HUMANIDADE
EM AÇÃO 2020

Foto da capa:
Campo Bakassi para pessoas deslocadas, Nigéria. Aisha, uma viúva
de 38 anos e mãe de duas crianças, abriu um pequeno empreendimento
graças a uma iniciativa microeconômica do CICV.
Crédito: A. Synenko/CICV
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MENSAGEM
DO PRESIDENTE
Dizer que 2020 foi um ano de incerteza profunda, desafios intensos e adaptações necessárias seria
um eufemismo comparado à realidade que vivemos. A pandemia de COVID-19 revelou a fragilidade da
estrutura de comunidades já assoladas por violência, desastres naturais, governança ineficaz, pobreza
e assistência à saúde inadequada.
Nas minhas visitas a operações do CICV em locais como Burkina Faso, Etiópia, Líbia, Níger, Somália,
Síria e Ucrânia, eu testemunhei mais uma vez o impacto devastador da guerra indiscriminada sobre o ser
humano. Conheci pessoas que haviam perdido seus familiares, suas casas e seus meios de subsistência;
pessoas que estavam exaustas depois de anos de violência, que falavam de guerras travadas sem piedade
nem humanidade. As crianças cresciam em meio aos escombros de prédios, desprovidas da educação
que merecem. Nesses lugares, as pessoas haviam sido deslocadas três, quatro, até cinco vezes. Para
aquelas que buscavam seus entes queridos desaparecidos, os anos haviam passado, mas sua dor, não.
Vivemos em uma era de conflitos prolongados, em que países permanecem em crise durante décadas e
o sofrimento e trauma perduram geração após geração: exemplo disso é o fato de que, em 2020, o CICV
alcançou os 40 anos de presença no Iraque, mais de 60 no Iêmen e 33 no Afeganistão.
A pandemia de COVID-19 atuou como uma aceleradora de crises, adicionando uma nova camada de
desespero à vida das pessoas em muitas sociedades, expondo o estado deplorável dos sistemas sociais,
econômicos e de saúde em vários países, e trazendo à luz as desigualdades profundamente arraigadas
no nosso mundo.
Em lugares como a Síria e o Iêmen, os sistemas de saúde já funcionavam com menos de 50% da
capacidade. Três orientações preventivas – lavar as mãos, manter a distância de outras pessoas e
ficar em casa – eram incompatíveis com as condições presentes em prisões e campos para pessoas
deslocadas, onde a água potável é escassa, a superlotação foi naturalizada como algo aceitável,
e o conceito de lar não passa de uma memória distante para milhões de pessoas que enfrentam o
deslocamento prolongado.
À medida que os países se viram obrigados a colocar seu foco no enfrentamento da crise provocada
pela COVID-19, outras questões de saúde, como campanhas de vacinação infantil, tratamentos para
doenças crônicas e serviços de saúde mental, foram negligenciadas. Além disso, as crises econômicas
prejudicaram ainda mais as pessoas já marginalizadas, ampliando o abismo entre o “ter” e o “não ter”
e deixando sentimentos de injustiça e frustração marcados no coração de muitos.
Com o decorrer da pandemia, o vírus parecia afetar todas as pessoas de forma indiscriminada, e os líderes
proclamaram: “Estamos nessa juntos”. Hoje sabemos a verdade: apesar do discurso de solidariedade,
a pandemia exacerbou as desigualdades. As pessoas com as piores condições de enfrentá-la, que já
viviam em situação de desvantagem e marginalização, são as que têm sofrido os impactos mais severos.
Para atender às necessidades de pessoas afetadas pelo conflito e pela violência, o CICV teve que
se prontificar e se adaptar. Apesar das dificuldades, contornamos com destreza as limitações para
assegurar a continuidade dos nossos esforços e lançar respostas específicas para a crise de COVID-19.
De certa forma, isso não é nenhuma surpresa; afinal, responder às crises está na essência do CICV, e
eu sempre tive orgulho da força que os membros da equipe do CICV demonstram repetidamente em
tempos de adversidade.
A pandemia reafirmou os pilares da nossa Estratégia Institucional. Ela colocou em evidência a
necessidade contínua de uma resposta humanitária mais holística, que ofereça um apoio mais integral,
abrangendo desde a água potável e os sistemas de saneamento até a proteção aos meios de subsistência
e as atividades de geração de renda. Ela ilustrou a importância do nosso trabalho de proteção e dos
nossos esforços para promover o respeito pelo Direito Internacional Humanitário e pelos limites do uso
da força em situações ligadas à ordem pública. Precisamos dar continuidade ao nosso diálogo com todas
as pessoas capazes de exercer uma influência sobre o conflito armado e outras formas de violência,
inclusive Estados, grupos armados não estatais e líderes religiosos e comunitários.
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Peter Maurer, presidente do
CICV, falando com uma mãe
e filho que foram afetados
por choques climáticos.

O trabalho humanitário profissional vai muito além da distribuição de cestas alimentares: há
habilidades essenciais envolvidas na negociação do acesso e aceitação e no manejo de tensões políticas
e sociais. Mesmo em meio aos conflitos mais letais e polarizadores, nós vemos como o diálogo em
torno de objetivos humanitários comuns pode ajudar as partes a encontrar pontos de consenso, seja
para evacuar as pessoas feridas, permitir a realização de atividades humanitárias na linha de frente ou
devolver restos mortais em sinal de respeito. O CICV é convocado com frequência para agir como um
organismo neutro que ajude a intermediar medidas de construção da confiança mútua como essas; por
exemplo, o retorno de mais de mil pessoas detidas em conexão com o conflito no Iêmen, um assunto
que será tratado mais adiante neste relatório.
A pandemia de COVID-19 não é a primeira ameaça global que enfrentamos juntos e nem será a última.
Muitos dos desafios de hoje – pandemias, mudança climática, desinformação – não se limitam
a territórios nacionais. Em resposta a eles, precisamos fazer mudanças para que as pessoas que já
estão nas situações de maior vulnerabilidade e dispõem de menos recursos não sofram as piores
consequências de calamidades globais. Todos nós precisamos agir sempre que a humanidade e a
dignidade forem violadas, em contravenção das nossas normas e marcos jurídicos comuns.
Estamos vivendo tempos extraordinários, em que, mais do que nunca, a ação humanitária neutra,
independente e imparcial tem um papel crucial a desempenhar. Sou imensamente grato a todos os
nossos apoiadores por ajudarem a promover e financiar o trabalho do CICV. O ano de 2020 foi difícil
em termos financeiros. Excepcionalmente, o CICV teve que recorrer às suas reservas financeiras
operacionais para ajudar a organização a enfrentar tempos difíceis como esses. Nos próximos anos,
uma das nossas prioridades será repor essas reservas operacionais e reforçar a segurança financeira
que elas proporcionam.
Gostaria de agradecer a vocês, nossos apoiadores e parceiros, por continuarem ao nosso lado durante
esses tempos desafiadores. Suas contribuições são cruciais para o trabalho do CICV, que salva vidas
ao oferecer proteção e auxílio a milhões de pessoas ao redor do mundo que enfrentam os horrores da
guerra e da violência.

Peter Maurer
Presidente do CICV

Saiba mais sobre a visita do presidente do CICV à Etiópia e à Somália:
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QUEM SOMOS
UMA VISÃO PARA A HUMANIDADE
O CICV deve sua existência à visão e determinação de um homem: Henry Dunant.
Data: 24 de junho de 1859. Lugar: Solferino, uma cidade do norte da Itália. As tropas austríacas e
francesas enfrentavam-se em uma batalha sangrenta e, depois de 16 horas de combates, o chão
estava coberto com os corpos de 40 mil soldados mortos e feridos. Naquela mesma noite, Dunant,
um cidadão suíço, passou pela região em uma viagem de negócios. Ele ficou horrorizado ao ver
milhares de soldados de ambos os exércitos abandonados, sofrendo à espera dos cuidados médicos.
Dunant fez um apelo aos moradores para que o ajudassem a cuidar dos feridos, insistindo que os
soldados dos dois lados fossem tratados do mesmo modo.
Sua convicção levou à criação, em 1863, do Comitê Internacional para Ajuda aos Militares Feridos,
que posteriormente se tornou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). Mais tarde,
naquele mesmo ano, 16 Estados e quatro instituições filantrópicas enviaram representantes a uma
conferência internacional em Genebra. Foi nessa conferência que o emblema distintivo – uma cruz
vermelha em fundo branco, o reverso da bandeira da Suíça – foi adotado e a Cruz Vermelha passou
a existir.
No ano seguinte, os Estados adotaram um tratado para melhorar o atendimento às pessoas feridas
nos conflitos, sem importar de que lado estivessem.
Nascia o Direito Internacional Humanitário.

UM MANDATO HISTÓRICO
O CICV é uma organização humanitária neutra,
imparcial e independente, cujo mandato é proteger
e assistir as vítimas de conflitos armados.
Os Estados outorgaram esse mandato ao CICV
nas Convenções de Genebra de 1949
e em seus Protocolos Adicionais de 1977.
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Koulikoro, Mali. Uma delegada do CICV
a pessoas privadas de liberdade.

S. Diarra/CICV

entrega mensagens Cruz Vermelha

ONDE VOCÊ AJUDOU
E QUANTO CUSTOU
Durante os últimos 150 anos, nós do CICV protegemos e assistimos
as vítimas dos conflitos armados e outras situações de violência em
qualquer lugar do mundo e sem importar a atenção que recebem da
mídia. Como estamos presentes nos lugares, conhecemos de primeira

CHF 1.69 bilhão*
gastos no terreno em 2020

*francos suíços

6.5%

93.5%

de cada doação foram
usados na sede

de cada doação foram
destinados ao terreno

mão a situação e as necessidades das pessoas. Também ajudamos
quando os desastres naturais ocorrem em zonas de conflito e quando o
nosso conhecimento específico pode fazer a diferença.

17.780
funcionários trabalharam
no terreno em mais de 100 países

POR PROGRAMA
22.6% Segurança econômica
14.4% Proteção dos vulneráveis e promoção das normas
11.6% Água e habitat
11.3% Atividades para pessoas privadas de liberdade
10.8% Primeiros socorros e atendimento hospitalar
7.5% Assistência à saúde primária
6.8% Restabelecimento de laços familiares
5.8% Parcerias com as Sociedades Nacionais
5.1% Reabilitação física
2.1% Atividades forenses
1.4% Outros
0.7% Contaminação por armas

22.6%
14.4%
11.6%
11.3%
10.8%
7.5%
6.8%
5.8%
5.1%
2.1%
1.4%
0.7%

41%

687.8
Obs.: os gastos de 2020 por região são em francos suíços.
A porcentagem acima do total regional é a porcentagem
do gasto total por região.
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África

As 10 maiores operações em termos de gastos em milhões de francos suíços
155.6
115.5
113.3
99.6
81.9
78.7
72.5
64.9
63.8
53.9

Síria
Iêmen
Sudão do Sul
Iraque
Nigéria
República Democrática do Congo
Afeganistão
Somália
Ucrânia
Líbano

30%

14%

8%

7%

510.8

243.4

132.5

111.9

Oriente Próximo e Médio

Ásia e
Pacífico

Europa e
Ásia Central

Américas
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COMO VOCÊ AJUDOU
EM NÚMEROS
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4.214.606

34.962.961

pessoas receberam alimentos
ou assistência para comprar comida

pessoas receberam água potável,
instalações de saneamento adequado
e outras ajudas para melhorar suas
condições de vida

5.209.767

599

pessoas receberam ferramentas, gado,
sementes e outras formas de apoio para
produzir alimentos

hospitais receberam suprimentos
e outros materiais, dos quais 101 contaram
com reforço ou monitoramento direto de
funcionários do CICV, com a realização de:
• 132.736 cirurgias
• 4.130.719 consultas

1.006.645

37.553

pessoas tiveram aumento de renda

pessoas receberam treinamento
em primeiros socorros

659

327

estabelecimentos de saúde primária
receberam apoio, e nesses lugares:
• 7.534.552 consultas médicas
foram realizadas, incluindo
644.294 para gestantes

projetos de reabilitação física
receberam apoio do CICV, beneficiando
298.460 pessoas

1.504.199

1.049

ligações telefônicas foram realizadas
e 136.353 mensagens Cruz Vermelha
foram distribuídas entre familiares

pessoas, incluindo 892 crianças, foram
reunidas com suas famílias

1.043

801.461

lugares de detenção com 860.094
pessoas privadas de liberdade
receberam visitas de delegados do CICV

pessoas participaram de sessões
informativas sobre a COVID-19
em estabelecimentos de saúde apoiados
pelo CICV

Borno, Nigéria. Um pai e filho que estão vivendo em um campo para pessoas deslocadas recebem artigos do CICV para
melhorar suas condições de vida, como cobertores, esteiras, panelas e uma luminária solar para o carregamento de

Veja mais sobre a situação na Nigéria:

S. Smith/CICV

dispositivos eletrônicos.

COMO VOCÊ AJUDOU

COVID-19:
UMA RESPOSTA GLOBAL
A UMA AMEAÇA GLOBAL
A

doença

provocada

pelo

coronavírus

papel ou expertise singulares: hospitais e

(COVID-19) afetou todas as pessoas, em

estabelecimentos de saúde sobrecarregados

todos os lugares, de um jeito ou de outro,

pela demanda dupla decorrente da violência e

mas não na mesma medida; seu impacto foi

da COVID-19; lugares de detenção, que muitas

particularmente maior para aquelas que vivem

vezes estavam superlotados e mal equipados

em países afetados por conflitos.

para lidar com surtos de doenças; abrigos

Nos lugares em que o CICV trabalha, os efeitos

e outros estabelecimentos que atendiam a

da violência já representavam um pesado fardo
para as pessoas, e muitas delas foram forçadas
a fugir para outra parte do país ou mesmo para
o exterior. A crise de COVID-19 apenas somou

pessoas deslocadas ou migrantes, inclusive
refugiadas; e locais tanto urbanos quanto
rurais que sofriam as consequências do conflito
armado e/ou de outras formas de violência,

mais uma dificuldade àquelas que essas pessoas

inclusive regiões de difícil acesso.

já enfrentavam. Nós levamos em consideração

Incorporamos o que havíamos aprendido a

essas dificuldades adicionais imediatas e de

partir de surtos infecciosos semelhantes, como

longo prazo em todas as nossas operações.

o de ebola, em áreas afetadas por conflitos

Como as restrições na movimentação e

para ajudar a garantir que estabelecimentos de

outras medidas de contenção da pandemia
prejudicaram a capacidade das pessoas de
ganhar seu sustento e dificultaram o acesso
a bens e serviços essenciais, lançamos um
apelo para possibilitar a ampliação dos nossos
esforços para ajudar as pessoas a satisfazer
suas necessidades básicas com dignidade,
manter sua subsistência e garantir seu acesso
a serviços básicos.
Em muitos lugares, também modificamos
rapidamente a nossa tática a fim de evitar
ou desacelerar o contágio pelo vírus e
mitigar outras consequências da pandemia.
Concentramos a nossa resposta em lugares
onde

pudéssemos

nos

valer

do

nosso

saúde no mundo inteiro — inclusive hospitais
e centros de tratamento administrados pelas
Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do
Crescente Vermelho — pudessem continuar
em funcionamento, melhorar a prestação de
serviços de forma geral, implementar medidas
de saneamento e de prevenção e controle de
infecções, e detectar e tratar de casos suspeitos.
E, como os efeitos da pandemia não são só
físicos, também disponibilizamos ferramentas
para atender às necessidades de apoio
psicossocial e de saúde mental não apenas para
os voluntários e profissionais da linha de frente
que trabalhavam para responder à epidemia,
mas também para as comunidades.

NO MUNDO INTEIRO EM 2020
4.474

800

distribuições foram feitas a civis e pessoas
privadas de liberdade, proporcionando
alimentos, artigos de higiene ou outros itens
essenciais para ajudá-las a manter condições
de vida seguras e higiênicas

sessões de apoio psicossocial e de saúde
mental foram oferecidas a profissionais de
saúde e socorristas

801.461
pessoas participaram de sessões informativas
sobre a COVID-19 em estabelecimentos de
saúde apoiados pelo CICV
12

184
hospitais estabeleceram sistemas de
prevenção e controle de infecções com
orientação especializada do CICV

Os conflitos armados não param
por conta de vírus. O trabalho
humanitário não pode ser
interrompido. O CICV adotou
medidas de proteção para prevenir
a disseminação do coronavírus
para que pudéssemos continuar
empenhando todo esforço possível
para apoiar, com segurança, as
pessoas em situação de maior
vulnerabilidade. Na foto,
um membro da equipe do CICV
em Fortaleza, Brasil, entrega
kits de higiene para ajudar a
combater a pandemia de COVID19. Uma organização parceira
supervisionou a distribuição desses
kits em comunidades afetadas pela
violência no Estado do Ceará.
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C. Almeida/CICV

Veja mais sobre o nosso trabalho no Brasil:

POR TRÁS DAS MÁSCARAS
Por conta do estigma que existe em torno da COVID-19, muitos profissionais de saúde foram vítimas de ataques ou intimidação
simplesmente por fazerem seu trabalho. Para garantir a segurança e o bem-estar das pessoas que prestavam serviços
essenciais, o CICV e o restante do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho têm trabalhado com a
comunidade de diversas maneiras, ajudando as pessoas a entender e respeitar o papel dos profissionais de saúde.
No Brasil, as autoridades e o CICV assessoraram milhares de prestadores de serviços e socorristas — diretamente ou por
meio de materiais educacionais enviados através de um aplicativo de troca de mensagens — no que diz respeito à redução de
riscos e ao autocuidado, o que incluiu o compartilhamento de informações sobre a prevenção da COVID-19 e sobre maneiras
de lidar com a estigmatização associada ao vírus.
“Vemos como desafio importante a resposta à pandemia em populações e comunidades impactadas pela violência armada
no Brasil”, afirma a chefe da delegação do CICV, Simone Casabianca-Aeschlimann. “As condições sociais e econômicas já
dificultam o cumprimento rigoroso de medidas de prevenção, e as dinâmicas da violência agravam a situação. Um exemplo
são as barreiras invisíveis que impedem o acesso aos serviços essenciais.”
O Brasil estava encaminhado rumo ao pico da sua primeira onda de casos e mortes por COVID-19 em 2020 quando o CICV
deu a fotógrafos e jornalistas a oportunidade de documentar o dia a dia dos socorristas no combate à pandemia. O que eles
encontraram por trás das máscaras desses trabalhadores foi humanidade.
Cristiane Alves da Rocha havia atuado como assistente social durante 10 anos, mas essa era a primeira vez que ela atendia à
área da saúde. Ela foi ao Hospital da Cruz Vermelha Brasileira quando ele abriu uma unidade de terapia intensiva.
Os pacientes esperavam ansiosamente sua visita, e não era de se admirar, já que se tratava de uma das horas mais felizes dos
seus dias no hospital. Ela os ajudava a conversar com suas famílias. “Os pacientes estão muito sozinhos. Eu brinco e busco
trazer alegria e autoestima para todos”, ela explica. “Isso faz parte do processo de recuperação.”
Mas sua rotina agitada não se resumia somente a isso: “Trabalho com uma psicóloga e outra assistente social. Além
das chamadas de vídeo, entramos em contato com familiares, ajudamos nas transferências e busca de vagas, entre
outras funções.”

São Paulo, Brasil. A assistente social Cristiane Alves ajuda
um paciente no Hospital da Cruz Vermelha Brasileira a

T. Queiroz/CICV

manter o contato com sua família..
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Sâmia Ribeiro, uma psicóloga que havia
trabalhado no Instituto Dr. José Frota durante
14 anos, disse que sua prioridade era cuidar
dos cuidadores.
“Diante de uma doença nova, nós,
profissionais de saúde, vivemos um profundo
desamparo, sem poder sequer procurar as
pessoas importantes na nossa vida para ter
um aconchego.”

T. Queiroz/CICV

Mas, apesar da adversidade, Sâmia confiava
na capacidade humana de adaptação. “Nunca
sentimos tanta falta do outro, que se tornou
uma ameaça para nós. Mas há a importância
de construir laços sólidos que edificam nossa
vida afetiva. A gente vai poder retomar nossa
vida dentro do que é possível retomar, porque
a gente precisa ressignificar esse lugar. Essa é
a nossa capacidade de se adaptar.”

LIDAR COM A DISTÂNCIA QUANDO SE É UMA
PESSOA JOVEM COM DEFICIÊNCIA VISUAL
No ápice da pandemia, os residentes do Foyer Colonel-Danielde-Rouffignac em Camarões mal podiam sair, e tomar medidas
preventivas era algo particularmente difícil. Afinal, como uma
pessoa pratica o distanciamento social quando ela é cega ou tem
alguma deficiência visual?
“O lar está aberto a todos: pessoas cegas, com deficiência visual,
abandonadas, órfãs ou com outras questões desafiadoras”,
comenta Edwige Mbazoa. Edwige fez 86 anos em 2020 e estava
na direção do Foyer havia mais de 20 anos. Sob seu cuidado e
sonham em encontrar seu lugar no mundo de forma mais ampla,
apesar dos obstáculos que enfrentam.
Para ajudar o lar nestes tempos difíceis, o CICV e a Sociedade da
Cruz Vermelha de Camarões forneceram estações para lavagem
das mãos e artigos de higiene, além de ensinar as crianças sobre
as medidas de prevenção que podiam tomar.
Embora os residentes tenham se sentido mais isolados do resto
do mundo durante a pandemia, os laços entre eles continuam tão
fortes como nunca.

D. Beloumou/CICV

orientação, as cerca de 25 crianças e jovens que residem lá

Jules, 24 (esquerda), Soubiane, 27 (centro), e o professor
em processo de formação Bienvenu, 26 (direita). Os
residentes do Foyer dependem ainda mais do apoio uns
dos outros durante a pandemia.

D. Beloumou/CICV

Nas raras ocasiões em que os
residentes do Foyer ColonelDaniel-de-Rouffignac podem
sair, eles tomam todas as
precauções possíveis. Eles
estão lidando com a situação
um passo de cada vez.

FÉ NA LUTA CONTRA A COVID‑19
Em tempos difíceis, cada comunidade recorre à sua religião. Portanto, os líderes religiosos e as organizações baseadas na
fé desempenham um papel central no apoio às estratégias governamentais de contenção da disseminação da COVID-19,
como foi o caso de Bangladesh. O CICV trabalhou com líderes religiosos do país para proporcionar informações sobre saúde
às pessoas, de forma que elas pudessem proteger a si mesmas e às suas famílias e comunidades durante a pandemia de
COVID-19.
Como parte da campanha, o CICV organizou uma série de sessões informativas. O convidado de honra em uma sessão foi o
presidente da Associação de Imames de Cox’s Bazar, Kazi Moulana Md Shirajul Islam. Ele nos contou que as pessoas da sua
comunidade acreditavam que a pandemia já havia terminado, enquanto, na verdade, o número de casos de COVID-19 em
Bangladesh continuava crescendo. Ele explicou o papel fundamental que as organizações baseadas na fé podem desempenhar
na divulgação de informações corretas e relevantes para o público e no incentivo à sua mudança de comportamento.
Outra sessão foi organizada junto com monges budistas em Ramu Buddha Bihar, também em Cox’s Bazar. Um total de 31
monges de diferentes subdistritos discutiram como poderiam ajudar a garantir que suas comunidades continuassem usando
máscaras e tomando as devidas precauções para prevenir a disseminação da COVID-19.

Cox’s Bazar, Bangladesh. Sessão

R. Sircar/CICV

R. Sircar/CICV

informativa com 15 imames.

Sessão com 31 monges budistas da região
próxima a Cox’s Bazar, em Bangladesh.

Veja mais sobre o nosso trabalho em Bangladesh:
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RESPOSTA DE EMERGÊNCIA
EM BEIRUTE
No dia 4 de agosto de 2020, uma explosão no

A explosão foi um desastre a mais em meio a

Porto de Beirute gerou uma onda de choque que

uma crise econômica cada vez mais acentuada,

se alastrou pela cidade, provocando destruição

às repercussões do conflito armado no país

em massa e deixando vítimas dentro de um

vizinho, a Síria, e à implacável pandemia de

raio de cinco quilômetros. Foram inúmeros

coronavírus. Seu impacto ainda será sentido por

os efeitos imediatos: mais de 200 pessoas

vários anos.

morreram e cerca de 6.500 ficaram feridas.

Desde os primeiros momentos após a explosão,

Quase 70% da infraestrutura pública e privada da

nossos parceiros do Movimento Internacional

cidade sofreu danos, inclusive 17 hospitais e 22

da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho

estabelecimentos de saúde básica, e mais de 120

mobilizaram

mil pessoas perderam o acesso à água potável.

trabalhando para ajudar as pessoas afetadas.

uma

resposta

à

situação,

Veja a seguir a ajuda que o CICV foi capaz de oferecer:
Nas primeiras 72 horas

••

Apoio hospitalar: menos de seis horas após a explosão, havíamos proporcionado suprimentos
médicos de urgência a 12 hospitais que atendiam a mais de 2.700 pacientes.

••

Primeiros socorros e assistência pré-hospitalar: proporcionamos materiais de primeiros
socorros a uma estação de serviços médicos de emergência e três organizações de socorristas,
inclusive produtos para consumo e artigos essenciais para o tratamento das pessoas feridas e
resgatadas dos escombros.

••

Gestão de óbitos: em coordenação com a Cruz Vermelha Libanesa, disponibilizamos cinco
carros funerários refrigerados, equipamentos de proteção individual e sacos mortuários para
operações de busca e recuperação. Uma unidade forense de emergência foi improvisada na orla
de Beirute para ajudar a identificar as pessoas falecidas e garantir que elas fossem tratadas
com dignidade.

Ao longo das duas semanas seguintes

••

Cuidado hospitalar: prestamos apoio a 14 outros hospitais, inclusive o Hospital Universitário
Rafik Hariri, e ajudamos o Ministério de Saúde Pública a transferir artigos médicos do seu
armazém médico danificado a esse hospital.

••

Estabelecimentos de saúde básica: entregamos produtos para consumo e equipamentos de
proteção individual a sete estabelecimentos.

••

Programa de reabilitação física: distribuímos 586 dispositivos de assistência e aparelhos
para a locomoção para auxiliar na recuperação da mobilidade por parte de pacientes que
apresentaram ferimentos e/ou alguma deficiência como resultado da explosão.

••

Apoio psicossocial e de saúde mental: foram oferecidas sessões a 98 pessoas, inclusive 14
sessões para pessoas que cuidavam de entes queridos que haviam sido feridos ou afetados de
outras formas pela explosão.

••

Ajuda emergencial: distribuímos 441 kits de ajuda emergencial com alimentos e artigos de
higiene por meio da Cruz Vermelha Libanesa a domicílios em situação de vulnerabilidade que
haviam sido afetados diretamente pela explosão.

••

Restabelecimento de laços familiares: ajudamos a Cruz Vermelha Libanesa a atender às
1.063 ligações recebidas pela linha direta RLF, entre as quais havia pedidos de rastreamento
de indivíduos desaparecidos e de avaliação das necessidades das famílias de pessoas com
paradeiro desconhecido.

••

Assessoria técnica forense: fornecemos documentos orientadores e recomendações-chave às
autoridades sobre a busca de pessoas desaparecidas, a gestão de óbitos e identificação correta
de pessoas falecidas, e a prestação do apoio adequado às famílias.

A situação no Líbano continua extremamente frágil. Todas as pessoas, independentemente da
opinião política, concordam que muito apoio ainda é necessário. Obrigado por fazer a sua parte.
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146.250
pessoas receberam ajuda na obtenção de alimentos para consumo próprio

141.735
pessoas receberam kits de higiene, máscaras faciais e luvas

18.990

M. Athallah/CICV

pessoas receberam um auxílio financeiro mensal para cobrir parte dos seus gastos com alimentação,
aluguel ou tratamentos médicos

A destruição em Beirute após a explosão.
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Um relógio da enfermaria do
Hospital St. George que parou
no momento em que a explosão
ocorreu, às 18h07. St. George foi
um dos três hospitais que ficou fora
que tratar os pacientes que chegavam do
lado de fora antes de encaminhá-los para
outros estabelecimentos.

C. Barakat/CICV

de serviço naquela noite; a equipe teve

Achrafieh, Beirute. Uma família se inscrevendo

CICV

para receber auxílio financeiro do CICV.

O CICV trabalhou em estreita coordenação com a Cruz
Vermelha Libanesa e as autoridades de saúde, doando
20 toneladas de curativos, equipamentos de proteção
individual e outros suprimentos médicos para garantir

De um minuto para o outro, o mundo mudou para Beirute:

M. Athallah/CICV

que os pacientes recebessem tratamento adequado.

SEGURANÇA ECONÔMICA
Conflitos armados e outras situações de

de animais, negócio próprio ou emprego

violência causam estragos na capacidade de

assalariado) são frequentemente interrompidos

autossuficiência de famílias, comunidades e

ou se tornam impossíveis. As redes de apoio

países inteiros. Em tais situações, as pessoas

familiar e comunitário colapsam.

são arrancadas brutalmente das suas casas e

O conflito e a violência possuem um impacto

obrigadas a abandonar seus bens. Mesmo que

na economia como um todo, restringindo

elas consigam levar alguns dos seus pertences,

o

é muito provável que tenham de vendê-los

interrompendo mercados e o acesso a serviços

ou trocá-los ao longo do caminho para poder

básicos e expondo as famílias a um maior risco

sobreviver. As pessoas que podem permanecer

de empobrecimento, estando deslocadas ou

em casa raramente são poupadas: seus meios

não. Nós possuímos três enfoques, que podem

de subsistência (p. ex., agricultura e criação

ser implementados em sequência ou juntos.

movimento

de

pessoas

e

produtos,

ASSISTÊNCIA
A assistência tem a finalidade primordial de salvar a vida das pessoas e proteger seus meios de
subsistência quando estão sob risco imediato. Fazemos isso ao dar às pessoas acesso a produtos
básicos quando elas não podem mais obtê-los por si mesmas.
EXEMPLOS:

••
••
••
••

cestas alimentares, cupons de comida, suplementos alimentares;
artigos domésticos básicos (p. ex., cobertores, utensílios de cozinha, sabão, velas);
ajuda financeira, assistência combinada de entrega de comida e dinheiro;
projetos de curto prazo de entrega de comida ou remuneração por trabalho prestado que
beneficiem toda a comunidade (p. ex., remoção de escombros);

••

1

redução de estoque1

Compra de animais fracos 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 ajudam as pessoas a aumentar a produção de
alimentos, gerar renda e, em última instância, a se tornarem autossuficientes outra vez. Ajudamos
famílias e comunidades a preservar ou melhorar o que já têm e fornecemos as ferramentas e
capacitações de que necessitam.
EXEMPLOS:

••

suprimentos e máquinas agrícolas, em espécie ou cupons (p. ex. sementes
de cultivos para consumo ou para venda, ferramentas, fertilizantes, pesticidas);2

••

materiais para pecuária/pesca, em espécie ou cupons (p. ex., vacinas, medicamentos, forragem,
redes de pesca), rebanhos para redução de estoque, treinamento (p. ex., para agricultores ou
pecuaristas);

••

esquemas de comida ou dinheiro por trabalhos prestados para melhorar a infraestrutura agrícola
(p. ex., irrigação, medidas de combate à erosão, viveiros);

••

pequenos equipamentos para produzir bens e serviços (p. ex. moinhos de grãos, ferramentas
especializadas, carrinhos de mão) ou cupons ou dinheiro para adquiri-los; apoio mediante
iniciativas microeconômicas (ajuda financeira, capacitação para habilidades empresariais).

APOIO ESTRUTURAL
Ajudamos os prestadores locais a restabelecer ou melhorar seus serviços, para que possam apoiar
de modo sustentável as atividades de subsistência da população.
EXEMPLOS:

••
••
••

assessoria técnica para os prestadores de serviços de agricultura, pecuária e pesca;
treinamento formal e programas de coaching no local de trabalho;
fortalecimento e desenvolvimento de oportunidades de capacitação.
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2

4.214.606

5.209.767

pessoas receberam alimentos
e/ou dinheiro ou cupons para
comprar comida

pessoas receberam ferramentas, gado,
sementes e outras formas de apoio para
produzir alimentos

1.006.645

140.155

pessoas tiveram aumento de renda

pessoas se beneficiaram de capacitação
que melhorou sua subsistência ou suas
oportunidades de emprego

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

Uma trabalhadora psicossocial (esquerda) conversa
com uma sobrevivente de violência sexual no centro
de aconselhamento de Sange.

A. Nzobe/CICV

Sange, República Democrática do Congo.
Honorine trabalhando no seu mercado.

DO DESESPERO À RESILIÊNCIA
Esta é a história de Honorine, uma mãe de três filhos, empresária e sobrevivente de violência sexual que mora em Sange,
na República Democrática do Congo (RDC). O sucesso que Honorine obteve com seu empreendimento, que surgiu graças ao
apoio financeiro recebido do CICV, fez dela um exemplo de força e coragem para outros sobreviventes de violência sexual.
Como todo o restante da Planície de Ruzizi em Kivu do Sul, Sange é conhecida por ter um alto índice de criminalidade. As
montanhas que rodeiam a cidade abrigam grupos armados locais e estrangeiros, e a violência sexual e os sequestros com
pedido de resgate são acontecimentos rotineiros.
Pouco depois do ataque, que havia acontecido cinco anos antes, Honorine teve a sorte de conhecer membros da SOPADI, uma
organização local apoiada pelo CICV que presta assistência às vítimas de violência sexual. “As mulheres me acolheram e me
escutaram”, ela conta. “Depois, elas me encaminharam a um hospital. Sem elas, eu não estaria tão bem quanto estou hoje.”
Após obter assistência médica, Honorine recebeu dinheiro para começar um empreendimento como parte de um programa
do CICV para sobreviventes de violência sexual. Ela também obteve um empréstimo depois de abrir uma conta com uma
instituição local de microfinanças. Hoje, Honorine tem três empregos: ela trabalha em um hospital e administra um
restaurante e um minimercado.
Atualmente, Honorine é bem conhecida no seu bairro, e as pessoas à sua volta são gratas pela maneira como o sucesso do seu
empreendimento contribuiu para o desenvolvimento econômico de Sange, uma cidade de pouco mais de 50 mil habitantes.
“Eu pude começar um empreendimento, e o lucro que eu tive me permitiu pagar o empréstimo inicial, o que me possibilitou
obter outros empréstimos”, ela acrescenta. “A minha vida e tudo o que eu tenho hoje são graças às mulheres da SOPADI e
ao apoio financeiro do CICV.”
Ela acredita que a esperança de um futuro melhor nunca deve ser perdida. “As mulheres precisam lutar para ganhar a vida”,
ela aponta com firmeza. “Ainda que seja vendendo um só pote de óleo, é possível encontrar um meio de subsistência.”
Em 2020, você ajudou o CICV a levar ajuda médica e psicossocial a 3.710 vítimas de violência sexual na RDC. Além disso,
prestamos assistência a cerca de 40 centros de aconselhamento no Kivu do Norte e do Sul, onde os sobreviventes podem
buscar cuidados e suporte.
“O CICV tem o papel não só de levar ajuda médica e psicossocial aos sobreviventes, mas também de apoiá-los conforme
se reintegram à sociedade do ponto de vista financeiro e social”, explica Sarah Khenati, que encabeça o programa do CICV
de combate à violência sexual na RDC. “No fim das contas, é uma questão de devolver a essas pessoas sua dignidade, sua
confiança e seu lugar na sociedade.”
Leia mais sobre o nosso trabalho para ajudar os sobreviventes de violência sexual:
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ÁGUA E HABITAT
Nossas equipes de água e habitat trabalham

higiene e criar ou manter condições de vida

para reduzir doenças, mortes e sofrimento

sustentáveis. Buscamos promover o respeito

causados pelos danos à infraestrutura e a

pelo ambiente, utilizar tecnologias e abordagens

interrupção de abastecimento de água. Mesmo

ecológicas, minimizar o uso de recursos

em tempos de paz, milhões de pessoas no

naturais e maximizar a sustentabilidade de

mundo todo têm dificuldades em obter acesso

nossos projetos.

à água potável, instalações de saneamento
decentes

e

infraestrutura

pública

bem

conservada. O problema é agravado em tempos
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de guerra ou desastres naturais, quando a
destruição da infraestrutura e o deslocamento
em massa podem expor outras milhões de
pessoas a morte e doenças.
Realizamos uma gama de atividades para
oferecer acesso à água, melhorar os níveis de

34.962.961
pessoas receberam água potável,
instalações de saneamento adequado
e outras ajudas para melhorar suas
condições de vida

ÁGUA
Ajudamos a construir ou reparar todos os tipos de redes de abastecimento de água, não importando
o tamanho ou a tecnologia empregada. O trabalho engloba a captação das fontes de água 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. Também
oferecemos abastecimento de água emergencial para assentamentos temporários.
O CICV busca assegurar que a comunidade seja capaz de administrar toda infraestrutura nova ou
modernizada. Oferece, para este fim, treinamento sob medida, normalmente para comitês de água
especialmente criados, e fornece peças sobressalentes que provavelmente serão necessárias.

SANEAMENTO E HIGIENE
A superlotação, como nos campos de deslocados, provoca rapidamente a disseminação de doenças.
Portanto, oferecer instalações sanitárias adequadas é essencial e altamente prioritário. Isto inclui a
construção de latrinas, a reparação de estações de esgoto e a instalação de sistemas emergenciais
de eliminação de resíduos. Também melhoramos os sistemas de saneamento em estabelecimentos
de assistência à saúde e lugares de detenção.
Para complementar nosso trabalho de infraestrutura, organizamos programas para incentivar
comportamentos que ajudarão a prevenir doenças relacionadas com a água e o saneamento.

CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO
A infraestrutura pública é essencial para fornecer serviços básicos de saúde, especialmente em
centros urbanos densamente povoados. Nas áreas atingidas pela guerra, contudo, muitas vezes
existe má conservação. Por isso, reparamos e construímos edificações e obras importantes para a
infraestrutura das comunidades, como hospitais, centros de reabilitação física, estradas, represas e
sistemas de irrigação. Também consertamos e reconstruímos estabelecimentos de saúde e escolas,
ajudamos a montar campos para pessoas deslocadas e fornecemos 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 abastecimento de água com o conserto das redes de
distribuição de energia elétrica, geradores e usinas hidroelétricas. Usamos soluções ecológicas e
que economizam eletricidade, aproveitando energia solar, eólica ou híbrida sempre que possível.
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ÁGUA POTÁVEL PELO BEM DA SAÚDE
“Você pode falar para as pessoas lavarem as mãos quantas vezes quiser, mas para isso elas precisam
de água e sabão. Houve uma época em que tínhamos água canalizada aqui em Dikwa, e o governo
mantinha um gerador grande para que todos nós tivéssemos água potável nos nossos bairros. Mas
então aconteceram os ataques, e muito dessa infraestrutura foi destruída.”
Falmata, uma parteira tradicional, quer que sua comunidade siga as orientações para prevenção
da COVID-19, mas, dentro das condições atuais, isso representa um desafio diário. Quando a
violência começou no nordeste da Nigéria, Falmata era uma das várias pessoas que fugiu de
Dikwa para Maiduguri. Sem meios de subsistência, as pessoas se viram forçadas a vender o sabão
que tinham recebido de organizações humanitárias. Hoje, em Dikwa, recursos como água potável
e instalações sanitárias ainda são escassos. Três quartos das residências em campos e 40% no
restante da comunidade relataram que não dispõem de água suficiente para atender às suas
necessidades básicas.
Com a ajuda do CICV, mais poços foram perfurados para encontrar água suficiente para a
população crescente de Dikwa. Também assistimos o governo do Estado de Borno com a operação
e manutenção da infraestrutura e com a provisão de um serviço mais confiável.
A água não é apenas para beber; o acesso à água potável é necessário para a assistência à saúde e
uma forma de as pessoas se protegerem de doenças. Obrigado por ajudarem a tornar isso possível
para Falmata e sua comunidade em Dikwa.

V. Omonigho Ebhota/CICV

Dikwa, Nigéria. Falmata, uma parteira tradicional,
explica que, sem acesso à água potável, sua comunidade enfrenta dificuldades
para seguir as orientações para prevenção da COVID-19.
Leia mais sobre o nosso trabalho na Nigéria:

ASSISTÊNCIA À SAÚDE BÁSICA
O funcionamento normal dos sistemas

Além dos cuidados curativos, também nos

locais de saúde costuma ser interrompido

concentramos na prevenção de doenças e

pelos conflitos armados. Nos piores casos,

promoção da saúde. Conscientizamos sobre

uma parcela ou a totalidade do sistema

boas práticas de higiene, como lavar as mãos e

pode ser destruída. O CICV ajuda a manter a

utilizar mosquiteiros.

continuidade dos serviços de assistência à

Apoiamos a saúde materna com a promoção

saúde essenciais, reforçando as capacidades

do acompanhamento de gestantes, práticas de

locais sempre que possível. Fornecemos

parto seguro, amamentação e planejamento

material médico e medicamento e ajudamos

familiar. Para combater a mortalidade infantil,

no

capacidades,

ajudamos as autoridades locais e as equipes

treinamento e supervisão. Quando necessário,

a realizar programas de imunização contra

enviamos profissionais de saúde qualificados.

sarampo, tuberculose, tétano, difteria, pólio e

desenvolvimento

de

coqueluche.
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659

644.294

estabelecimentos de saúde primária
receberam material médico e outras ajudas

consultas pré-natais foram realizadas

7.534.552
pessoas receberam consultas curativas

ANO INTERNACIONAL DA ENFERMEIRA
E DA PARTEIRA
Satara Habibi trabalha como parteira no Hospital Mirwais no sul do Afeganistão há sete anos,
fazendo o possível para garantir que as mulheres e seus bebês sobrevivam ao parto. A crise
humanitária incessante no Afeganistão gerou repercussões graves para os profissionais de saúde
e seus pacientes, e as mães e futuras mães estão sujeitas a um risco particularmente maior. Ela
e suas colegas parteiras do Hospital Mirwais, o único centro cirúrgico de grande porte no sul do
Afeganistão, estão trabalhando a plena capacidade para cuidar das mães e de seus bebês e minimizar
as consequências para ambos.
Com amplo apoio do CICV, o Hospital Mirwais continuou aprimorando seus serviços. Fornecemos
ao hospital medicamentos e outros suprimentos médicos, assim como capacitação e orientação
especializada, especialmente sobre o controle de infecções e, inclusive, sobre a prevenção da
COVID-19 e sobre medidas específicas para os departamentos de emergência, cirurgia, pediatria,
biomedicina, e ginecologia e obstetrícia. No mundo inteiro, existem muitas outras mulheres como
Satara, que compartilham uma paixão pelo cuidado das pessoas que mais precisam dele. Obrigado
por apoiá-las.
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após ele ter recebido suas vacinas na ala de maternidade do Hospital Mirwais.

L. Billing/CICV

Candaar, Afeganistão. Uma avó orgulhosa segura um bebê recém-nascido

PRIMEIROS SOCORROS
E ATENÇÃO HOSPITALAR
Nossos programas nas zonas de conflito

é automaticamente comparável com o que

oferecem primeiros socorros e transporte de

se presta a feridos por balas em um hospital

emergência aos estabelecimentos de saúde para

convencional. Realizamos, portanto, seminários

pessoas feridas ou doentes. Nesses centros,

sobre cirurgia de guerra e compartilhamos os

também fornecemos remédios, equipamentos

nossos protocolos, procedimentos e técnicas

e capacitação. Também desenvolvemos sua

básicas de cirurgia de guerra e gestão de

capacidade em vários aspectos da gestão

pacientes em meios perigosos e restritivos.

hospitalar, desde a prestação de atendimento
de qualidade a recursos humanos, manutenção
da

infraestrutura,

finanças,

logística

e

administração. Quando a situação o requer,
enviamos equipes de especialistas para
trabalhar junto com os funcionários locais.
É difícil, e muitas vezes perigoso, realizar
operações em meio a conflitos armados. A
maioria dos cirurgiões que não são militares
não está familiarizada com os tipos de lesões
infligidas por mísseis e outros tipos de
armamento pesado. O tratamento delas não

Em alguns casos, enviamos equipes cirúrgicas
para reforçar os recursos locais. O apoio do CICV
para os hospitais inclui:

••
••
••
••
••
••
••

cirurgia;
ginecologia e obstetrícia;
pediatria;
enfermagem;
cuidados de saúde mental;
gestão e administração hospitalar;
provisão de material descartável,
equipamento e conhecimento.
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37.553 pessoas receberam treinamento

599 hospitais receberam suprimentos

em primeiros socorros

e outras formas de assistência

APRENDIZADO QUE LEVA À CURA
Em dezembro de 2013, pouco mais de dois anos após sua independência, o Sudão do Sul se afundou
em um conflito sangrento. Centenas de milhares de pessoas foram mortas ou feridas. Mas, no dia 22
de fevereiro de 2020, um governo da união nacional foi formado; um marco importante no processo
de pacificação do país. Embora as hostilidades entre as partes envolvidas no conflito tenham cessado,
a violência entre comunidades persistiu, com consequências fatais.

Este homem é um protetor
de gado. O lenço vermelho
simbolizaria sua prontidão para

30

F.B. Seriex/CICV

lutar caso seu gado seja ameaçado.

F.B. Seriex/CICV

O CICV conduzindo uma sessão de treinamento
em primeiros socorros com a Cruz Vermelha do
Sudão do Sul. Esta sessão foi realizada poucas
semanas após os confrontos intensos ao norte
de Rumbek, que deixaram 250 pessoas mortas e
cerca de 300 feridas.

Com frequência, o gado está no centro desses embates. Como a economia do Sudão do Sul está em
frangalhos, as vacas são o bem mais valioso e estável que as famílias podem possuir. Em zonas
rurais, é comum que as pessoas dediquem sua vida ao seu rebanho. A competição por recursos
costuma levar a furtos de gado, que se tornaram mais violentos devido ao acesso mais fácil a armas
em decorrência da guerra. Como as pessoas organizam ataques para se vingarem, inicia-se um
vaivém de furtos entre as comunidades.
“Um homem da nossa aldeia foi morto na estrada. Quando ficamos sabendo, atacamos a comunidade
deles, e eu levei um tiro na barriga durante o confronto. O avião da Cruz Vermelha chegou e me levou
a Juba. Eu pensei que talvez fosse morrer no caminho. Mas, quando cheguei ao hospital, sabia que
eu estava a salvo”, conta Matchot.
“Gostaríamos de largar as nossas armas, mas, se as outras comunidades não fizerem o mesmo, é
impossível”, acrescenta Matiam.
“Nosso gado é tudo o que temos. Se alguém tentar roubar uma das minhas vacas, eu vou lutar. É por
isso que eu sempre carrego a minha arma comigo”, conclui Matchot.
Como muitos lugares rurais no Sudão do Sul, essas comunidades estão muito isoladas. Os confrontos
costumam acontecer longe da pista de pouso e decolagem mais próxima, e pode levar dias para os
pacientes alcançarem um estabelecimento médico. Sem cuidados adequados, os ferimentos podem
infeccionar, o que pode trazer consequências trágicas. O CICV, em parceria com a Cruz Vermelha do
Sudão do Sul, conduz treinamentos em primeiros socorros para ensinar as pessoas a fazer curativos
em ferimentos e carregar corretamente pessoas feridas.
O CICV também atende a essas comunidades para discutir os princípios básicos de humanidade.
Muitos desses princípios estão em sintonia com as regras tradicionais que as comunidades já seguem.
Esse enfoque também garante que nós entendamos as preocupações da população e atendamos às
suas necessidades mais urgentes.
O futuro dessas comunidades é incerto. A infraestrutura precária, a ausência de oportunidades de
educação e trabalho, um sistema de saúde debilitado e o fácil acesso a armas de fogo criam um terreno
fértil para a violência localizada, que tem o potencial de se espalhar e desestabilizar grandes áreas.
Apesar dos desafios, também há espaço para esperança e paz. “No ano passado, meu único filho foi
morto”, lembra Akuel. “Ele foi atacado apesar de não estar envolvido nos confrontos. Alguns dizem
que precisamos vingar a morte dele, mas isso não traria bem nenhum. Se houver paz amanhã, então
eu vou perdoar. Ainda que eu tenha perdido o meu único filho, tenho vontade de fazer as pazes.”
Um manual de primeiros socorros do CICV está disponível aqui:

SAÚDE MENTAL E
APOIO PSICOSSOCIAL
As feridas de guerra não são apenas físicas:

pessoas privadas de liberdade e socorristas.

proximidade dos combates, evacuação forçada,

Fornecemos essa assistência diretamente ou,

separação da família, estupro e outros tipos

quando não podemos oferecê-la, conectamos

de violência deixam marcas psicológicas

as pessoas com especialistas e prestadores de

profundas e vulnerabilidade, que podem

serviços. Também ministramos capacitações

continuar muito depois do fim das hostilidades.

em habilidades psicossociais básicas e gestão

Famílias de desaparecidos, por exemplo,

do estresse para os socorristas, profissionais

vivenciam a angústia constante de não saber

da saúde e funcionários e voluntários das

o que aconteceu com seu ente querido. E os

Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do

profissionais e voluntários que cuidam de

Crescente Vermelho.

outras pessoas também são vulneráveis ao
estresse pelo que veem e escutam e pelos
riscos à sua segurança.

Prestamos tais serviços como parte de todos os
nossos programas de saúde, sejam em âmbito
comunitário, em hospitais ou em centros de

Por isso, oferecemos apoio de saúde mental

reabilitação física, e quando trabalhamos em

e psicossocial a famílias de desaparecidos,

nome de pessoas privadas de liberdade ou de

vítimas e sobreviventes de violência sexual,

famílias de desaparecidos.
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48.154

3.349

pessoas se beneficiaram do apoio
à saúde mental

profissionais de saúde, socorristas e outros
membros da comunidade se beneficiaram de
capacitação em apoio psicossocial

CUIDANDO DOS TRABALHADORES
DA LINHA DE FRENTE

R. Tabel/CICV

A pandemia de COVID-19 afetou todos os
aspectos da vida das pessoas, colocando uma
pressão enorme sobre nossa saúde física e
mental, nossos sistemas de saúde, nossas
economias, nossos meios de subsistência
e nosso tecido social. O impacto na saúde
mental e no bem-estar psicossocial tem sido
particularmente severo e talvez ainda seja
sentido por muitos anos.
Durante 30 anos, Felix Soal dedicou sua vida
ao cuidado de pacientes no Hospital Geral de
Mendi, nas Terras Altas do Sul de Papua-Nova
Guiné. Ele teve que atravessar muitos
desafios durante sua longa carreira,
como eclosões de confrontos tribais,
que ainda são comuns nas terras altas.
No entanto, nada chega perto dos
desafios que a crise de
COVID-19 trouxe.

R. Tabel/CICV

Felix Soal (centro) com os integrantes do seu grupo na oficina de dois dias sobre
saúde mental, organizada pelo CICV em resposta à pandemia de COVID-19, em
cooperação com a Autoridade de Saúde Provincial das Terras Altas do Sul.

Felix diz que ele e seus colegas profissionais de saúde estão capacitados para manter a calma
sob pressão, mas, mesmo assim, o estresse de lidar com um vírus desconhecido em uma escala
tão grande teve suas consequências. Para responder a isso, o CICV organizou quatro oficinas em
diferentes províncias para ajudar quase 60 socorristas a lidar com a situação inédita. Para muitas
pessoas, essa foi a única exposição que elas tiveram ao apoio à saúde mental.
Em uma das oficinas, Felix compartilhou as preocupações que ele teve assim que a pandemia
atingiu Papua-Nova Guiné.
“No começo, era o medo do desconhecido. Eu estava preocupado com a possibilidade de levar o
vírus para casa e infectar a minha família. Os nossos parentes também estavam preocupados e
deixaram de nos visitar. Eu me senti discriminado.”
Essa estigmatização tem sido uma das maiores fontes de estresse para qualquer profissional médico.
Charlotte Blackman, delegada do CICV e a facilitadora das oficinas, constata: “Infelizmente, alguns
deles já enfrentavam um estigma, por parte tanto de suas famílias como da comunidade geral. Uma
participante comentou que seu marido tinha dito para ela ‘não voltar para casa’ se ela continuasse
trabalhando no hospital.”
Outras fontes de estresse incluíram o medo do contágio, o medo de transmitir a doença para pessoas
queridas, a possibilidade de morte de pacientes e colegas, e a exaustão por causa do trabalho. As
oficinas deram a essas pessoas uma oportunidade de começar a lidar com esses desafios.
Obrigado por ajudar a apoiar esses trabalhadores da linha de frente.
Veja mais sobre o nosso trabalho em Papua-Nova Guiné:
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PROJETOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA
A reabilitação física é uma forma de ajudar

Recuperar a mobilidade é o primeiro passo

pessoas com deficiências a se reintegrarem

para garantir o acesso a alimentos, abrigo,

à sociedade. Busca eliminar, ou pelo menos

educação, emprego, renda e, em termos gerais,

minimizar, as restrições aos movimentos e

as mesmas oportunidades que outros membros

atividades para que elas possam se tornar

da sociedade.

mais independentes e se beneficiar da melhor
qualidade de vida possível.

Em países devastados por conflito nos quais o
CICV trabalha, a reabilitação física é necessária

As pessoas com deficiência podem precisar

não somente pelas pessoas cujas deficiências

de aparelhos de locomoção como próteses

são um resultado direto dos confrontos (minas

(membros artificiais), órteses (suporte para

terrestres, bombas, etc.), mas também por

membros existentes), andadores ou cadeiras

aquelas que ficaram deficientes físicas porque

de rodas; também necessitam de terapia para

a assistência à saúde normal colapsa e não

aprender a fazer o melhor uso dos aparelhos.

conseguem receber tratamento ou vacinas.

••

Apoiamos os centros de reabilitação física para que possam gerir eles mesmos as suas
atividades. Esse suporte 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 usem tecnologia que nós mesmos desenvolvemos para produzir próteses e órteses de
polipropileno de alta qualidade a baixo custo, reduzindo o peso financeiro da 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, subsidiamos o custo da viagem, acomodação e comida,
bem como o custo do tratamento nos centros. Além disso, apoiamos 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 início para fortalecer as
capacidades gerenciais e técnicas (gestão de estoque, gestão de dados dos pacientes, protocolos
de tratamento, etc.).

••

Também apoiamos as oportunidades de inclusão social, como educação, treinamento
vocacional e eventos esportivos, desenvolvendo redes de referência com organizações locais e
internacionais.

Nosso objetivo é fortalecer os serviços de reabilitação física dos países, a fim de tornar as sociedades
mais inclusivas para as pessoas com deficiência e ajudá-las a ter uma participação social mais ativa
com a melhoria da qualidade, acessibilidade e sustentabilidade dos serviços.
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3

327

298.460

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

pessoas3 se beneficiaram de
serviços de reabilitação física
encaminhamentos foram feitos para
projetos de integração social

Como esses números são de dados mensais agregados, as pessoas que se beneficiaram dos nossos serviços
mais de uma vez foram contabilizadas cada vez.
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5.235

M.M. Noe Aye/CICV

Estado de Kachin, Myanmar. Htet Oo jogando
futebol com sua perna nova.

O SORRISO QUE ILUMINOU NOSSO 2020
Htet Oo tem três anos de idade e ama o futebol. Ele nasceu sem uma parte da perna, mas isso não o impediu de jogar o
esporte que ele ama. Ele recebeu sua primeira prótese em 2018 em um centro de reabilitação física apoiado pelo CICV em
Myitkyina, no norte de Myanmar.
“Ele iria receber uma prótese nova em maio de 2020, porque a antiga tinha ficado pequena para ele. Mas, quando o centro
fechou por causa da COVID-19, nós ficamos preocupados”, conta sua mãe. “Por sorte, o centro reabriu, e puderam colocar
a prótese nova.”
Depois de algumas sessões de fisioterapia, Htet Oo estava de pé novamente. “Mamãe, eu consigo andar de novo!” ele gritou,
cheio de entusiasmo.
“Ficamos tão felizes por vê-lo caminhar e, depois, correr. Ele não parava de sorrir, e o riso dele foi a melhor recompensa”,
lembra a chefe do programa de reabilitação física do CICV no centro. O nome completo dela é Apolonia Elisabeth Hekman,
mas todo mundo a chama de “Els”.
“O nosso enfoque está baseado em uma filosofia simples, mas eficaz. Incentivamos as crianças a manter a positividade e a
cabeça aberta, sem se deixarem desanimar pelas dificuldades de não ter uma parte do corpo. Ajudamos as crianças a aceitar
sua situação e a se dizer que tudo é possível.”
Htet Oo é uma das 159 pessoas que tratamos em 2020 no centro, que é dirigido pelo Ministério de Saúde e Esportes e atende à
população do Estado de Kachin. Mesmo durante a pandemia, os 173 centros de reabilitação física que apoiamos em 46 países
atenderam a mais de 235 mil pessoas entre janeiro e novembro de 2020. Os pacientes receberam serviços de reabilitação
física, próteses, órteses, dispositivos assistivos e aparelhos para a locomoção, inclusive mais de 5 mil cadeiras de rodas e
30 mil muletas.
Trabalhamos com um enfoque holístico, que leva todos os aspectos da vida dos nossos pacientes em consideração, inclusive
como poderíamos ajudá-los a se integrarem à vida social das suas comunidades e a conseguirem um meio de subsistência.
O objetivo é que as pessoas recuperem sua mobilidade e, tão importante quanto isso, sua dignidade.

Saiba mais sobre o nosso apoio a pessoas com deficiência:
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CONTAMINAÇÃO POR ARMAS
Durante os conflitos, as armas matam e

A proliferação atual das pequenas armas em

mutilam pessoas, impedindo o acesso a bens

muitas sociedades aumenta o nível de violência

e serviços básicos como água e solo arável.

que afeta milhões de pessoas nas suas vidas

Mas não somente durante os conflitos: armas

cotidianas.

abandonadas ou que não explodiram podem

Empregamos uma grande variedade de

continuar ativas durante anos ou mesmo

enfoques, que podem ser utilizados individual

décadas após o fim dos combates, dificultando

ou conjuntamente, para minimizar o impacto

a reconstrução e a reconciliação.

de distintos tipos de contaminação por armas,

Além disso, as armas não são encontradas

incluindo as que contenham agentes químicos,

apenas em conflitos armados plenos.

biológicos, radiológicos e nucleares.

Esses enfoques incluem:

••

redução de riscos – oferecer alternativas às comunidades para que não precisem entrar em
áreas contaminadas, como a instalação de pontos de água ou a ajuda para o desenvolvimento
de agricultura ou criação de gado em zonas seguras;

••

sensibilização e educação sobre riscos – conscientizar a população sobre o problema e como se
manter seguro;

••

coleta e análise de informações, e pesquisas – reunir, 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, oferecendo análise técnica e removendo ou destruindo
material de áreas contaminadas;

••

desenvolvimento de capacidades – ajudar as Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do
Crescente Vermelho e as autoridades nacionais e desenvolver sua capacidade de lidar com
a contaminação por armas convencionais e agentes químicos, biológicos, radiológicos e
nucleares.
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países ou territórios do mundo todo se beneficiaram de
atividades de redução do impacto da contaminação por armas

Saiba mais sobre como ajudamos a lidar com resíduos explosivos de guerra:

Al-Qusayer, na parte oeste rural da
província de Homs, na Síria.
Uma família de pessoas retornadas
recebe uma visita da equipe de
educação sobre riscos do Crescente
Vermelho Árabe Sírio,

O. Alassoura/CICV

com apoio do CICV.

Alepo, Síria. Depois de perder tanto por conta de
forma de seguir em frente com ajuda do CICV.

MAIS UM É DEMAIS
Em um momento, Safaa Abdo al-Haji, de 35 anos, sentia que estava no topo do mundo. No outro, suas lembranças felizes
ficaram em ruínas. Ao caminhar para casa com seu marido e duas filhas, uma mina terrestre explodiu, matando uma de
suas filhas e o bebê que ela estava gestando na época. Além disso, Safaa perdeu uma perna. A explosão foi tão grande que
também destruiu sua casa.
“Todas as minhas lembranças estavam naquela casa, e agora elas não existem mais. Antes do acidente, éramos tão felizes”,
ela lamenta.
Safaa foi ao centro de reabilitação física do CICV em Alepo, na Síria, para receber tratamento. “Sinceramente, eu estava
desesperada. Mas, depois de receber ajuda do CICV, eu me senti melhor.”
Para evitar que outras pessoas sofram como Safaa e sua família, o CICV e o Crescente Vermelho Árabe Sírio trabalham juntos
continuamente para mapear a localização de minas terrestres e armas de guerra explosivas, aumentar o conhecimento
acerca dos seus perigos e promover comportamentos seguros em comunidades afetadas. Em 2020, o CICV e o Crescente
Vermelho Árabe Sírio conduziram sessões informativas para cerca de 120 mil pessoas afetadas por conflitos, inclusive
crianças em idade escolar, pessoas retornadas, fazendeiros e caçadores de trufas.
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uma mina terrestre, Safaa está encontrando sua

RESTABELECIMENTO DE
LAÇOS FAMILIARES
A cada ano, conflitos armados, desastres

O Restabelecimento de Laços Familiares

naturais e migrações separam inúmeras

abrange várias atividades. Colocamos os

famílias. Ao fugir dos conflitos ou quando

familiares em contato mediante telefonemas

ocorre um desastre natural, assim como em

e mensagens Cruz Vermelha por escrito. As

toda a rota migratória, as crianças podem se

nossas plataformas de busca on-line permitem

perder no meio do caos. Os idosos e doentes

às pessoas buscarem os seus familiares

talvez não tenham vontade ou capacidade de

desaparecidos, e os nossos funcionários

fugir. Os feridos podem ser levados ao hospital

locais e voluntários buscam as pessoas que

e os seus entes queridos podem não saber o que

são dadas como desaparecidas. Trabalhamos

aconteceu com eles. Às vezes, as pessoas são

com as autoridades e outras organizações

detidas e as suas famílias não são informadas

para tentar prevenir os desaparecimentos e

sobre o seu paradeiro. Pessoas falecidas muitas

coordenar uma resposta mais eficaz quando

vezes não são identificadas.

há desaparecidos. Atenção particular é dada

As famílias 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

aos serviços para os mais vulneráveis, como
crianças desacompanhadas ou pessoas privadas
de liberdade, e à proteção de dados pessoais.
Quando a busca é exitosa, as famílias são
informadas onde estão os seus entes queridos,
podem entrar em contato com eles e, quando
possível, se reunir.

famílias e amigos.

PESSOAS DESAPARECIDAS
Quando um dos pais, um irmão ou um filho desaparece, as famílias se encontram em uma situação
trágica. Ficam em um limbo emocional, sem saber se o familiar está vivo ou morto, enfrentando
uma série de necessidades urgentes e multifacetadas. Apoiamos os esforços para determinar o
paradeiro das pessoas desaparecidas e o que aconteceu com elas. Também promovemos o direito
das famílias de ter essas informações.
Prestamos apoio às autoridades, legisladores, instituições forenses e outros atores para prevenir
e esclarecer os desaparecimentos. Também trabalhamos diretamente com os parceiros locais
para lidar com os problemas psicológicos, econômicos, legais e administrativos que as famílias
enfrentam e que exacerbam o sofrimento profundo que já têm. Especificamente, isto significa
auxiliar as famílias com os meios de subsistência para as famílias, apoio psicológico, assistência à
saúde e conselhos administrativos e jurídicos.
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1.504.199

1.049

telefonemas chamadas via Internet

pessoas, incluindo 773 crianças, foram

foram feitos entre familiares

reunidas com suas famílias

136.353
mensagens Cruz Vermelha foram distribuídas
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Afeganistão.
Com os olhos
cheios de lágrimas,
Mohammad Shah
relembra a última vez
que abraçou seu filho
Faisal Hanafi
antes de sua partida

CICV

para a Europa.

ALEGRIA DEPOIS DE TRÊS ANOS DE INCERTEZA
“Eu sofri durante três anos porque faltava um pedaço do meu coração”, lamenta Mohammad Shah, com lágrimas escorrendo
livremente pelo seu rosto barbado. O homem de 65 anos não se esqueceu da última vez que abraçou seu filho Faisal Hanafi.
“Hanafi teve que fugir do Afeganistão depois de receber várias ameaças de morte”, ele conta. “Quando eu e a minha esposa
demos um beijo de despedida nele, não sabíamos se voltaríamos a vê-lo. Depois de três anos sem nenhuma notícia, a nossa
esperança tinha começado a desaparecer.”
Foi então que o casal conheceu o delegado do CICV Syed Yousaf Ahmad Shah. Ele integra a nossa equipe de Restabelecimento
de Laços Familiares, que rastreia a localização de pessoas desaparecidas e reúne famílias que perderam o contato com seus
entes queridos devido a migração, conflitos ou desastres.
Nós localizamos Hanafi por meio do site Trace the Face, administrado pelo CICV e por Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha
e do Crescente Vermelho. Trata-se de uma galeria de fotos on-line de pessoas que estão em busca de parentes com quem
perderam o contato dentro ou a caminho da Europa.
Poucos dias depois, graças à coordenação entre a nossa equipe e as Sociedades Nacionais, conseguimos confirmar que Hanafi
estava na Suécia. Syed Yousaf Ahmad Shah recebeu um pedido para ajudar a verificar as informações junto aos pais de
Hanafi. “Quando Mohammad Shah viu a foto do filho dele no site, ele deu um grito e começou a chorar. Ele ficou sem
palavras”, conta Yousaf. “Depois disso, ajudamos a família a fazer sua primeira ligação pelo Skype.”
Hoje, Mohammad Shah e sua esposa conseguem conversar com Hanafi regularmente. “Para nós, não existe alegria maior
que a de poder falar com o Faisal pelo Skype ou pelo telefone”, comenta a mãe de Hanafi. “Somos muito gratos pelo fato de
o CICV estar ajudando pessoas como nós no mundo inteiro.”
Lançada em 1987 no Afeganistão, a rede Restabelecimento de Laços Familiares já ajudou várias pessoas como Hanafi e seus
pais. O site Trace the Face por si só ajudou 206 famílias a restabelecer e manter o contato desde sua criação em 2013. Também
ajudamos pessoas privadas de liberdade e suas famílias a manter o contato por meio de ligações telefônicas, chamadas de
vídeo e visitas, além da entrega de mensagens Cruz Vermelha, que são notas breves escritas à mão para parentes que não
podem ser contactados devido a conflitos.
Saiba mais sobre como restabelecemos laços familiares:
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PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE
Todos os dias, homens, mulheres e crianças

privadas de liberdade, independentemente

privados de liberdade são expostos a perigos

dos motivos para sua prisão e detenção.

como execução sumária, desaparecimentos

Também buscamos aliviar o sofrimento dos

forçados e tortura. Eles podem estar sujeitos a

seus parentes, em particular ao facilitar o

condições de vida desumanas e perder contato

contato e as visitas familiares. Promovemos o

com as famílias.

respeito pelas salvaguardas legais e, em alguns

Visamos assegurar um tratamento e condições
de detenção decentes para todas as pessoas

casos, facilitamos a reinserção de pessoas
anteriormente privadas de liberdade à sociedade.

AS VISITAS
O nosso trabalho com as pessoas privadas de liberdade baseia-se em avaliações completas
da situação interna e externa dos lugares de detenção, incluindo o diálogo com as autoridades
detentoras e visitas às próprias pessoas privadas de liberdade. As visitas estão sujeitas a cinco
condições básicas.
Devemos ter:

••
••

acesso a todas as pessoas privadas de liberdade dentro do nosso campo de interesse;
acesso a todas as instalações e áreas usadas pelas pessoas privadas de liberdade e que sejam
destinadas a elas;

••
••

autorização para repetir as visitas;
a possibilidade de falar livremente e em particular com as pessoas privadas de liberdade de sua
escolha;

••

a garantia de que as autoridades nos fornecerão uma lista de todas as pessoas privadas de
liberdade dentro do nosso âmbito de interesse ou a autorização para que façamos essa lista.

A AÇÃO
Esperamos que as autoridades responsáveis pela detenção tomem as medidas necessárias para
garantir um tratamento humano e condições de detenção adequadas. Com essa finalidade,
entregamos relatórios confidenciais para as autoridades com as nossas constatações, os padrões
nacionais e internacionais relevantes e todas as ações e recursos necessários para melhorar a
situação das pessoas privadas de liberdade.
Também oferecemos suporte técnico e material para efetivar as melhorias necessárias, como
abastecimento de água, saneamento e infraestrutura em geral, administração penitenciária, acesso
à assistência à saúde e respeito pelas garantias judiciais.

NO MUNDO INTEIRO EM 2020
8.616

lugares de detenção com 860.094 pessoas

pessoas privadas de liberdade foram

privadas de liberdade foram visitados por

visitadas como parte de nosso programa

delegados do CICV

de visitas familiares

A. Alhebshi/CICV

1.043

Foi uma honra para o CICV
poder ajudar essas famílias
a se reunirem.
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UM RETORNO TRIUNFAL
Aeroporto de Sana’a, Iêmen. Pessoas anteriormente detidas
em conexão com o conflito no Iêmen embarcam em um voo

A. Alhebshi/CICV

do CICV de volta para suas casas.

Na madrugada do dia 15 de outubro de 2020, as equipes do CICV estavam a postos e havia muita ansiedade no ar. Se tudo
corresse bem, nas 36 horas seguintes mais de mil pessoas que haviam sido detidas em conexão com o conflito no Iêmen
seriam transportadas de volta para suas regiões ou países de origem; o resultado de anos de negociações cuidadosas.
Nossa equipe havia entrevistado cada uma das 1.056 pessoas anteriormente privadas de liberdade individualmente e
conduzido exames médicos para assegurar que todos quisessem voltar para casa e tivessem um estado de saúde bom o
suficiente para viajar. Nos aeroportos, equipes médicas e voluntários da Sociedade do Crescente Vermelho do Iêmen e do
Crescente Vermelho da Arábia Saudita estavam a postos para ajudar, proporcionando serviços de ambulância onde fossem
necessários e informações sobre o que esperar, como orientações acerca do distanciamento social e outras medidas para
prevenir a transmissão da COVID-19. Conforme os grupos chegavam, nós demos às pessoas equipamentos de proteção
individual, roupas, artigos de higiene e dinheiro para sua jornada de volta para casa. Alguns pararam para rezar antes de
receber ajuda para embarcar no avião.
Eis que o ruído dos motores encheu o ouvido de todos e os aviões do CICV subiram aos céus: 11 voos no total, conectando
cinco cidades no Iêmen à Arábia Saudita. Foi a maior operação desse tipo realizada pelo CICV nos cinco anos e meio desde
o início da guerra.
Na chegada, a sensação de alegria e alívio era evidente entre os abraços e orações. “Este é um momento histórico em meio a
uma guerra repleta de sofrimento. Mais de mil famílias podem sentir a alegria de serem reunidas com seus entes queridos”,
relata Katharina Ritz, a chefe da delegação do CICV no Iêmen. “Embora estejamos felizes por essas famílias, não perdemos
de vista o fato de que há centenas mais esperando para serem reunidas com seus familiares. Esperamos que esse passo traga
um novo impulso aos esforços para soltar mais pessoas privadas de liberdade no futuro.”

Veja mais sobre o nosso trabalho com pessoas privadas de liberdade:
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PROTEÇÃO DOS VULNERÁVEIS
E PROMOÇÃO DAS NORMAS
A missão do CICV é proteger a vida e a dignidade

Estabelecemos um diálogo com os indivíduos

das vítimas dos conflitos armados e de outras

e grupos que sejam capazes de determinar a

situações de violência, assim como prestar-lhes

sorte das vítimas de conflitos armados ou que

assistência. Uma das formas de fazermos isso é

podem facilitar (ou obstruir) o nosso trabalho.

promover o respeito pelas normas e princípios

Isso inclui as forças armadas; forças policiais

humanitários, com a finalidade de prevenir os

e de segurança; outros portadores de armas,

danos e sofrimento causados à população civil.

como membros de grupos armados não estatais;

O verdadeiro espírito do Direito Internacional

e autoridades governamentais, assim como

Humanitário (DIH) – conjunto de leis que protege

outros dirigentes e líderes de opinião, no âmbito

as vítimas dos conflitos armados – é alcançar

local e internacional. Com vistas ao futuro,

um equilíbrio entre a ação militar legítima e as

também mantemos contato com estudantes e

consequências humanitárias dessa ação.

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 seus esforços para
reduzir 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.
A noção fundamental, subjacente a esses tratados, é o respeito pela vida e a dignidade das pessoas.

As Convenções de Genebra de 1949 e seus Protocolos
Adicionais de 1977 são a base do DIH.
Aqueles que sofrem nos conflitos devem receber ajuda e cuidados sem distinção.
Hoje, todos os Estados são vinculados pelas quatro Convenções de Genebra de 1949. Portanto, essas
obrigações legais são aceitas universalmente.

NO MUNDO INTEIRO EM 2020
37

780

formuladores de políticas e profissionais

participantes de missões permanentes, organizações

humanitários seniores participaram da

internacionais, ONGs e Sociedades Nacionais assistiram ao nosso

primeira oficina on-line do CICV sobre

webinar público sobre sanções e legislação contraterrorista

acesso humanitário

3.200
membros das comunidades diplomática, humanitária, militar
e acadêmica participaram de seis webinars públicos
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Sofara, Mali. Um fazendeiro semeando seu campo.
A erosão, o assoreamento e os baixos níveis de água reduziram
o fluxo de água para o grande delta do Rio Níger, o que pôs em

S. Turpin/CICV

risco as atividades de pesca e agropecuária.

PROTEGER O MEIO AMBIENTE EM TEMPOS DE CONFLITOS
O meio ambiente raramente fica ileso após um conflito armado. Os ataques podem levar à contaminação da água, do solo e
da terra ou liberar poluentes na atmosfera. A degradação ambiental ameaça a saúde e a sobrevivência de populações afetadas
por conflitos e pode resultar em grandes deslocamentos populacionais, que, por sua vez, afetam o meio ambiente.
Quando a degradação ambiental se soma aos riscos climáticos, o resultado é o agravamento dos desafios para as pessoas
que buscam sobreviver em meio aos conflitos armados da atualidade. Embora certa quantidade de danos ambientais seja
inerente à guerra, precisa haver um limite; por isso, o Direito Internacional Humanitário (DIH) contém regras que protegem
o meio ambiente e procuram limitar os danos causados a ele pelo conflito armado.
Em 1994, em resposta a uma solicitação da Assembleia Geral das Nações Unidas, o CICV emitiu a primeira versão das
Diretrizes para Manuais Militares e Instruções sobre a Proteção do Meio Ambiente em Tempos de Conflitos Armados a
fim ajudar a instruir e capacitar as forças armadas no que se refere à proteção que o DIH garante ao meio ambiente. Desde
então, o arcabouço legal internacional continuou sendo desenvolvido. Ao mesmo tempo, os conflitos armados continuam
causando destruição e danos ambientais, o que coloca em evidência a necessidade incessante de reafirmar e promover um
maior respeito pelo DIH.
Em 2020, revisamos as nossas Diretrizes de 1994. O documento atualizado, denominado Diretrizes sobre a Proteção do Meio
Ambiente em Tempos de Conflitos Armados, é uma coleção de 32 regras do DIH e quatro recomendações para a proteção do meio
ambiente em tempos de conflitos armados.
Cada regra ou recomendação está acompanhada de um comentário conciso para favorecer a compreensão e esclarecer sua
fonte e aplicabilidade. O objetivo das Diretrizes é servir como uma ferramenta de referência para os Estados, as partes
envolvidas em conflitos armados e outros grupos no que diz respeito à adoção de medidas concretas para favorecer
o cumprimento das regras do DIH que protegem o meio ambiente. Entre as orientações incluídas nas Diretrizes, são
apresentadas maneiras de promover essas regras e formas de incorporá-las em manuais militares, em políticas nacionais
e na legislação.
As diretrizes de 2020 também propõem recomendações para a redução do impacto ambiental de conflitos armados, como a
identificação de áreas de importância ou fragilidade ambiental e sua designação como zonas desmilitarizadas. Por meio de
um maior respeito pelo DIH, é possível limitar o impacto do conflito armado sobre o meio ambiente e as consequências que
ele gera para as populações que são afetadas por conflitos armados e dependem do meio ambiente para sua sobrevivência.
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EDUCAÇÃO
Quando ocorrem hostilidades, a educação é

Portanto, trabalhamos ao redor do mundo para

muitas vezes o primeiro serviço interrompido

evitar que os conflitos armados e outras formas

e o último a ser reiniciado. Cada vez mais,

de violência afetem a escolaridade ou, caso o

no entanto, pessoas afetadas por conflitos

façam, limitar seu impacto. Especificamente,

armados ou outras situações de violência

lembramos os portadores de armas e outros

– especialmente crianças e seus pais –

atores de suas obrigações segundo o DIH e

identificam a educação como uma prioridade,

outras normas, que protegem professores,

sobretudo depois que suas necessidades mais

estudantes e estabelecimentos de ensino, além

imediatas são atendidas.

do direito dos estudantes ao acesso seguro à

Para nós, como trabalhadores humanitários,
a educação é uma prioridade pelo ambiente, o
conhecimento e as habilidades que proporciona,
que podem ajudar as crianças a desenvolver
mecanismos de superação necessários para
sustentarem suas vidas e seus meios de
subsistência. Isto, por sua vez, as torna mais
resilientes aos efeitos do conflito e da violência.

educação. Ajudamos os estudantes e professores
a tomar medidas para reduzir sua exposição ao
conflito e à violência e a lidar com seus efeitos.
Em alguns lugares, também ajudamos as escolas
a manter ou melhorar a qualidade da educação.
Por exemplo, com a reparação da infraestrutura
danificada pelos combates, a doação de material
escolar e a criação de espaços seguros para
aprendizados e brincadeiras.

ENSINO À DISTÂNCIA DURANTE A PANDEMIA
O pai de Dima desapareceu durante o conflito em Donbas, na Ucrânia. No ano passado, Dima foi
forçado a se adaptar a outro desafio imprevisto: continuar seus estudos de forma remota por causa
da pandemia. Para ajudá-lo na adaptação, o CICV comprou um novo laptop para ele e pagou o
serviço de Internet da sua casa. Até então, Dima vinha usando um computador muito velho que ele
compartilhava com outros familiares. Nosso apoio ajudou Dima a se manter em dia com suas tarefas
escolares, aumentando sua chance de conseguir seguir seu sonho de trabalhar com tecnologia da
informação.
O CICV prestou apoio similar a crianças em idade escolar em zonas suscetíveis à violência em toda
a região, inclusive na Armênia e no Azerbaijão. Também fizemos restaurações em estabelecimentos
escolares e ajudamos as autoridades educacionais a desenvolver diretrizes de segurança conforme

Y. Nosenko/CICV

se preparavam para reabrir as escolas que haviam sido fechadas devido à pandemia.

Mariupol, Ucrânia.
Um delegado do CICV
ajuda Dima a configurar
seu novo laptop.

Veja mais sobre o trabalho que fazemos para melhorar o acesso à educação:

AS CONSEQUÊNCIAS OCULTAS DO CONFLITO

A. Balayan/CICV

Khndzorut, Armênia.
Satenik sonha em se tornar
uma intérprete de inglês
e viajar para os Estados Unidos.

Todo pai ou mãe deseja o melhor para seus filhos. Mas, quando se vive em meio ao conflito armado, isso nem sempre
é tão fácil.
A aldeia armênia de Khndzorut, na fronteira com o Azerbaijão, está isolada do agito da vida moderna, e sua única escola se
encontra em um edifício em ruínas, que não passa por renovação há meio século. As condições precárias da escola são um
sinal claro do preço que seus cem estudantes pagam por viver na fronteira.
Satenik é uma das crianças que nos rodeia quando chegamos. Sua primeira pergunta é se falamos inglês. Quando
respondemos que sim, ela fica encantada e diz que seu sonho é se tornar uma intérprete de inglês e viajar para os Estados
Unidos. No entanto, sua escola não tem nenhum professor de inglês.
Quando falamos com a mãe de Satenik, Varsik, percebemos o quanto a perspectiva de futuro é complicada nesta aldeia
fronteiriça. Os adultos aqui sentem o peso do isolamento. Suas vidas são ditadas pelos riscos e consequências do conflito,
que colocam questões básicas como a educação no final da lista de prioridades. Mas os sonhos das crianças irradiam
otimismo e desconhecem limites. Varsik está determinada a não deixar que a esperança da sua filha desapareça. “Se as
coisas continuarem do jeito que estão e ainda não houver um professor de inglês no ano que vem, vou mandar a Satenik para
Vayk, que é a cidade mais próxima, para que ela possa fazer aulas particulares”, ela conta. “Vou fazer o que for preciso para
ajudar a minha filha a realizar o seu sonho.”
Em 2020, o CICV esteve presente em comunidades dos dois lados da fronteira entre a Armênia e o Azerbaijão, ajudando
as populações afetadas a mitigar as consequências do conflito em Nagorno-Karabakh. Nossas atividades responderam
a algumas das principais preocupações da população dessas zonas, como a segurança, o acesso a solo arável e água, a
assistência à saúde emergencial e questões relativas ao bem-estar econômico, social e psicológico. Por crianças como
Satenik, começamos a trabalhar em prol da melhoria do acesso significativo e permanente à educação; porque essas
crianças deveriam receber serviços educacionais da mesma qualidade que em outras partes do mundo apesar dos perigos e
da volatilidade de sua situação.
Veja mais sobre o conflito em Nagorno-Karabakh:
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SUSTENTABILIDADE
Para as pessoas afetadas por conflitos armados

Em todas as nossas atividades, seguimos três

e outras situações de violência no mundo todo,

pilares de sustentabilidade: ambiental, social e

já é difícil satisfazer suas próprias necessidades,

econômico. Por exemplo, minimizamos nossa

especialmente quando essas situações se

pegada ambiental e asseguramos que o que

prolongam. Mas a mudança climática e os

fazemos não contribua para maior degradação

riscos ambientais agravam os efeitos negativos.

ambiental. Isso maximiza o impacto do nosso

Por isso, abordamos os impactos do clima e

trabalho, garante que permaneça relevante

do ambiente juntamente com os efeitos dos

e nos mantém responsáveis perante nossos

conflitos armados e da violência.

doadores e parceiros.

QUANDO A CHUVA SE TRANSFORMA EM PÓ
Em toda a região do Sahel, na África, as pessoas estão enfrentando níveis cada vez maiores de
violência. Enquanto o conflito domina as manchetes, a mudança climática acrescenta mais uma
dimensão nefasta à situação.
Mesmo na ausência do conflito armado, a vida no norte do Mali é dura. O país, que tem uma economia
não diversificada baseada na agricultura, é um dos mais pobres do mundo. Com o tempo, o clima
mudou perceptivelmente: “Quando eu era criança, as chuvas eram diferentes. Elas vinham no
momento certo, e o pasto era de boa qualidade”, lembra Issa, um líder comunitário de 61 anos. “Hoje,
as fontes de água estão cheias de areia. A chuva nunca vem no momento certo, e a grama é escassa.”
O Mali está enfrentando uma crise humanitária sem precedentes. Dois terços do seu território é árido
ou semiárido. O país está exposto a uma série de riscos relacionados ao clima e é particularmente
vulnerável a secas, enchentes e invasões de gafanhotos. Entre 1980 e 2014, mais de sete milhões de
pessoas foram afetadas por 28 grandes secas e enchentes. Desde 1960, a média das temperaturas
aumentou em 0,7 °C na maior parte do país.
Issa descreve como, durante uma seca, os pastores normalmente viajam distâncias mais longas
com seus animais para encontrar lugares de pastagem e água. Alguns membros da família podem se
mudar para países vizinhos para trabalhar, seguindo uma tradição de longa data. Quando a situação
fica alarmante, o Estado pode ser capaz de fornecer algum alimento ou água.
Isso mudou em 2012, com o início do conflito armado que afetou profundamente as vidas dos
malineses, especialmente no norte do país, mas, mais recentemente, também nas áreas centrais.
Os civis não foram poupados da violência; milhares de pessoas foram mortas ou desalojadas de
suas casas. Como pode-se imaginar, quando as pessoas deixam suas casas em busca de segurança,
fica mais difícil para elas ter acesso ao básico para sobreviver: assistência à saúde, água potável,
saneamento, alimentos, abrigo e educação. Isso também prejudica sua capacidade de se adaptar à
mudança do clima.
O CICV abriu uma delegação no Mali em 2013. No ano passado, continuamos o nosso trabalho de
proteção e ajuda aos malineses que haviam sido afetados pela violência e enfrentavam condições
climáticas adversas. Também visitamos pessoas privadas de liberdade, prestando assistência onde
fosse necessário, promovemos o Direito Internacional Humanitário entre as forças armadas e de
segurança e os grupos armados, e incentivamos as autoridades a garantir sua implementação.
Além disso, trabalhamos em estreita cooperação com a Cruz Vermelha do Mali para ajudá-la a
O pescador malinês

desenvolver suas capacidades operacionais.

Ba Seydou mostra
duas redes de pesca:
na mão esquerda,
a que ele usava 25
anos atrás; na direita,
a rede que ele usa
agora, porque os
peixes estão cada
vez menores.
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Veja mais sobre a situação no Mali:

APOIO ÀS MÃES QUE VIVEM EM MEIO À GUERRA
No nordeste da Nigéria, 80% das pessoas forçadas a deixar seus lares devido ao conflito são mulheres e crianças. Aisha Idrisa
Jawa foi uma delas. Depois que seu marido foi morto por homens armados, ela teve que criar suas duas filhas pequenas
sozinha em um campo para pessoas deslocadas.
Em 2020, o CICV lançou uma campanha para dar reconhecimento a mulheres como Aisha que vivem em países assolados
pela guerra; mulheres cuja determinação, coragem e autossacrifício levam adiante a esperança das gerações futuras. É
importante reconhecer o papel dessas mulheres como pilares das suas comunidades, bem como o esforço extraordinário
que elas empenham para sustentar a vida familiar e prover alimentação e educação para seus filhos e filhas.
Por meio de uma nova iniciativa, a One Campaign, o CICV e os nossos parceiros do Movimento Internacional da Cruz
Vermelha e do Crescente Vermelho gerarão apoio para ajudar essas mulheres a superar os enormes desafios que elas

CICV

enfrentam e fortalecer seus futuros.

PARCERIA COM AS
SOCIEDADES NACIONAIS
Onde quer que o CICV trabalhe, coopera em

A cooperação e a coordenação dentro do

estreita parceria com as Sociedades Nacionais

Movimento contribuem para o melhor uso

da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

possível da capacidade de todos os seus

Existem atualmente 192 dessas organizações

membros. Como as Sociedades Nacionais

de voluntários que, junto com a Federação

e o CICV compartilham a responsabilidade

Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha

de assistir as vítimas de conflitos armados,

e do Crescente Vermelho, que congrega a

apoiam-se mutuamente para cumprir essa

todas elas, e o CICV, formam o Movimento

missão em comum. Nos países afetados por

Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente

conflitos armados, portanto, as Sociedades

Vermelho.

Nacionais e o CICV realizam operações

A missão das Sociedades Nacionais é realizar

conjuntas com frequência para amenizar o

atividades humanitárias dentro dos seus

sofrimento das vítimas.

próprios países, em particular na função de
auxiliares dos governos locais.

BENEFÍCIO MÚTUO
••

Além de possuir 150 anos de experiência em prestar ajuda humanitária em situações de
conflitos armados, o CICV desenvolveu um conhecimento importante para a promoção
do Direito Internacional Humanitário e dos princípios fundamentais do Movimento no
restabelecimento de laços familiares. Este conhecimento específico é valioso para as
Sociedades Nacionais, que podem contar com apoio técnico, financeiro e de capacitação para
melhorar seu desempenho nessas áreas.

••

Muitas vezes, é graças à presença, aos recursos, ao conhecimento local e à motivação
das Sociedades Nacionais que o CICV pode realizar com sucesso sua ação no terreno,
beneficiando-se enormemente dessa rede mundial única.

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
UNIVERSALIDADE
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JUNTOS PELO IÊMEN
Mesmo antes da COVID-19, no Iêmen ocorria a pior crise humanitária do mundo, que deixou 24 milhões de pessoas
necessitadas de ajuda humanitária e um sistema de saúde arrasado pela guerra. Então, quando a primeira onda devastadora
da pandemia atingiu o país, a família da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho uniram forças para abrir um centro de
tratamento gratuito para pacientes com COVID-19.
“Quando a COVID-19 abalou Aden, muitos hospitais fecharam as portas. Como as pessoas não tinham condições de comprar
remédios, outras doenças infecciosas reapareceram. Quando se contagiam com COVID-19, as pessoas precisam ter um lugar
aonde ir para receber assistência médica”, observa Alexandre Equey, chefe adjunto da delegação do CICV no Iêmen.
Com 60 leitos, o centro está situado nas dependências do Hospital Al Jumhuriyah, na cidade de Aden, no sul do país. Ele
conta com uma sala de radiografia, uma unidade de alta dependência, alas de atendimento, uma área de triagem e um
laboratório. Várias toneladas de suprimentos e equipamentos médicos foram levados ao local sob a supervisão de uma
equipe médica internacional.
O centro foi aberto em um esforço conjunto entre o CICV, a Cruz Vermelha Norueguesa e a Cruz Vermelha Finlandesa, com
apoio do Crescente Vermelho Iemenita.
“É difícil pensar em um povo que esteja em uma situação mais difícil que a população do Iêmen. Milhões de pessoas já estão
sofrendo por causa do conflito armado, da insegurança alimentar e de um sistema de saúde fragilizado. Esperamos que este
centro as ajude a sobreviver a esta pandemia global com o menor dano possível”, afirma Kristiina Kumpula, secretária-geral
da Cruz Vermelha Finlandesa.
Ao longo de 2020, para responder à pandemia em várias partes do Iêmen, o CICV, o Crescente Vermelho Iemenita e outras
Sociedades Nacionais forneceram equipamentos de proteção individual, suprimentos médicos, alimentos e artigos de
higiene a hospitais e centros de isolamento.
Abdul, 58 anos, ficou gravemente doente após apresentar sintomas da COVID-19. Como não havia nenhum estabelecimento
de saúde para tratar a doença na sua aldeia e ele não tinha condições de pagar o atendimento em um hospital particular,
ele viajou até o centro de tratamento de COVID-19 da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho em Aden, a três horas da sua
casa na Província de Abyan. Lá, ele recebeu assistência médica sem custo, refeições gratuitas e acesso a Wi-Fi para que ele
pudesse manter o contato com sua família. Abdul ficou no centro durante três dias, até que ele começou a recuperar a força.
Antes de voltar para casa, ele recebeu um kit de higiene e informações sobre a melhor forma de proteger a si mesmo, sua
família e seus vizinhos da COVID-19.
Leia mais sobre o centro de tratamento:

Abdul recebe orientações e um kit de higiene antes de deixar
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o centro de tratamento de COVID-19.

OBRIGADO
As histórias de sobrevivência, recuperação e crescimento contidas neste documento representam apenas uma
fração do que foi alcançado em 2020. Essas experiências – e muitas outras como elas – só foram possíveis graças
a apoiadores e parceiros como você. Muito obrigado.
“Para a HKUST, a parceria com o CICV representa uma oportunidade de aprender e refletir sobre as maneiras
como nós, no nosso papel como universidade, ligamos a educação à humanidade. Isso abre uma porta para que
os nossos estudantes sintam na pele o potencial da colaboração interdisciplinar e ajudem a encontrar soluções
inéditas para desafios humanitários complexos. O programa de estágio do CICV desafia os nossos alunos a dar
um passo além dos seus limites atuais, transformar a sua visão de mundo e reavaliar os papéis que eles podem
assumir como cidadãos globais ativos na promoção da paz, da justiça e da solidez das instituições para além do
campus.”
— Prof. Wei Shyy, presidente da Universidade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Hong Kong (HKUST)
“Espero que minha ajuda chegue aos meus irmãos da África ou de algum lugar desse planeta, é o que desejo.
Espero que a vida de todos seja bem melhor e com esperança.”
— Claudio Severo de Sousa Batista, Brasil
“A Hotelbeds, uma forte apoiadora dos objetivos do CICV, considera um prazer imenso poder colaborar com o
trabalho essencial que a organização realiza na assistência e proteção de vítimas de conflitos armados e desastres
naturais no mundo inteiro.”
- Gareth Matthews, Marketing, Communications & CSR Director, Hotelbeds
“Continuo sim com a parceria [com o CICV], porque o mundo precisa da união de todos para salvar vidas. Não
importa qual a nacionalidade, somos todos irmãos!”
- Angela Cristina de Souza Didier, Brasil

Todo o financiamento do CICV é voluntário. Você sabe que, conosco, o seu dinheiro será utilizado de maneira
sensata. Temos o compromisso de prestar os serviços humanitários mais eficazes e adequados às pessoas
necessitadas no mundo todo, ao mesmo tempo que oferecemos aos nossos doadores um valor superior para o
seu dinheiro. Um total de 93,5% das suas doações vai direto para as nossas operações no terreno e o resto será
empregado para o apoio às operações.
Em 2020, você nos permitiu responder às necessidades urgentes de indivíduos, famílias e comunidades em mais
de 100 países. Juntos, somos humanidade em ação.

Nablus, Cisjordânia. O CICV fez uma parceria com a Sociedade do Crescente Vermelho da Palestina e uma
organização não governamental para pintar murais de cunho humanitário em diversos espaços públicos que
representassem o programa de visitas familiares e os valores do Movimento Internacional da Cruz Vermelha
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e do Crescente Vermelho. O projeto celebra o espírito do humanitarismo e apoia artistas locais.

