
Editorial
Tratar o mal pela raiz 
Alto ao novo nomadismo

Existem países onde os refugiados são 
acolhidos sem qualquer hostilidade; exis
tem outros onde são apenas tolerados; há 
outros enfim onde são rejeitados, conde
nados a partir em busca de outras frontei
ras cada vez mais distantes, até que uma 
se entreabra para lhes oferecer uma pátria 
de substituição. Um fim feliz? Raramente, 
porque é então que começam as verdadei
ras dificuldades dos refugiados. Mesmo 
que encontrem no seu caminho pessoas 
que se compadeçam da sua situação e cir
cunstâncias favoráveis para reconstruir 
uma existência, não é por isso que esque
cem o seu passado: o esforço de adapta
ção a uma cultura, a uma língua estran
geira, outros costumes, por vezes um clima 
diferente e uma nova profissão, será fre
quentemente um enorme investimento 
cujos resultados, por muito satisfatórios 
que sejam, não apagam a lembrança do 
seu país e tudo aquilo que deixaram para 
traz e que provavelmente não voltarão a 
ver. Alguns adaptar-se-ão como puderem.

Outros nunca o conseguirão.
Que podemos fazer em favor destas víti

mas de conjlitos mais ou menos distantes 
e de que ninguém se preocupa verdadeira
mente: tentar favorecer a sua integração 
numa nova sociedade através de progra
mas especiais e de um pouco de boa von
tade, ou recusar-lhes a entrada sob pretex
tos económicos ou políticos?

Existe no entanto um remédio que 
ataca o problema do êxodo pela raiz, uma 
espécie de vacina que quando bem admi
nistrada contribui para evitar uma epide
mia de partidas em massa de um país 
vítima de hostilidades: intervenções nas 
zonas de conflito de forma a proteger e 
assistir as vítimas e as pessoas deslocadas 
e tornar, dessa forma, a partida supérflua. 
Uma solução que pode parecer simplista 
mas cuja realização por vezes se confronta 
a enormes diflcultades, frequentemente 
insuperáveis dada a má vontade dos 
governos e de outras partes envolvidas nos 
conflitos.

O Comité Internacional da Cruz Ver
melha, cujo papel tradicional é o de assis
tir todas as vítimas de conflitos armados 
em quelquerparte do mundo, em especial 
em África onde desenvolve a maior parte 
das suas actividades, é infelizmente teste
munha disso.

Quantas vezes no decurso destes últi
mos anos impediram que o CICV, quer 
estabelecesse uma delegação numa região 
perturbada, quer prosseguisse os progra
mas destinados a socorrer sob o ponto de 
vista alimentar e médico as populações 
agonisantes entre frentes militares em 
constante deslocação, forçadas a fugir 
antes de poderem colher o que semearam, 
obrigadas a abandonar tudo excepto, tal
vez, um pouco de esperença ?

Quantas vezes, apesar das garantias 
dadas anteriormente pelas diferentes par
tes e a execução de medidas rigorosas de 
segurança por parte do CICV, viaturas 
identificadas correctamente com os 
símbolos de Cruz Vermelha foram apreen
didas em embuscadas e os seus ocupantes 
capturados ou mesmo mortos?

Vezes demais. E em razão das vítimas è 
inaceitável.

Pode-se crer que certas forças comba
tentes não têm qualquer respeito pelas 
populações civis - que são no entanto o 
motivo das hostilidades e sem as quais um 
país não seria mais do que uma concha 
vazia; que lhes é indiferente que homens, 
mulheres e crianças sejam perseguidos, 
sejam forçados a esconder-se ou fugir ter- 
rorizados e com fome, enfraquecidos, 
doentes, feridos e sem ninguém que os 
socorra; pode-se crer, enfim, que no seu 
raciocínio político não há lugar para os 
homens e mulheres que, em nome de um 
ideal puramente humanitário e em toda a 
neutralidade, tentam melhorar na medida 
do possível a situação das vítimas 
pedindo em troca apenas que os deixem 
trabalhar, incondicionalmente, nos locais 
onde são necessários e segundo critérios 
universalmente aceites; é necessário que 
se respeitem estes homens e estas mulhe
res, que se poupem as populações civis que 
no meio das lutas armadas apenas que
rem sobreviver, se possível no seu país, 
noutro sítio se não houver alternativa.

Alguns raros países parecem terem-no 
compreendido. Pode-e esperar que o seu 
exemplo seja seguido e que o mal do êxodo 
seja a partir de agora tratado pela raiz.Etiópia: Pessoas deslocadas reunidas num abrigo de plástico. Fotografia: E. Winiger
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Mutilados de guerra:
Um apoio a longo prazo

Os mutilados de guerra não se encon
tram apenas entre os combatentes: 
demasiados são os civis que brusca
mente e devido às hostilidades, são pri
vados de um ou mesmo vários 
membros; porque as minas rebentam 
sob os passos de quem as pisa, as bom
bas explodem sem discriminação, e a 
gangrena se instala onde encontra um 
terreno favorável.

Existe um velho provérbio chinês que 
diz que se deve ensinar a pescar a quem 
tem fome em vez de se lhe oferecer um 
peixe; os imperativos da assistência de 
urgência em período de conflitos, em 
todos os domínios, tornam impossível às 
organizações de socorro não ter em 
conta a oferta do peixe. Contudo, a 
aprendizagem da pesca segue-o de 
perto, na medida do possível. É esta 
igualmente a linha seguida pelo CICV 
na condução das suas actividades a favor 
dos mutilados.

Por isso, em vários países de África 
sujeitos a hostilidades ou que sofrem as 
consequências de um conflito, o CICV 
abriu centros que não só fabricam próte
ses simples com materiais locais, equi
pam os mutilados, dão-lhes uma re-edu- 
cação de base, mas também formam téc
nicos para assegurar a continuidade do 
trabalho após a partida dos especialistas 
do CICV.

Na África austral, o CICV abriu dois 
destes centros, de que a maior parte dos 
«clientes» se recrutam entre as pessoas 
deslocadas devido às agitações: o pri
meiro em 1979 em Bomba Alta, na 
província de Huambo, nos planaltos de 
Angola, o segundo em Abril 1981 no hos
pital central de Maputo, em Moçambi
que. Ambos funcionam actualmente 
sob a responsabilidade do Ministério da 
Saúde dos seus respectivos países, e sob 
a direcção de especialistas formados 
pelo CICV. Em Bomba Alta, uma média 
de 30 pessoas por mês são equipadas de 
próteses. A insegurança que reina na 
região torna as deslocações extrema
mente perigosas; por essa razão a maior 
parte das vítimas não pode aceder ao 
centro que nunca pôde funcionar ao 
máximo da sua capacidade. O papel do 
CICV, representado em Bomba Alta por 
três técnicos, limita-se a dar ao centro 
um apoio técnico e financeiro. No con
texto particular de Angola, o trabalho 
efectuado em Bomba Alta é fundamen
tal para a reinserção social dos estropia
dos: com efeito, as pessoas privadas de 
uma perna - e ainda mais das duas - não 
podem trabalhar: não recebem portanto 
um cartão de racionamento e não se
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podem alimentar...
Em Moçambique, onde as principais 

estradas são pouco seguras, o principal 
problema é, como em Angola, alcançar 
as vítimas a dotar de aparelhos, mesmo 
nas províncias próximas da capital. 
Desde a sua criação, o centro equipou 
cerca de 400 pessoas; o CICV construiu 
também uma oficina para o fabrico de 
cadeiras de rodas, onde só trabalham 
moçambicanos, alguns dos quais são 
estropiados. Um tal projecto tem o 
duplo mérito de evitar importações 
caras e de proporcionar empregos aos 
mutilados.

Angola: Centro de próteses de Bomba 
Alta. Um jovem amputado experimenta a 
sua nova prótese. Fotografia: CICV

Uma vez que existe uma possibili
dade de alcançar a Beira e Nampula por 
via aérea, o CICV projecta abrir breve
mente, nessas duas cidades, pequenos 
centros em que os mutilados poderão 
encarregar-se de reparações e da manu
tenção das suas próteses.

Ainda na África austral, o CICV 
estuda actualmente a possibilidade de 
abrir brevemente um centro para muti
lados em Bulawayo, no Zimbabwe.

No Chade, o CICV tinha lançado uma 
acção deste tipo em 1981 a favor dos 
inválidos de guerra. Recomeçado em 
1983 pela Missão católica do Chade, este 
programa continua ainda hoje.

Na África Oriental igualmente, vários 
programas do mesmo tipo foram lança
dos pelo CICV.

O Centro de próteses de Kassala, no 
Sudão, foi aberto em Janeiro de 1984.

Nele são tratados principalmente refu
giados de Tigré no Sudão, assim como 
sudanêses. As próteses fabricadas no 
Sudão, são de um modelo muito rudi
mentar: simples pilões que terminam 
por um sapato. Enquanto, na África aus
tral, uma parte do material necessário 
deve ser importado dos países vizinhos, 
aqui é possível recorrer-se exclusiva
mente aos produtos locais. Um dos 
objectivos do centro - além do equipa
mento das vítimas - é ensinar aos refu
giados as técnicas de fabrico de próteses 
e de peças sobresselentes a fim de pode
rem, quando voltarem ao país, reparar os 
modelos produzidos no Sudão. O centro 
de Kassala é dirigido por um especialista 
em próteses e um fisioterapeuta do 
CICV.

Foi na Etiópia, em Debré Zeit, que foi 
criado o primeiro centro ortopédico; 
este centro integrava-se num vasto pro
jecto governamental a favor dos milita
res inválidos de guerra. Os estropiados, 
após tratamento médico, trabalhavam 
em várias oficinas, assim como na agri
cultura e criação de gado. De 1979 a 
Junho de 1982, o CICV formou aí 30 téc
nicos que se encarregaram a seguir da 
gestão do centro. Visto que não era 
possível tratar os mutilados civis em 
Debré Zeit, o CICV abriu dois novos 
centros no Verão de 1982, um em 
Asmara e o outro em Harrar. O «Fund 
for the Disabled» do Ministério do Tra
balho e das Questões sociais coopera 
com o CICV na realização deste pro
grama, entre outras maneiras pelo 
fabrico na sua oficina de Adis Abeba das 
peças ortopédicas sobresselentes - pés e 
joelhos especialmente - que são envia
das para os centros onde são equipados e 
re-educados os mutilados. O volume de 
produção destas peças ultrapassa as 
necessidades do projecto e, portanto, o 
«Fund for the Disabled» teve a ideia de 
exportar uma parte da produção para 
outros países africanos, o que poderá 
facilitar o arranque de novos programas 
deste tipo.

O CICV que delegou 7 especialistas 
para se ocuparem dos centros de Asmara 
e Harrar, dedica-se actualmente à forma
ção de técnicos etíopes a qual deverá 
completar-se no fim deste ano; isso per
mitirá ao CICV retirar-se gradualmente 
a partir de 1985. O CICV projecta entre
gar a direcção dos centros, os pacientes 
do quais se recrutam na maior parte 
entre as pessoas deslocadas, ao «Fund 
for the Disabled», cujos estagiários 
seguiram cursos de ortopedia dados 
pelos seus especialistas. ■
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Uganda
Interdependência dos conflitos

O CICV abriu em Maio de 1979 uma 
delegação em Kampala. O seu 
objectivo: visitar, com o acordo das 
autoridades, as pessoas encarceradas em 
consequência do conflito com a Tanzâ
nia.

Em Janeiro de 1981, ante a deteriora
ção da situação na região do West Nile, o 
CICV instituiu uma sub-delegação em 
Arua a fim de prestar auxílio às pessoas 
deslocadas e aos refugiados que regres
sam ao país. Foi em Junho desse ano que 
se passou o ataque e a pilhagem da mis
são de Ombachi por elementos incon- 
trolados, onde cerca de 10’000 pessoas e 
representantes de várias organizações 
caritativas tinham procurado refúgio 
sob a protecção do emblema de Cruz 
Vermelha. Resultado desse dia dramá
tico: 60 mortos e mais de 100 feridos 
civis. Além disso, 80’000 pessoas fugi
ram para o Sudão e para o Zaire, criando 
deste modo uma nova vaga de refugia
dos. O CICV, quanto a ele, interrompeu 
as suas actividades na região durante 
cinco semanas por razões de segurança.

Um mês mais tarde, houve batalhas à 
volta de Kampala. O CICV encarregou- 
se da protecção das populações civis e 
prestou socorro a 120’000 pessoas afecta- 
das pelos combates.

Ainda em 1981, 3’000 prisioneiros, 
quase todos visitados pelo CICV, foram 
amnistiados. Em consequência dessa 
medida o governo «despediu» o CICV 
no fim do ano, pendindo-lhe que pas
sasse as actividades correntes à Cruz 
Vermelha ugandêsa. Os delegados 
saíram do país a 31 de Março de 1982.

Novo afluxo de vítimas

Em Maio de 1983, a situação da popu
lação civil nos distritos de Luwero, 
Mubende, Mpigi e Mukono, no norte e 
no noroeste da capital, tornou-se muito 
preocupante. Afrontamentos entre as 
forças governamentais e oponentes pro
vocaram, segundo várias informações, 
importantes deslocações de pessoas. 
Consciente dos problemas humanitários 
que podia criar uma tal situação, o CICV 
propôs de novo os seus serviços ao 
governo do Uganda, com o duplo objec
tivo de recomeçar as suas actividades 
tradicionais de protecção e de prestar 
auxílio às vítimas destas novas hostilida
des. Em Agosto, foi autorizado a efec- 
tuar uma missão de avaliação nas 
regiões afectadas. Os seus delegados 
puderam, nessa ocasião, visitar 18 cam
pos de pessoas deslocadas nos distritos 
de Luwero, Mubende e Mpigi, e consi

derar as necessidades da população no 
domínio da protecção e da busca de pes
soas, assim como, tendo em conta o que 
já haviam realizado, principalmente, a 
Cruz Vermelha do Uganda e a Liga das 
Sociedades da Cruz Vermelha e do Cres
cente Vermelho, no domínio alimentar, 
médico e da higiene. As autoridades do 
Uganda e os diversos organismos inte
ressados de auxílio mútuo, reconhe
cendo que incumbia ao CICV executar 
das suas tarefas tradicionais e assumir a 
responsabilidade final da acção de assis
tência, o CICV insituiu, a 22 de 
Setembro, uma delegação em Kampala. 
Tinha, entretanto, recebido do governo 
do Uganda garantias para o recomeço 
das suas actividades de detenção (as 
quais puderam recomeçar no princípio 
de 1984).

Desde então, o CICV procura prote
ger contra qualquer elemento armado as 
pessoas deslocadas, tanto pela presença 
regular dos seus delegados nos campos, 
como pelos contactos repetidos com as 
autoridades de Kampala.

A fin de restabelecer os laços familia
res das pessoas separadas pelas agita
ções, abriu, com a Cruz Vermelha do 
Uganda, um escritório da Agência de 
buscas na capital. Já no princípio da 
acção, registou pedidos de busca refe
rentes a 629 pessoas supostas encontra
rem-se nos campos, assim como pedidos 
para reuniões de famílias dos campos 
em Kampala e entre os diversos campos, 
referentes a V036 pessoas; também

transmitiu 174 mensagens familares e 
procedeu, com o acordo das autorida
des, à transferência para as suas aldeias 
de origem de 53 pessoas provenientes de 
um campo desmantelado. Ulterior- 
mente, de Dezembro de 1983 a Abril de 
1984, foram efectuadas 1T25 reuniões de 
famílias e, entre mais de 2’000 pedidos 
de busca de pessoas desparecidas, 479 
casos encontraram uma solução; 
demais, vários milhares de mensagens 
familiares foram transmitidos. Além 
disso, o CICV continua a ocupar-se da 
transferência de pessoas de uma zona 
para outra quando os seus campos são 
desmantelados ou quando, por razões 
de segurança, não podem deslocar-se 
por seus próprios meios. Ajuda também 
a Cruz Vermelha do Uganda a tratar dos 
pedidos de busca referentes aos refugia
dos do Ruanda em Uganda e do Uganda 
no Sudão, no Zaire e no Quénia.

Assistência alimentar e médica

No domínio dos socorros, as distribui
ções de mantimentos (arroz, milho, fei
jão, óleo) foram organizadas para toda a 
população deslocada e efectuadas por 
cinco equipas mistas de Cruz Vermelha 
do Uganda/CICV. Uma parte dos ali
mentos foi posta à disposição da «acção 
de urgência da Cruz Vermelha» - é 
assim que se chama esta vasta operação 
- pelo Programa Alimentar Mundial 
(PAM). Em Dezembro de 1983 as distri
buições atingiam uma média de 88’000

Uganda: As estradas que levam às vítimas nem sempre são cómodas para o transporte 
de socorros da Cruz Vermelha. Fotografia: Liliane de Toledo, CICV
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pessoas por semana. Entre fins de 
Outubro e fins de Dezembro, V294 tone
ladas de mantimentos, de um valor de 
73F561 francos suíços, foram distribuí
dos; durante o primeiro trimestre de 
1984, foram distribuídas 300 toneladas 
de auxílios alimentares, numa base 
semanal, a mais de 110’000 pessoas 
repartidas por uns trinta centros. Em 
quantidades menos importantes, foram 
igualmente entregues às pessoas deslo
cadas artigos de primeira necessidade 
tais como sabão, cobertores, roupas, e 
folhas de plástico para a construção de 
abrigos.

Estas distribuições gerais de manti
mentos são completadas por um pro
grama alimentar complementar para as 
pessoas que sofrem de subnutrição. As 
organizações OXFAM e «Save the Chil- 
dren Fund», às quais incumbe a realiza
ção deste programa, tratam os casos 
mais graves de maneira intensiva nos 
hospitais. Também em coordenação 
com estes dois organismos, o CICV ocu
pa-se do abastecimento dos campos em 
água potável e executou trabalhos para 
esse efeito em cinco desses campos. Está 
igualmente encarregado das instalações 
sanitárias do antigo hospital Mulago em 
Kampala onde se encontram também 
pessoas deslocadas.

No plano médico, seis equipas com
postas de pessoal da Cruz Vermelha do 
Uganda e de médicos e enfermeiras do 
CICV ocuparam-se dos cuidados às pes
soas deslocadas. De Outubro a De
zembro de 1983, deram mais de 46’000 
consultas; durante os quatro primeiros 
mêses de 1984, e apesar de várias inter
rupções devidas, entre outras coisas, a

problemas de segurança, o número das 
suas consultas atingiu 67’200. Os doen
tes mais gravemente atingidos foram 
transferidos, graças a estas equipas, para 
os hospitais da capital. Além disso, uma 
equipa médica da Cruz Vermelha do 
Uganda, assistida pela Liga e «Save the 
Children Fund», encarregou-se de vaci
nar as crianças contra o sarampo e um 
epidemiologista estudou regularmente 
as estatísticas fornecidas pelas equipas 
médicas para procurar os tratamentos 
mais eficazes contra as doenças tropicais 
e infecciosas mais correntes entre as 
populações deslocadas. Os dois princi
pais obstáculos à acção de urgência da 
Cruz Vermelha no Uganda são, por um 
lado, os bem reais problemas de segu
rança e, pour outro lado, os demasiada
mente frequentes bloqueios das activi- 
dades de assistência impostos pelas 
autoridades por outros motivos.

A falta de segurança foi infelizmente 
ilustrada por uma série de incidentes 
graves que custaram a vida a emprega
dos de Cruz Vermelha do Uganda e 
puzeram em perigo a vida de vários 
outros membros da Cruz Vermelha 
durante estes seis últimos mêses.

Esta situação é preocupante na 
medida em que qualquer interrupção, 
mesmo temporária, da prestação de 
auxílios às pessoas deslocadas compro
mete sériamente os esforços consenti
dos para melhorar a situação alimentar. 
O factor de continuidade é essencial 
neste tipo de acção, e o CICV não perde 
a esperança de fazer com que todos os 
seus interlocutores compreendam que o 
acesso regular às vítimas é uma con
dição indispensável à sua sobre
vivência. ■

Amola
Um passo na 
boa direcção

Angola: A consulta médica. Fotografia: 
Liliane de Toledo, CICV

Em meados de Junho, as autoridades 
angolanas solicitaram que o CICV 
socorresse, prioritariamente, cerca de 
200’000 pessoas sinistradas em diversas 
províncias do sul do país.

A vontade manifestada deste modo 
pelo governo de Luanda foi acolhida 
com satisfação no CICV que, há longos 
mêses, se esforçava em sensibilizar os 
seus interlocutores à urgência em pres
tar auxílio a populações que necessita
vam simultâneamente de cuidados mé
dicos e alimentos, e cujo estado médico- 
alimentar se agravava cada dia. Tratava- 
-se portanto de chegar rapidamente a um 
acordo sobre as medidas a tomar para 
que um programa de assistência possa 
diminuir e, mais tarde, impedir esta 
agravação das condições de existência 
das vítimas às quais a CICV já procura 
prestar um melhor auxílio desde 1980.

Esta vasta operação de assistência 
deverá desenvolver-se em 3 fases para 
atingir progressivamente as pessoas 
afectadas em seis províncias (Huambo, 
Benguela, Bié, Moxico, Eluila, Cunene).

O êxito da acção depende em grande 
parte da possibilidade de se utilizar uma 
infra-estrutura logística suficiente a fim 
de encaminhar para as vítimas os socor
ros indispensáveis. Dependerá também 
e sobretudo das condições de segurança 
em que poderá agir a missão do CICV, 
condições essas que determinarão o 
acesso às regiões mais afectadas.

Se estiverem reunidos estes parâme
tros - logística e segurança - o CICV tem 
boas esperanças em atingir, em fases 
sucessivas, a quase totalidade das pes
soas deslocadas que necessitam de uma 
assistência de urgência. ■

Uganda: Num campo de pessoas deslocadas, uma enfermeira do CICV e o seu colega 
da Cruz Vermelha ugandêsa ensinam certos princípios de higiene à população.
Fotografia: Liliane de Toledo, CICV
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Etiópia
Vítimas duplamente atingidas

Se na Etiópia o CICV visita os prisio
neiros de guerra da Somália, se a sua 
Agência de buscas trata dos casos que 
lhe são transmitidos no âmbito dos tra
ços do conflito de Ogaden e se ocupa da 
transmissão de mensagens familiares 
que chegam a ela enviadas pelos prisio
neiros etíopes na Somália, a sua mais 
grave preocupação é o destino das popu
lações civis afectadas pelas calamidades 
combinadas dos combates e da seca. 
Com efeito, há muito tempo, a Etiópia 
encontra-se, com uma constância afli
tiva, à frente dos países afligidos simul
tâneamente por agitações e conflitos 
armados e pelos caprichos da natureza. 
Esgotadas por uma seca persistente, as 
terras de certas regiões tornaram-se 
estéreis e o gado, único recurso de popu
lações que vivem tradicionalmente da 
sua criação, morre em grandes números. 
Várias províncias do país, já gravemente 
afectadas pela seca, são além disso zonas 
de hostilidades permanentes. E, nessas 
zonas, a situação dos civis é desespe
rada. Quando podem, partem juntando- 
-se à multidão de todos aqueles que, há 
anos, sobrevivem como podem graças à 
migração e ao auxílio internacional. Mas 
há outros que ficam e esses são muitos: 
centenas de milhar, mesmo mais de um 
milhão segundo certas informações. Iso
lados nos vales ou planícies retirados das 
regiões conflituosas e das regiões em 
que dura a seca há mais de dois anos, 
estas pessoas estão demasiado enfraque
cidas para se deslocar, ou nem mesmo 
têm conhecimento de que são efectua- 
das distribuições de alimentos ao longo 
das estradas principais nas zonas mais 
afectadas. Porque, se as remessas dos 
organismos humanitários vão até onde 
lhes permite o estado das estradas e as 
condições de segurança, não vão, para 
um número demasiado grande de víti
mas, suficientemente longe...

O objectivo principal do CICV na 
Etiópia é ambicioso: prestar auxílio às 
vítimas simultâneamente da seca e das 
hostilidades nas zonas conflituosas, por 
mais inacessíveis que sejam. Esforça-se 
actualmente para encontrar meios para 
isso, para adaptar as suas actividades a 
este objectivo final, mas ainda está, infe
lizmente, longe da solução.

Uma acção mista

Já em 1977, o CICV trabalhava na 
Etiópia a favor das vítimas do conflito de 
Ogaden. Em 1980, assinou com a Cruz 
Vermelha da Etiópia um acordo em vista 
de prestar assistência às vítimas das hos

tilidades ou «catástrofes de origem 
humana». Esta acção mista, financiada e 
apoiada logisticamente pelo CICV, 
começou oficialmente em Janeiro de 
1981, concedendo auxílio a centenas de 
milhar de pessoas deslocadas nas 
províncias agitadas da Eritréia, do Tigré, 
do Balé, do Sidamo, do Gondar e de 
Harrarghe. Em 1982, uma recrudescên
cia dos combates na Eritréia, no Tigré e 
no sul do país levou os membros da ope
ração mista a intensificarem a sua assis
tência às vítimas nestas regiões. Apenas 
em 1983 o CICV recebeu, pela primeira 
vez, da parte das autoridades a autoriza
ção de estabelecer delegados permanen
tes no país. Foi também autorizado a

desclocar-se nas regiões assistidas e 
pôde desde então proceder a avaliações 
mais completas das necessidads e con
trolar as distribuições de maneira regu
lar. Cada vez que foi possível, os delega
dos foram baseados nas províncias afec
tadas (Harrarghe, Eritréia e Balé) a fim 
de controlar as actividades da operação 
mista. Um delegado, baseado em Adis 
Abeba, efectuou o mesmo trabalho no 
norte do Gondar e no Tigré.

Uma avaliação médico-alimentar 
efectuada de Março a Maio de 1983 nas 
regiões afectadas permitiu ao CICV 
verificar que a sua primeira estimativa 
das pessoas a assistir - 50’000 - devia ser 
revista: na realidade, 130’000 vítimas, 
aproximadamente, tinham necessidade 
de auxílio. Um novo programa de distri

buições mensuais de alimentos e, para 
os mais despojados, de cobertores, rou
pas, sabão e utensílios de cozinha, foi 
portanto erigido.

Foi também em 1983 que o CICV, de 
acordo com a Liga das Sociedades da 
Cruz Vermelha e do Crescente Ver
melho, estendeu o seu programa de 
assistência às camadas mais desfavoreci
das da população residente nas regiões 
agitadas e afectadas pela seca. Além das 
distribuições de socorros às pessoas des
locadas e civis afectados, o CICV erigiu 
programas alimentares para crianças 
subnutridas em diversos distritos do 
norte de Gondar, em Goba, capital do 
Balé e em Chiry Bailo (Sidamo). Ao

todo, 5’540 toneladas de socorros, com 
um valor de 7’478’000 francos suíços, 
atingiram mais de 100’000 beneficiados.

Ainda no âmbito da sua acção de 
assistência mista com a Cruz Vermelha 
da Etiópia, o CICV distribuiu, segundo 
as necessidades, unidades de medica
mentos e de material médico aos estabe
lecimentos hospitalares das regiões 
afectadas pelas agitações ou conflitos 
(Balé, Eritréia, Gondar, Harrarghe, e 
Tigré). Além disso, dois centros de re
educação para enfermos civis vítimas 
das hostilidades foram inaugurados, o 
primeiro em Asmara em Novembro de 
1982, o segundo em Harrar no princípio 
de 1983. No fim do ano de 1983, 180 
pacientes tinham sido tratados nos dois 
centros (colocação de próteses e fisiote

Etiópia: Centro nutricional de Mekele. Programa de alimentação complementar para 
crianças subnutridas. Fotografia: CICV
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rapia). Esta acção foi levada a cabo por 
quatro técnicos ortopedistas do CICV e 
cerca de vinte empregados locais. Tal 
como o tinha feito no caso de outros pro
jectos semelhantes, o CICV fundou o 
seu programa favor dos enfermos civis, 
na formação do pessoal local e na 
melhor utilização possível dos recursos 
materiais disponíveis localmente.

Uma situação alarmante

Os quatro primeiros mêses de 1984 
foram marcados, para o CICV, por várias 
missões de avaliação em regiões dantes 
inacessíveis e por uma nova avaliação 
dos programas da operação mista nas 
zonas afectadas já cobertas pelas suas 
acções de assistência.

Em Março, as distribuições globais de 
socorros do CICV e de Cruz Vermelha

etíope nas cinco províncias mais afecta
das, disseram respeito a 566 toneladas de 
mercadorias, de que beneficiaram 
45’000 pessoas; em Abril, foram aumen
tadas substancialmente: 843 toneladas 
para 73’800 beneficiados.

Como a situação se tornou cada vez 
mais alarmante no Tigré, o CICV abriu 
também em Mekele um centro alimen
tar dirigido por uma enfermeira. 
Durante os últimos dez dias de Março, 
950 crianças subnutridas foram ai trata
das, enquanto que foi prosseguida a 
acção de assistência à população deslo
cada, em combinação com programas de 
higiene e de nutrição. Ainda no Tigré, 
foram conduzidos novos programas de 
assistência: em Rama, Axum et Adua. 
Uma assistência em medicamentos e 
material médico foi concedida a vários 
hospitais e dispensários das províncias 
afectadas. Importantes distribuições 
foram efectuadas a favor das vítimas de

certas regiões do Gondar às quais o 
CICV não pudera aceder no passado.

A conclusão tirada das diversas mis
sões de avaliação conduzidas pelo CICV 
durante os primeiros mêses de 1984, é 
que há urgência em revêr os critérios 
operacionais da operação de assistência 
mista: como a situação se agravou em 
certas províncias, especialmente no 
Tigré e na Eritréia, devido aos combates 
e à seca persistente, o CICV tomou a 
decisão de aumentar a sua assistência às 
vítimas nas regiões agitadas onde as 
outras organizações humanitárias não 
podem trabalhar. É por isso que estuda 
actualmente a possibilidade de utilizar a 
via aérea para atingir as zonas inacessí
veis por estrada por razões de segurança 
e aumentar deste modo as possibilida
des de sobrevivência de dezenas de 
milhar de pessoas que são vítimas simul
tâneamente das hostilidades e dos capri
chos de natureza. ■

Etiópia: Os voluntários da Cruz Vermelha etíope preparam uma distribuição de víveres em favor das pessoas deslocadas em Mekele, 
capital do Tigré. Fotografia: E. Winiger
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Sudão
Actividades muito diversificadas

Devido à sua situação geográfica, o 
Sudão sofre, há vários anos, as repercus
sões dos conflitos dos seus vizinhos: o 
a fluxo de exilados da Etiópia, do 
Uganda, do Chade e do Zaire, fixou no 
país uma enorme população de refugia
dos. No final de 1983, a estimativa do seu 
número era de quase meio milhão e a 
sua afluência não cessou durante os pri
meiros mêses de 1984.

Estabelecido em Khartoum desde 
1978, o CICV procura, de várias manei
ras, tornar menos duro o destino destas 
vagas sucessivas de desenraizados. Dis
tribui mantimentos e fornece assistência 
médica aos mais despojados; oferece a 
todos os serviços da sua Agência de bus
cas.

Através dos organismos de assistência 
dos movimentos da Eritréia e do Tigré, a 
delegação do CICV no Sudão concedeu, 
nestes últimos anos, uma ajuda material, 
alimentar e médica às populações civis 
deslocadas necessitosas da Eritréia e do 
Tigré, vítimas da seca e das hostilidades. 
Esta acção de assistência indirecta, que 
foi prosseguida em 1983 e durante os pri
meiros mêses de 1984, visa as categorias 
mais vulneráveis destas populações 
(velhos, mães e crianças, orfãos, enfer
mos) assim como os prisioneiros de 
guerra no Tigré. Por exemplo, em 
Janeiro de 1983, o CICV entregou 495 
toneladas de mantimentos, de um valor

de 525’000 francos suíços, à «Eritrean 
Relief Association». Pelo seu lado, a 
partir de Junho de 1983, a «Relief 
Society of Tigray» encarregou-se de 
encaminhar em camiões a partir do 
Sudão e de distribuir a cerca de 124’000 
pessoas deslocadas, V000 prisioneiros e 
T700 orfãos, mantimentos, cobertores, 
utensílios de cozinha e outros artigos de 
primeira necessidade fornecidos pelo 
CICV, com um valor de T327T40 francos 
suíços. Esta última operação, prevista 
incialmente por um prazo de seis mêses, 
repartir-se-á em várias etapas provável
mente até Junho de 1984 devido aos pro
blemas de transporte e de segurança que 
levanta. Demais, de Dezembro de 1983 a 
Janeiro de 1984, o CICV concedeu um 
auxílio alimentar limitado a várias cen
tenas de refugiados etíopes na região de 
Gedaref, a leste do Sudão. O organismo 
governmental «Sudanaid» encarregou- 
se das distribuições.

De 1981 a 1982, uma ajuda médica 
reduzida foi fornecida a nacionais do 
Chade que se haviam refugiado no oeste 
do país, em El Geneina.

Enfim, em Fevereiro de 1984, o CICV 
inaugurou com o acordo das autoridades 
sudanêsas, um centro ortopédico para 
enfermos de guerra civis e militares, víti
mas da situação conflituosa na Eritréia e 
no Tigré.

A Agência de buscas desenvolveu, 
últimamente, a maior parte das suas 
actividades no domínio da busca de pes
soas, a favor dos refugiados do Uganda, 
no número de 92’000 no final de 1983 
(transmissão de mensagens familiares, 
tratamento de pedidos de inquérito). A 
Agência tembém entregou a estudantes 
do Uganda, cópias dos seus certificados 
escolares obtidos junto do Ministério da 
Educação do seu país de origem, o que 
deverá facilitar-lhes a obtenção de 
empregos. Por intermédio das suas 
agências em El Gedaref, Kassala e Por- 
to-Sudão, o CICV pôde também organi
zar em 1983, 124 reuniões entre crianças 
refugiadas no Sudão e membros das suas 
famílias residentes na Suécia, na Ale
manha Federal, nos Estados Unidos e na 
Itália. Todas as informações recolhidas 
pelo pessoal da Agência de buscas nos 
campos de refugiados situados nas 
fronteiras oriental e ocidental do Sudão 
são centralizadas na delegação do 
CICV em Khartoum a qual, em coope
ração com outras organizações tais 
como o HCR, a UNICEF et o CIM, 
procura encontrar as melhores solu
ções possíveis para os problemas dos 
exilados.

Em 1983, o CICV despendeu, no total 
das actividades da sua delegação no 
Sudão, a quantia de 8T54T00 francos 
suíços. ■

Somália
Actividades de busca e assistência médica

Estabelecida em Mogadiscio desde 
Agosto de 1982, a delegação do CICV na 
Somália ocupa-se principalmente de pri
sioneiros etíopes capturados no âmbito 
do conflito de Ogaden, os quais ela regis
tou e visita regularmente.

No entanto, desde o princípio de 1983, 
a delegação recebeu também muitos 
pedidos de busca ligados ao conflito de 
Ogaden. No fim do ano, infelizmente, 
bem poucos eram os casos resolvidos, e 
a continuação das buscas faz parte dos 
objectivos de 1984 da delegação de 
Mogadiscio.

Devido à tensão crescente na fron
teira somalo-etíope, o CICV concedeu 
em 1982 uma assistência médica de 
urgência a certos hospitais da região que 
se ocupam das vítimas dos combates; 
em Junho de 1983, completou esta assis
tência com a entrega de instrumentos : 
cirúrgicos ao hospital Martini de Moga
discio. Ainda em 1983, o CICV procedeu

a uma avaliação da infra-estrutura era capaz de prover ao número crescente 
médica do país a fim de verificar se esta de vítimas dos combates. ■

Centro de próteses: Antes de adaptar a prótese ao paciente, verifica-se o grau de flexibi
lidade do coto. Fotografia: CICV
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0 Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) é, juntamente com a Liga das Sociedades da Cruz Vermelha e as Sociedades nacionais de Cruz Vermelha e do 
Crescente Vermelho reconhecidas, um dos três componentes da Cruz Vermelha Internacional.

Instituição humanitária, o CICV é o orgão fundador da Cruz Vermelha. Intermediário neutro em caso de conflitos armados e de confrontações, esforça-se por 
assegurar, por iniciativa própria ou com base nas Convenções de Genebra, protecção e assistência às vitimas de guerras internacionais e civis, às vitimas de confron
tações e de tensões internas. Ele contribue assim para a paz no mundo.


