Projecte 2856
CRISI PERSONES REFUGIADES A EUROPA: TRAMESA DE MATERIAL HUMANITARI A
SÈRBIA
RESUM:
L'any 2015 més de 410.000 persones han arribat a Europa buscant una
vida millor. Les xifres s'han duplicat respecte a l'any 2014. Els principals
punts d'entrada són, principalment, Grècia, Itàlia, Espanya i Malta.

Sector:
Kits d’higiene

Des de principis de 2015, la crisi humanitària provocada per l'èxode de
població migrant i refugiada a través de la Mediterrània, s'ha agreujat de
forma considerable. Una de les rutes de fugida més utilitzades en aquest
moment és la ruta dels Balcans, on Grècia, amb més de 288.000 persones
que han arribat a les seves costes, és el primer punt d'entrada a Europa.

País:
Sèrbia

Els principals llocs de procedència de les persones que cerquen asil són:
Síria (50%), Afganistan (13%), Eritrea (8%), Nigèria (4%) i Somàlia (3%).
La resta fuig d'altres països en crisi.

Entitat que presenta:
Creu Roja Catalunya

La fugida de la guerra o altres situacions extremes ha causat milers de
morts entre les persones que tracten d'arribar a Europa a través de la
Mediterrània. L'any 2015, 2.748 persones varen perdre la vida mentre
intentaven arribar a costes europees.
La FICR ha activat diverses eines per al suport de les accions de les
diferents societats nacionals de la Creu Roja a països afectats en resposta
a les necessitats de la població refugiada (Itàlia, Grècia, Sèrbia,
Macedònia i Hongria).
Creu Roja sol·licita l'aportació econòmica per activar el seu dispositiu
d'Acció Humanitària, que contempla l'enviament de 1.000 kits d'higiene a
la Creu Roja de Sèrbia perquè els distribueixi en els centres d’acollida de
persones refugiades a Sèrbia en trànsit cap a països de l'espai Shengen.

Durada:
5 mesos

Entitat que executa:
Creu Roja Sèrbia
Titulars de drets:
1.000 famílies refugiades, unes
5.000 persones
Pressupost
Import total:
21.400,00 euros
Import aprovat: 21.400,00 euros

ENLLAÇ A L’INFORME FINAL

