Projecte 2933
AJUDA ALIMENTÀRIA D’EMERGÈNCIA PER LA POBLACIÓ PRS ALS CAMPS DE RASHIDIEH I
AL BAS
RESUM:
A causa de la crisi siriana, el nombre de palestins al Líban ha
augmentat més –es calcula que més de 40.000 palestins hi han
arribat des de Síria–. D’aquells que aconsegueixen passar la
frontera, un 99% són pobres i un 94,5% viuen en condicions
d’inseguretat alimentària severa. Tot i l’assistència rebuda, que en
molts casos compta amb donatius en efectiu, les famílies no
disposen de prou diners per adquirir productes i serveis bàsics per
assolir uns estàndards mínims per viure amb dignitat. A més, a
causa de la política libanesa de no autoritzar l’establiment de nous
camps, els 12 que existeixen a la zona estan superpoblats.
Alhora, ens trobem amb agències internacionals com la UNRWA
(Agència de les Nacions Unides pels Refugiats Palestins al Pròxim
Orient) amb greus deficiències pressupostaries i econòmiques.
Davant de tota aquest situació el NISCVT proposa posar en marxa
una acció humanitària d’emergència als camps de Rashidieh i Burj
Shemali, al sud del Líban, en la qual es distribueixi ajuda alimentaria
per a un total de 500 famílies (unes 2.000 persones) per tal
d’assegurar durant els primers mesos d’arribada als campaments de
refugiats l’alimentació, prevenir la desnutrició en un moment que els
refugiats palestins provinents de Síria (PRS) es troben en un nivell
de vulnerabilitat més alt (han de buscar sostre, feina, no tenen
xarxes familiars o socials).
Amb aquesta distribució no es busca només prevenir la desnutrició,
sinó que a més es busca generar impacte en aquells factors que
poden incrementar nivells de vulnerabilitat i pobresa més severs,
com la migració de manera irregular per buscar mitjans de vida, la
venda d’actius personals o la generació de deutes i erosió dels
mitjans de subsistència.

Sector: Necessitats bàsiques
País / regió: Líban
Durada: 1 mes
Entitat que presenta: ACP
Entitat que executa:
The National Institution of Social
Care and Vocational Training
BAAS
Titulars de drets: RSPPersones Refugiades Palestines
de Síria
Pressupost
Import total:
30.010,00 euros
Import aprovat: 22.360,00 euros

