serviços básicos de saúde, sempre que possível
com o reforço à infraestrutura local. Fornecemos material médico e medicamento e ajudamos no
desenvolvimento de capacidades, treinamento e supervisão.
Quando necessário, enviamos profissionais de saúde qualificados.
Além dos cuidados terapêuticos, também nos concentramos na prevenção de doenças e promoção da
saúde. Conscientizamos sobre boas práticas de higiene, como lavar as mãos e utilizar mosquiteiros.
Apoiamos a saúde materna com a promoção do acompanhamento rigoroso de grávidas, práticas de
parto seguro, amamentação e planejamento familiar. Para combater a mortalidade infantil, apoiamos
os programas de vacinação abrangentes contra o sarampo, tuberculose, tétano, difteria, pólio e
coqueluche.
As feridas de guerra não são apenas físicas: proximidade aos combates, evacuação forçada, separação
da família, estupro e outros tipos de violência deixam marcas psicológicas profundas e causam
vulnerabilidade. O CICV busca abordar essa questão com o seu trabalho em saúde mental e apoio
psicológico.
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A. Layth/CICV

464

estabelecimentos de saúde
primária receberam material
médico e outras formas de apoio;
nesses locais:

- 5.645.453 consultas médicas foram realizadas,
incluindo 446.266 para grávidas;
- 3.002.306 pessoas, incluindo crianças, foram
vacinadas.

H. Eain/CICV

Olivia Hill, uma parteira britânica, recorda a sua missão de um ano com o CICV em Myanmar.
Qualquer mãe lhe dirá que estar grávida em meio ao deslocamento é difícil na melhor das hipóteses. Estar grávida enquanto
foge da violência é algo completamente diferente.
Essa foi a realidade de muitas mulheres no estado de Rakhine, em Myanmar. Com a eclosão da violência, em agosto de 2017,
milhares de pessoas fugiram em uma árdua jornada até o vizinho Bangladesh. A maioria se dirigiu à costa, onde as condições
de vida rapidamente pioraram. O CICV forneceu materiais de abrigo para proteger as pessoas do sol escaldante. Também
ofereceu água limpa, banheiros temporários e lavatórios para evitar doenças.
Para as grávidas, o estresse de uma situação como essa pode levar a um trabalho de parto prematuro. Algumas mulheres
que conhecemos se queixaram de febre e dores anormais. Uma delas deu à luz na praia – felizmente, o parto não teve
complicações. Mas as condições físicas revelavam apenas uma parte da história. As pessoas haviam presenciado atos
horrendos de violência e tinham cicatrizes emocionais profundas.
E as que ficaram para trás?
O estado de Rakhine enfrenta uma pobreza generalizada e uma infraestrutura ineficiente. Muitas pessoas simplesmente
não conseguem chegar a um centro de saúde. As normas culturais e as restrições de movimento também limitam o acesso.
Pessoas de todas as comunidades não obtêm o atendimento médico de que necessitam.
Ao trabalhar em estreita parceria com a Cruz Vermelha de Myanmar, o CICV tem preenchido essas lacunas sistêmicas com as
unidades de saúde móveis. Pequenas equipes de profissionais médicos viajam aos povoados para oferecer cuidados básicos de
saúde, identificar doenças transmissíveis e encaminhar os pacientes para acompanhamento. Entre janeiro e dezembro, uma
única clínica móvel proporcionou assistência curativa e preventiva a mais de 10 mil pessoas nos municípios de Maungdaw e
Buthidaung.
As unidades de saúde móveis oferecem atendimento médico a pessoas que de outro modo teriam dificuldade de obtê-lo,
mas são apenas uma solução de curto prazo. As pessoas precisam de um sistema de saúde mais abrangente. Até lá,
continuaremos preenchendo as lacunas.
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PRIMEIROS SOCORROS E
ATENDIMENTO HOSPITALAR
Os nossos programas nas zonas de conflito oferecem primeiros socorros e transporte de emergência aos
estabelecimentos de saúde para as pessoas que estejam feridas ou doentes. Fornecemos medicamentos,
equipamentos e capacitação aos estabelecimentos. Também desenvolvemos a capacidade deles em
vários aspectos da gestão hospitalar, desde a prestação de atendimento de qualidade a recursos
humanos, manutenção da infraestrutura, finanças, logística e administração. Quando a situação exige,
enviamos equipes de especialistas para trabalhar junto com os funcionários locais.
É difícil realizar cirurgias no meio do conflito armado, sendo muitas vezes perigoso. A maioria dos
cirurgiões que não são militares não estão familiarizados com os tipos de lesões infligidas por mísseis
e outros tipos de armamento pesado – o tratamento delas não é automaticamente comparável com
o que se presta a feridos por balas em um hospital convencional. Realizamos, portanto, seminários
sobre cirurgia de guerra e compartilhamos os nossos protocolos, procedimentos e técnicas básicas de
cirurgia de guerra e gestão de pacientes em meios perigosos e restritivos. Em alguns casos, enviamos
equipes cirúrgicas móveis para reforçar a capacidade local.
O apoio do CICV para os hospitais pode incluir:

••
••
••
••
••
••
••

cirurgia;
ginecologia e obstetrícia;
pediatria;
enfermagem;
saúde mental;
gestão e administração hospitalar;
provisão de material descartável, equipamento e conhecimento.
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136.677*

399

receberam treinamento em primeiros socorros

Hospitais receberam material e outras ajudas
72 hospitais foram monitorados diretamente pelos
funcionários do CICV; nesses hospitais:
- 159.813 operações foram realizadas
- 2.507.756 consultas foram oferecidas

A. Synenko/CICV

* Agregado de cifras mensais, o que pode incluir alunos recorrentes.

H. Shaaban/CICV

Em julho de 2018, Samir deu entrada na sala de emergência do Hospital Universitário Rafik Hariri, no Líbano, com uma
insuportável dor no estômago. Normalmente, ele teria dificuldade de conseguir ajuda: Samir era um refugiado palestino
que vivia na Síria antes de fugir para um campo de refugiados libanês. E não tinha acesso a tratamentos.
Muitas pessoas vulneráveis no Líbano, como Samir, não podem pagar pela assistência primária à saúde nem esperar muito
pela ajuda. Por isso, chegam ao hospital gravemente – quando não urgentemente – doentes. E uma vez internados, alguns
pacientes vão embora contrariando as ordens médicas porque não podem pagar os exames ou o tratamento. Sabem que
precisam de assistência médica, mas que outra opção eles têm?
Para ajudar pacientes no Líbano a ter um atendimento hospitalar de qualidade, o CICV e a Fundação Avina firmaram uma
parceria com o Hospital Universitário Rafik Hariri e lançaram um projeto plurianual para oferecer assistência aos mais
necessitados, renovar as instalações do hospital e desenvolver as capacidades de sua equipe médica. Além disso, o CICV e a
Universidade Libanesa organizaram um curso no hospital para capacitar os cirurgiões no tratamento de pacientes feridos
por armas.
Mas o tratamento de emergência não é tudo o que o hospital oferece. A abordagem integral do CICV cobre um espectro de
assistência à saúde, o que significa que pacientes como Samir também têm atendimento psicológico e são encaminhados
para consultas de acompanhamento.
Quando Samir chegou à sala de emergência, os médicos realizaram um procedimento de emergência para tratar uma
úlcera. Perceberam que ele mostrava sinais de angústia e o encaminharam a um psiquiatra, que tratou sua depressão.
Ele recebeu alta após se recuperar plenamente. O CICV lhe entregou 250 dólares por um período de seis meses para
ajudá-lo a se sustentar enquanto procurava um emprego estável. Quando os trabalhadores sociais do CICV souberam que
Samir tinha perdido contato com a sua família, ajudaram-no a se reunir com o sobrinho.
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REABILITAÇÃO FÍSICA
A reabilitação física é um modo de ajudar a restabelecer a dignidade para as pessoas com deficiência.
Busca eliminar, ou pelo menos minimizar, as restrições aos movimentos e atividades para que possam
se tornar mais independentes e aproveitar uma melhor qualidade de vida.
As pessoas com deficiência podem precisar de aparelhos de locomoção como próteses (membros
artificiais), órteses (suporte para membros existentes que não funcionam adequadamente), andadores
ou cadeiras de rodas; também necessitam de terapia para aprender a fazer o melhor uso dos aparelhos.
Recuperar a mobilidade é o primeiro passo para garantir o acesso a alimentos, abrigo, educação,
emprego, renda e, em termos gerais, às mesmas oportunidades que outros membros da sociedade.
Em países devastados por conflitos nos quais o CICV trabalha, a reabilitação física é necessária não
somente pelas pessoas cujas deficiências são um resultado direto dos confrontos (minas terrestres,
bombas, etc.), mas também por aquelas que passaram a ter deficiências físicas porque a assistência à
saúde normal colapsa e não conseguem receber tratamento ou vacinas.

••

Damos apoio aos centros individuais de reabilitação física para que possam gerir eles mesmos as
suas atividades. Esse apoio pode englobar a construção ou renovação das instalações ou a doação
de equipamentos e material ou componentes para fabricar os aparelhos. Também permitimos que
os centros utilizem tecnologia desenvolvida por nós. Os aparelhos são feitos de polipropileno, de
alta qualidade e baixo custo para reduzir o peso financeiro de uma reabilitação.

••

Como a qualidade dos serviços depende fundamentalmente da pronta disponibilidade de
profissionais qualificados, realizamos uma série de iniciativas de capacitação, desde treinamento
no lugar de trabalho até programas de longa duração para a qualificação profissional.

••

Para tornar os serviços mais acessíveis, podemos subsidiar o custo da viagem, acomodação e
comida, bem como o custo do tratamento nos centros. Além disso, podemos apoiar os programas
externos que levam as avaliações, reparações básicas e serviços de ajustes dos centros às áreas
onde os pacientes vivem.

••

Trabalhamos com os nossos parceiros locais (administradores dos centros, governo, organizações
não governamentais, etc.) e tomamos medidas desde o princípio para fortalecer as capacidades
gerenciais e técnicas (gestão de estoque, gestão de dados dos pacientes, protocolos de tratamento,
etc.).

••

Também apoiamos oportunidades para a inclusão social, como educação, capacitação profissional
e eventos esportivos, além de desenvolver redes de referência junto com organizações locais e
internacionais.

O CICV visa reforçar os serviços de reabilitação física dos países. As principais metas são tornar a
sociedade mais inclusiva para as pessoas com deficiência e ajudá-las a participar mais ativamente na
sociedade com a melhoria da qualidade, acessibilidade e sustentabilidade dos serviços.4
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189

487.700

centros de reabilitação física, fábricas de componentes
e instituições de treinamento receberam apoio do CICV

pessoas se beneficiaram desses projetos4
- 457.050 receberam serviços de reabilitação física
- 26.226 foram encaminhados para apoio econômico
- 1.146 participaram de programas educativos
- 2.710 se envolveram em esportes
- 568 receberam capacitação profissional

4

Os números de beneficiários de projetos de reabilitação física provêm de dados mensais agregados,
incluindo beneficiários recorrentes.
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S. Diarra/CICV

As portas acabam de se abrir de manhã no centro de reabilitação física apoiado pelo CICV em Gao, no Mali, e os primeiros
pacientes já começam a entrar, alguns de muletas, outros em cadeiras de roda.
Ahmed Sah, assistente de fisioterapia, é quem os recebe. “Estamos sobrecarregados”, diz ele. “Há poucos profissionais
qualificados nas áreas de órteses-próteses e fisioterapia no Mali, sobretudo nas áreas afetadas por conflitos, e poucos
incentivos para se tornar um profissional. Mas tenho o meu próprio incentivo.” Ahmed conta que contraiu pólio quando era
criança, o que lhe deu uma compreensão especial sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência.
A primeira paciente é Aichatou Seydou, viúva com seis filhos. Ela perdeu as pernas depois que o ônibus no qual viajava passou
por cima de uma mina terrestre. “Ainda tenho dificuldades para me acostumar com a minha situação, física e mentalmente”,
diz ela. Oua Sangaré, fisioterapeuta do CICV, ajuda Aichatou a colocar as suas próteses, feitas sob medida para ela no centro.
Aichatou dá alguns passos vacilantes com a muleta. “Definitivamente, ela está progredindo”, diz Oua. “Mas isso pode levar
muito tempo.”
As pessoas com deficiência estão entre as mais vulneráveis do Mali, sendo com frequência estigmatizadas. Serviços adequados
de reabilitação física são poucos. O conflito armado e a crescente insegurança tornaram o acesso à assistência à saúde
particularmente difícil. Algumas pessoas viajam centenas de quilômetros para chegar a esse centro.
Atualmente, o CICV apoia quatro centros ortopédicos no Mali. Mas, com as necessidades claramente superando as capacidades
de resposta, um novo centro deverá ser aberto no centro do país como parte do Programa para Investimento em Impacto
Humanitário, lançado em 2017 pelo CICV em conjunto com parceiros privados. A organização construirá e equipará o
estabelecimento, treinará a equipe e apoiará as operações por dois anos.
O objetivo é desenvolver as capacidades daqueles que em última instância serão responsáveis pelo centro, além de assegurar a
sua sustentabilidade no longo prazo. Para a gerente desse projeto de construção do CICV, Emilie Schmid, que planejou o centro,
esse é “um bom exemplo de como o CICV ajuda a abordar as necessidades de longo prazo na área entre a ajuda humanitária e o
desenvolvimento”.
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CONTAMINAÇÃO POR ARMAS
As armas não somente matam e mutilam, impedindo o acesso aos serviços básicos, como à água
ou à terra, durante os conflitos. Armas não detonadas e abandonadas continuam sendo um perigo
durante muitos anos, ou mesmo décadas, depois de o último tiro ter sido disparado, dificultando a
reconstrução e reconciliação.
Além disso, as armas não são encontradas apenas em conflitos armados: a proliferação atual das
pequenas armas em muitas sociedades aumenta o nível de violência que afeta milhões de pessoas nas
suas vidas cotidianas.
Empregamos uma grande variedade de enfoques, que podem ser utilizados individual ou
conjuntamente, para minimizar o impacto de distintos tipos de contaminação por armas, incluindo as
que contenham agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares.
Podemos realizar atividades relativas a:

••

redução de risco: apresentar alternativas às comunidades para que não tenham que entrar em
áreas contaminadas. Pode englobar a instalação de pontos de distribuição de água ou ajuda às
comunidades para desenvolver atividades agrícolas ou de pecuária nas áreas seguras;

••

conscientização e educação sobre riscos: conscientizar a população sobre o problema e como se
manter segura;

••

coleta e análise de informações, e pesquisas: coletar, organizar e compartilhar informações
sobre a localização dos pontos de perigo e sobre a ocorrência de acidentes para minimizar a
probabilidade de incidentes futuros e contribuir para priorizar as atividades de remoção;

••

remoção dos riscos apresentados por armas convencionais, bem como dos perigos químicos,
biológicos, radiológicos e nucleares: oferecer análise técnica e remover ou destruir material de
áreas contaminadas;

••

desenvolvimento de capacidades: ajudar as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e Crescente
Vermelho e as autoridades nacionais e desenvolver a sua capacidade para lidar com a
contaminação por armas convencionais e agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares.
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Y. Nosenko/CICV

51

países e territórios no mundo todo se
beneficiaram das atividades para a redução
do impacto da contaminação por armas

J. Holmes/CICV

Minas, bombas e granadas que restaram dos conflitos matam inúmeras pessoas todos os anos, a maioria civis. No Paquistão,
porém, muita gente continua sem saber o quanto os resíduos explosivos de guerra são perigosos. Para ajudar a manter as
pessoas seguras, o CICV e o Crescente Vermelho do Paquistão lançaram o Programa Comunitário de Educação sobre Riscos.
A equipe do programa organiza sessões regulares sobre conscientização dos riscos para aumentar a compreensão das pessoas
sobre os perigos dos resíduos explosivos de guerra, além de promover hábitos seguros.
Quando Muhammad Idrees descobriu um morteiro embutido em seu telhado em Rashakai, no distrito de Bajaur, ele
o mencionou em um encontro de conscientização sobre riscos. A equipe do programa alertou a guarda de fronteira do
Paquistão, que removeu o artefato com segurança. Hoje, outros membros da comunidade atuam como voluntários para
educar os vizinhos sobre os resíduos explosivos de guerra e ajudá-los a entrar em contato com as autoridades para que
possíveis armas sejam descartadas de forma segura.
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RESTABELECIMENTO DE
LAÇOS FAMILIARES
A cada ano, conflitos armados, desastres naturais e migrações separam inúmeras famílias. Ao fugir
dos conflitos ou quando ocorre um desastre natural, bem como em toda a rota migratória, as crianças
podem se perder no meio do caos. Os idosos e doentes talvez não tenham vontade ou condição de fugir.
Os feridos podem ser levados ao hospital e os seus entes queridos podem não saber o que aconteceu
com eles. Às vezes, as pessoas são detidas e as suas famílias não são informadas sobre o seu paradeiro.
Os restos mortais muitas vezes não são identificados.
As pessoas sofrem terrivelmente quando perdem o contato com os seus entes queridos e não sabem
onde eles estão nem se estão a salvo.
O CICV e as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho trabalham em conjunto,
como parte de uma rede mundial, para ajudar as pessoas separadas das suas famílias e amigos.
O Restabelecimento de Laços Familiares abrange várias atividades. Colocamos famílias em contato
mediante telefonemas e mensagens Cruz Vermelha por escrito. As nossas plataformas de busca on-line
permitem às pessoas buscarem os seus familiares desaparecidos, e os nossos funcionários locais e
voluntários buscam as pessoas que são dadas como desaparecidas. Trabalhamos com as autoridades e
outras organizações para tentar prevenir os desaparecimentos e coordenar uma resposta mais eficaz
quando houver desaparecidos. Atenção particular é dada aos serviços para os mais vulneráveis, como
crianças desacompanhadas ou pessoas detidas, e à proteção de dados pessoais.
Quando a busca é bem-sucedida, as famílias são informadas onde estão os seus entes queridos,
podendo entrar em contato com eles e, quando possível, se reunir.

PESSOAS DESAPARECIDAS
Quando um dos pais, um irmão ou um filho

Também

desaparece, as famílias se encontram em

os

trabalhamos

uma situação trágica. Ficam em um limbo

problemas psicológicos, econômicos, legais e

emocional, sem saber se o familiar está vivo ou

administrativos que as famílias enfrentam e que

morto, enfrentando uma série de necessidades

exacerbam o sofrimento profundo que já têm.

urgentes e multifacetadas. Apoiamos os esforços

Podemos, portanto, nos envolver em programas

para determinar o paradeiro das pessoas

de auxílio aos meios de subsistência para as

desaparecidas e o que aconteceu com elas.

famílias, apoio psicológico, assistência à saúde

Também promovemos o direito das famílias de

e conselhos administrativos e jurídicos.

parceiros

locais

diretamente

para

lidar

com

com

os

ter essas informações.
Saiba mais sobre o restabelecimento de laços
Prestamos apoio às autoridades, legisladores,

familiares no mundo todo:

instituições forenses e outros atores para

www.familylinks.icrc.org

prevenir e esclarecer os desaparecimentos.
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1.002.856
telefonemas foram feitos entre familiares

150.709
mensagens Cruz Vermelha foram entregues
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1.006
pessoas, incluindo 840 crianças, foram reunidas com
as suas famílias

J. Duraku/CICV

Os custos financeiros, psicológicos e sociais de buscar alguém que desapareceu em um conflito são imensos, mas
muitas vezes negligenciados. Cinco anos após a crise no leste da Ucrânia, estima-se que 1,5 mil pessoas ainda estejam
desaparecidas. Embora o seu paradeiro continue desconhecido, a incerteza que pesa sobre as suas famílias é clara.
Em 2016 e 2018, os funcionários do CICV na Ucrânia entrevistaram algumas dessas famílias para entender seus esforços
e necessidades diárias, elaborando um relatório. “O informe dá voz a essas famílias, que estão em melhor posição para
expressar o que precisam e esperam das suas comunidades e das autoridades”, diz o vice-coordenador de Proteção do
CICV, Cleber Kemper.
Em uma manhã nevada de dezembro em Kiev, 35 dos entrevistados se reuniram novamente com representantes do CICV
e da Cruz Vermelha Ucraniana. No encontro, os familiares receberam as últimas notícias sobre o relatório e os avanços
no processo de busca. Também foram informados dos eventos e grupos de familiares de desaparecidos, incluindo uma
organização comunitária com sede em Dnipro.
Ao mesmo tempo, a reunião foi uma importante oportunidade para que as pessoas dividissem as suas histórias e
experiências com outras que também buscam os entes queridos. “Mães sem os filhos são como pássaros sem asas”,
diz uma mulher cujo filho desapareceu. “Mas seguimos em frente, ajudando-nos uns aos outros.”
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CIÊNCIA FORENSE
É uma triste verdade: quando pessoas morrem em guerras ou desastres naturais, ou ao migrar em
busca de uma vida melhor, suas mortes podem não ser registradas, seus corpos podem não receber
um sepultamento digno e suas famílias podem ser deixadas no escuro.
O CICV é a única organização que usa a ciência forense para fins exclusivamente humanitários, de
modo que as famílias afetadas tenham respostas, ajudando a cumprir o direito delas de saber o que
aconteceu com os entes queridos.
Localizar e analisar os restos mortais pode ser difícil, sobretudo quando os corpos são enterrados em
covas sem identificação. A análise e identificação tornam-se ainda mais difíceis quando o número
de restos não identificados está na casa das centenas. Mesmo quando as instalações forenses são
altamente desenvolvidas, a cifra pode superar a capacidade das autoridades locais. Por isso, oferecemos
assessoramento, apoio e capacitação às autoridades e especialistas forenses locais para ajudá-los
a buscar, recuperar, analisar, identificar e tratar os restos mortais. Também realizamos atividades
forenses quando ninguém mais pode intervir.
Nosso trabalho forense pode se basear em:

D. Revol/CICV

••
••
••
••
••
••

antropologia;
arqueologia;
patologia;
análise de impressões digitais;
odontologia;
genética, incluindo análise de DNA.

D. Revol/CICV

A guerra de 1982 entre a Argentina e o Reino Unido pelas ilhas Falkland/Malvinas foi curta, mas tem sido uma fonte de
intensa dor para muitas famílias. Mais de 900 pessoas morreram, incluindo três civis. Algumas desapareceram em meio
às batalhas ou foram enterradas sem serem identificadas. Mais de 200 soldados argentinos – 122 deles sem nome – foram
sepultados no cemitério de Darwin.
Para devolver a identidade aos soldados argentinos e ajudar as suas famílias a lidar com a dor, uma equipe forense do CICV
formada por 14 especialistas do mundo inteiro foi ao cemitério de Darwin para examinar os restos não identificados.
No início das exumações, em junho de 2017, um sacerdote abençoou o local. Após remover com cuidado as sepulturas, a
equipe forense desenterrou delicadamente os restos mortais e documentou dados de identificação (p.ex. gênero, idade,
altura, características dentárias, fraturas ósseas anteriores), coletando também pequenas amostras de DNA.
Para o alívio dos familiares sobreviventes, a equipe conseguiu identificar 90 corpos.
O já difícil ambiente de trabalho foi agravado por condições climáticas adversas, incluindo temperaturas congelantes,
ventos fortes e tempestades de neve. “Mas o esforço valeu à pena”, afirmou o chefe do projeto,
Morris Tidball-Binz. “Toda pessoa tem o direito de ser identificada após a morte, incluindo a que morreu no campo de
batalha.”
Imediatamente após a exumação, os corpos foram colocados em novos ataúdes e, com pleno cuidado e dignidade,
sepultados na cova original onde haviam descansado nos últimos 36 anos. Em março de 2018, mais de 200 familiares
visitaram o cemitério de Darwin para prestar as suas homenagens.
Nos próximos anos, mais casos poderão ser resolvidos à medida que outras famílias se unam ao processo de identificação.
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DETIDOS
Todos os dias, homens, mulheres e crianças que estão detidos são expostos a perigos como execução
sumária, desaparecimentos forçados e tortura. Eles podem estar sujeitos a condições de vida desumanas
e perder contato com as famílias.
Visamos assegurar um tratamento e condições de detenção decentes para todas as pessoas privadas
de liberdade, independentemente dos motivos para sua prisão e detenção. Também buscamos aliviar o
sofrimento dos seus parentes, em particular ao facilitar o contato e as visitas familiares. Promovemos
o respeito pelas salvaguardas legais e, em alguns casos, ajudamos os ex-detidos facilitando o seu
retorno à sociedade.

AS VISITAS
O nosso trabalho com os detidos baseia-se
em avaliações completas da situação interna e

••
••

externa dos lugares de detenção, incluindo o
diálogo com as autoridades detentoras e visitas

autorização para repetir as visitas;
a possibilidade de falar livremente e em
particular com os detidos da nossa escolha;

••

a garantia de que as autoridades nos

aos próprios detidos. As visitas estão sujeitas a

fornecerão uma lista de todos os detidos

cinco condições básicas.

dentro do nosso âmbito de interesse ou a
autorização para que façamos essa lista.

Temos que ter:

••

acesso a todos os detidos dentro do nosso
âmbito de interesse;

••

acesso a todas as instalações e áreas usadas
pelos detidos e que sejam destinadas a eles;

A AÇÃO
Esperamos que as autoridades responsáveis pela

Também oferecemos suporte técnico e material

detenção tomem as medidas necessárias para

para efetivar as melhorias necessárias como

garantir um tratamento humano e condições

abastecimento de água, saneamento e infraestru-

de detenção adequadas. Com essa finalidade,

tura em geral, administração penitenciária,

entregamos relatórios confidenciais para as

acesso à assistência à saúde e respeito pelas

autoridades com as nossas constatações, os

garantias judiciais.

padrões nacionais e internacionais relevantes
e todas as ações e recursos necessários para
melhorar a situação das pessoas detidas

NO MUNDO INTEIRO EM 2018
1.352

365.869

lugares de detenção com 1.020.088 detidos foram
visitados pelos delegados do CICV

detidos se beneficiaram das melhorias nos
estabelecimentos penitenciários, incluindo projetos
de abastecimento de água e campanhas de promoção
da higiene

16.201
detidos foram visitados por parentes como parte do
nosso programa de visitas familiares
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B. Islas/CICV

Três anos atrás, o lixo reinava no complexo penitenciário de La Joyita, no Panamá. Reciclar não é muito comum nesse país,
um problema agravado nos presídios.
“Os pavilhões estavam inundados de resíduos e infestados de ratos e insetos. As pessoas privadas de liberdade levavam as
suas vidas diárias cercadas pela imundície”, afirma Lise Lehongre, delegada de proteção do CICV no Panamá.
Cansados dessa situação, os próprios presos encontraram uma solução.
“Transformamos o problema em uma oportunidade”, diz Franklin Ayón, um dos fundadores do programa de reciclagem
EcoSólidos. “Nosso lema são os quatro Rs da reciclagem: reduzir, reusar, reciclar e – acrescentamos – ressocializar.
Adotamos uma salamandra como logotipo porque as salamandras podem se regenerar, como nós.”
Nada é desperdiçado em La Joyita. Cerca de 90% do lixo do presídio é transformado e reusado pelos próprios detentos.
Plástico e metal são separados, compactados e vendidos. Os restos de comida se tornam um fertilizante de alta qualidade
usado nos jardins da prisão para o cultivo de frutas, legumes e árvores nativas do Panamá, utilizadas para o reflorestamento.
O EcoSólidos ajuda a “ressocializar” os detidos permitindo que exerçam as suas profissões ou aprendam novos ofícios na
usina de reciclagem e nos viveiros, uma forma de terapia ocupacional. Os presos que trabalham no projeto também podem
ter redução de pena.
“O CICV assessora as autoridades penitenciárias panamenhas sobre as condições, a higiene, a manutenção e a infraestrutura
dos presídios, e sobre como potencializar a usina de reciclagem e os benefícios para os seus trabalhadores”, diz Giuseppe
Renda, chefe da missão do CICV no Panamá. “Também fornecemos insumos para manter o projeto em funcionamento.”
A superlotação, a falta de ventilação e a umidade fazem das prisões lugares ideais para a propagação de doenças. Os
desperdícios só agravam esse risco. Presídios mais limpos significam menos doenças e uma melhor qualidade de vida.
As autoridades panamenhas e o CICV planejam replicar o projeto em outras penitenciárias, beneficiando mais detidos e a
sociedade em geral.
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PROTEÇÃO DOS
VULNERÁVEIS E
PROMOÇÃO DAS NORMAS
A missão do CICV é proteger a vida e a dignidade das vítimas dos conflitos armados e de outras
situações de violência, assim como prestar-lhes assistência. Uma das formas de fazermos isso é
promover o respeito pelas normas e princípios humanitários, com a finalidade de prevenir os danos
e sofrimento causados à população civil. O verdadeiro espírito do Direito Internacional Humanitário
(DIH) – conjunto de leis que protegem as vítimas dos conflitos armados – é alcançar um equilíbrio
entre a ação militar legítima e as consequências humanitárias dessa ação.
Estabelecemos um diálogo com os indivíduos e grupos que sejam capazes de determinar a sorte das
vítimas de conflitos armados ou que podem facilitar (ou obstruir) o nosso trabalho. Isso inclui as
forças armadas; forças policiais e de segurança; outros portadores de armas, como membros de grupos
armados não estatais; e autoridades governamentais, bem como outros dirigentes e líderes de opinião,
no âmbito local e internacional. Com vistas ao futuro, também mantemos contato com estudantes e
os seus professores.
O CICV trabalha em três níveis para aumentar o conhecimento e a aplicação do DIH:

••

aumentar o conhecimento dos princípios humanitários e das obrigações decorrentes do DIH,
mediante a comunicação pública sobre os princípios gerais a serem respeitados e o ensino e
capacitação para grupos de influência.

••

prestar assessoramento e apoio técnico para a integração sistemática do DIH ou dos princípios
humanitários nos sistemas jurídicos, na doutrina, treinamento e procedimentos operacionais
policiais e militares e nos currículos escolares e acadêmicos;

••

promover o respeito pelo DIH com diálogos confidenciais e bilaterais com os supostos
perpetradores dos abusos

Também trabalhamos com os indivíduos e comunidades vulneráveis, apoiando os seus esforços para
reduzir a sua exposição a padrões de abuso, auxiliando-os a evitar estratégias de superação prejudiciais
e fortalecer a sua resiliência.
O objetivo final consiste em influenciar a atitude e o comportamento das pessoas de modo a melhorar
a proteção dos civis e outras pessoas protegidas pelo DIH em tempos de conflitos armados, facilitar o
acesso às vítimas e melhorar a segurança dos nossos funcionários e outros profissionais humanitários.
As Convenções de Genebra de 1949 e os seus Protocolos Adicionais de 1977 são a base do DIH.
A noção fundamental, subjacente a esses tratados, é o respeito pela vida e dignidade das pessoas.
Aqueles que sofrem nos conflitos devem receber ajuda e cuidados sem distinção.
Atualmente, todos os Estados são vinculados às quatro Convenções de Genebra de 1949, incluindo os
Estados mais novos, como o Sudão do Sul, que se tornou parte dos tratados em 2013. Portanto, essas
obrigações legais são aceitas universalmente.
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conferências públicas sobre políticas e
Direito Internacional foram organizadas na
sede do CICV, reunindo 2.500 participantes.

CICV

O CICV reconhece desde 1950 a importância de compreender as normas islâmicas sobre a guerra e tem se envolvido
ativamente com instituições e acadêmicos islâmicos desde os anos 1990. Hoje, cerca de dois terços das operações da
organização concentram-se em conflitos armados em regiões predominantemente muçulmanas, onde a lei islâmica pode
proporcionar referências e conhecimentos úteis que ajudem a proteger as pessoas afetadas pela violência.
Em 29 e 30 de outubro de 2018, Genebra sediou o primeiro workshop global de especialistas sobre Direito Internacional
Humanitário (DIH) e lei islâmica em conflitos armados. O evento reuniu cerca de 30 dos maiores experts em lei islâmica e
DIH do mundo, que trocaram opiniões sobre desafios específicos dos conflitos armados contemporâneos.
As discussões se concentraram na condução de hostilidades, proteção da assistência à saúde, detenção em conflitos
armados, proteções especiais para as crianças e tratamento digno e apropriado aos mortos. O workshop destacou as áreas
nas quais o Direito Humanitário e a lei islâmica claramente convergem. Por exemplo, ambos preveem a proteção de civis e
não combatentes contra os ataques diretos e durante a detenção. Também compartilham um desafio central: de que forma
garantir a implementação e o respeito das normas existentes.
As discussões enfatizaram a importância de que o CICV colabore com os círculos religiosos para assegurar proteção e
assistência, vislumbrando muitas vias de cooperação no futuro. Diversos participantes ressaltaram seu compromisso de
desenvolver pesquisas na área e estabelecer cursos sobre DIH e lei islâmica de conflitos armados nas suas universidades.
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PARCERIAS COM AS
SOCIEDADES NACIONAIS:
UMA REDE MUNDIAL
Onde quer que o CICV trabalhe, ele coopera em estreita parceria com as Sociedades Nacionais da Cruz
Vermelha e do Crescente Vermelho. Existem atualmente 191 dessas organizações de voluntários que,
junto com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, que
congrega a todas elas, e o CICV, formam o Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente
Vermelho.
A missão das Sociedades Nacionais é realizar atividades humanitárias dentro dos seus próprios países,
em particular na função de auxiliares dos governos locais.
A cooperação e a coordenação dentro do Movimento contribuem para o melhor uso possível da
capacidade dos seus membros. Como as Sociedades Nacionais e o CICV possuem a responsabilidade
compartilhada de prestar assistência às vítimas dos conflitos armados, eles se apoiam mutuamente
para cumprir com essa missão comum. Nos países afetados por conflitos armados, as Sociedades
Nacionais e o CICV realizam, portanto, operações conjuntas com frequência para amenizar o
sofrimento das vítimas.

BENEFÍCIO MÚTUO
••

Além de possuir 150 anos de experiência em

••

Muitas vezes, é graças à presença, aos

prestar ajuda humanitária em situações de

recursos, ao conhecimento local e à

conflitos armados, o CICV desenvolveu um

motivação das Sociedades Nacionais que

conhecimento importante para a promoção

o CICV pode ser bem-sucedido ao realizar

do Direito Internacional Humanitário e dos

a sua ação no terreno; beneficiando-se

princípios fundamentais do Movimento e

enormemente dessa rede mundial única.

para o restabelecimento de laços familiares.
Este conhecimento específico é valioso para
as Sociedades Nacionais, além de poderem
contar com o apoio técnico, financeiro e de
capacitação para que elas possam melhorar o
seu desempenho nessas áreas.

OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Os sete princípios fundamentais do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, que devem ser seguidos por todos os seus integrantes, foram proclamados oficialmente na 20.a
Conferência Internacional da Cruz Vermelha, realizada em Viena em 1965. São:

Humanidade, imparcialidade,
neutralidade, independência, voluntariado,
unidade e universalidade.
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H. Leskinen/CICV

Em agosto de 2018, apenas um mês após o Ministério da Saúde da República Democrática do Congo declarar o fim do
surto de ebola na província de Équater, outro surto atingiu a província de Kivu do Norte.
Em uma semana, uma equipe multidisciplinar de especialistas do CICV, da Cruz Vermelha da República Democrática do
Congo e da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho chegou a Beni, próximo
ao epicentro do surto na cidade vizinha de Mangina. A equipe incluía especialistas em enterros seguros e dignos,
infraestrutura de água e saneamento e envolvimento comunitário.
A médica Fatoumata Nafo-Traore, diretora regional para a África da Federação Internacional, afirma: “O ebola é
mais contagioso logo depois que alguém morre. Portanto, o tratamento seguro dos corpos das pessoas suspeitas de
terem morrido pelo vírus é fundamental para conter a propagação. Para sermos eficazes, contudo, devemos estar em
sintonia com as normas e crenças das culturas locais, colaborando com as comunidades de uma maneira que fortaleça a
confiança.”
Voluntários locais da Cruz Vermelha são essenciais para conter a disseminação do ebola. Eles receberam apoio da equipe
de especialistas para realizar o seu trabalho de forma segura, incluindo o treinamento e supervisão para enterros seguros
e dignos e a transmissão de informações sobre o ebola à comunidade. O trabalho da equipe também abrange a melhoria
dos sistemas de água e saneamento nos presídios de Beni e a ajuda aos hospitais locais e outros estabelecimentos de saúde
com medidas de prevenção e controle da infecção.
O ebola não é a primeira adversidade da região. Nicolas Lambert, subchefe da delegação do CICV na República Democrática
do Congo e líder da equipe de resposta ao vírus, diz que a população de Kivu do Norte é afetada por conflitos armados há
duas décadas, o que torna o trabalho da equipe ainda mais importante para essas comunidades vulneráveis.
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APOIO DOS DOADORES
As pessoas costumam se perguntar como ajudar em uma crise, sobretudo quando não podem estar
presentes pessoalmente.
O CICV está no terreno, em mais de 90 países no mundo inteiro, aliviando o sofrimento das pessoas
afetadas pelas guerras. Os Estados Partes das Convenções de Genebra são os nossos principais
doadores, mas as doações de fundações, empresas e indivíduos têm uma importância cada vez maior
para nos auxiliar a chegar às pessoas necessitadas. O número de pessoas que precisam da nossa ajuda
está crescendo e você pode nos ajudar a fazer mais.
Você sabe que, conosco, o seu dinheiro será utilizado de maneira sensata. Do total das suas doações,
93,5% vai diretamente para as nossas operações no terreno e o resto será empregado para o apoio às
operações. Temos o compromisso de prestar os serviços humanitários mais eficazes e adequados às
pessoas necessitadas no mundo todo, ao mesmo tempo que mostramos aos nossos doadores como as
suas doações estão sendo bem aplicadas.

Uma vez mais, o CICV enfrentou enormes desafios em 2018.
Mas, graças ao apoio dos nossos doadores,
pudemos ajudar milhões de pessoas no mundo inteiro.

I. Sherkhan/CICV

A todos que estiveram ao nosso lado com solidariedade:
obrigado. Não conseguiríamos sem vocês.

Ajudamos as pessoas afetadas por conflitos armados e outras situações de violência no mundo inteiro,
fazendo todo o possível para proteger a vida e a dignidade delas e para aliviar o seu sofrimento, com
frequência em conjunto com os nossos parceiros da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Buscamos
também evitar o sofrimento com a promoção e o fortalecimento do Direito Internacional Humanitário (DIH)
e a defesa dos princípios humanitários universais.
As pessoas sabem que podem confiar que realizaremos diversas atividades para salvar vidas, trabalhando de
perto com as comunidades para compreender e atender as necessidades delas. A nossa experiência e o nosso
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conhecimento nos permitem responder de maneira rápida e eficaz, sem tomar partido.

