Nota aan redacties:
• Foto’s zijn hier beschikbaar
• Video met getuigenis van een kindmigrant (15 jaar) die vastzit in Libië (HR of LR):
• Voor interviews met Geert Cappelaere of met UNICEF Libië, gelieve contact met mij
op te nemen (bmelebeck@unicef.be ).

Libië:
Meer dan een half miljoen kinderen hebben humanitaire hulp nodig.
De meest kwetsbare onder hen, meer bepaald ontheemden en
migranten, worden het slachtoffer van misbruik en geweld, zelfs in
detentiecentra.
Verklaring van Geert Cappelaere, regionaal directeur van UNICEF voor de regio’s
Noord-Afrika en Midden-Oosten, na zijn eerste bezoek aan het land:
Tripoli, Brussel, 10 augustus 2017- “Na zes crisisjaren zitten er in Libië ondertussen 500.000
kinderen in een dramatische situatie. Er heerst politieke instabiliteit, het conflict houdt aan,
mensen slaan noodgedwongen op de vlucht en de economie stort ineen. Die kinderen hebben
dringend humanitaire hulp nodig.”
“Heel wat families zijn op de vlucht moeten slaan voor de hevige gevechten.
Onder hen meer dan 80.000 kinderen, op de vlucht in eigen land of als migrant, die het
slachtoffer dreigen te worden van misbruik en uitbuiting. Zelfs in de detentiecentra ontsnappen
ze er niet aan.”
“Sinds 2011 heeft UNICEF het aantal operaties op het terrein uitgebreid. Vorig jaar hebben we
zo bijvoorbeeld 1,3 miljoen kinderen kunnen vaccineren tegen polio.
Met de hulp van onze internationale en Libische partners hebben we de vaccinatiegraad zelfs
op het moment van de hevigste gevechten zo goed als volledig kunnen behouden. Ons
netwerk, dat uit 28 partnergemeenten bestaat, is blijven toezien op de naleving van de
fundamentele kinderrechten in het kader van de campagne Samen voor kinderen.”
“Ik heb de ‘kindvriendelijke ruimtes’ bezocht waar kinderen kunnen spelen, studeren en waar
ze psychologische ondersteuning krijgen. Jongens en meisjes vertelden me dat ze dromen
van vrede en welvaart. Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat elk kind in Libië zich
maximaal kan ontplooien, in het bijzonder de kwetsbaarsten onder hen.”
“UNICEF heeft nog eens bevestigd aan de autoriteiten van Tripoli en Benghazi dat het alle
kinderen in nood wil helpen, waar ze zich ook in het land bevinden.”
“In oktober worden de activiteiten van UNICEF georganiseerd door de internationale
medewerkers die altijd aanwezig zijn in het land. De operaties zullen worden uitgebreid, zodat

we 1,5 miljoen jongens en meisjes kunnen bereiken, maar ook de instellingen en
maatschappelijke organisaties kunnen versterken.”
“UNICEF wil nogmaals benadrukken dat het welzijn van kinderen, zowel jongens en meisjes,
een prioriteit moet zijn voor de Libische autoriteiten, voor de maatschappij en voor de
internationale gemeenschap.”
“In het belang van deze kinderen vraagt UNICEF dat er onmiddellijk een politieke oplossing
komt voor de crisis en dat de vijandelijkheden stoppen.”
Context
In 2016 werden er 20 aanslagen gepleegd op gezondheidscentra. Nog nooit eerder waren het
er zo veel.
• Bijna 200.000 kinderen in Libië hebben geen toegang tot drinkbaar water en 315.000
kinderen kunnen geen onderwijs meer genieten.
• 558 scholen in het land zijn onbruikbaar geworden, omdat ze verwoest of beschadigd zijn
of omdat ze dienstdoen als opvangplaats voor families die op de vlucht zijn.
• UNICEF biedt sinds 2011 humanitaire hulp tijdens het Libische conflict, ook in moeilijk
bereikbare gebieden.
• Sinds het begin van dit jaar krijgen 20.000 kinderen psychologische ondersteuning van
UNICEF en 8.000 kinderen zijn ingeschreven in inhaalklassen (om hun leerachterstand in
te halen).
• UNICEF en het Ministerie van Volksgezondheid zijn een vaccinatiecampagne aan het
opzetten waarmee ze 1,5 miljoen kinderen tegen polio en mazelen kunnen beschermen.
UNICEF levert de vaccins en ondersteunt het communicatieplan.
Contact voor de pers:
Benoît Melebeck, UNICEF België – bmelebeck@unicef.be – 0476/43.08.07

