ASSISTÈNCIA MÈDICA I NUTRICIONAL PER A SALVAR VIDES
Més enllà de l'assistència sanitària

En matèria de salut, ACNUR treballa per a brindar atenció a persones refugiades, desplaçades
internes i apàtrides amb l'afany de contribuir de manera prioritària a l'accés a medicaments, vacunes
i tractaments essencials. Així mateix, en situacions d'emergència es fa seguiment a les persones
refugiades derivant-les a centres de salut locals quan és necessari. A més, es proporciona atenció
psicològica, cures maternes infantils i promoció de programes preventius (*EACNUR, 2021).
D'acord, a l'informe de Nutrició i Seguretat Alimentària d'ACNUR, l'escassetat de menjar augmenta
la vulnerabilitat de les persones enfront de la violència sexual. A més, l'efecte sobre les dones pot
ser molt important tant mental com físicament. Per exemple, a més de la pròpia desnutrició i amb el
temps incrementar problemàtiques a nivell físic i psicològic. A més, en molts casos són les dones
les encarregades d'alimentar a la seua família, la qual cosa suposa una gran responsabilitat
(*EACNUR, 2021).
L'estat de benestar el componen una sèrie d'elements entre els quals s'inclouen alguns determinants
per a la salut com són: la biologia humana, el medi ambient, el sistema sanitari de salut i l'estil de
vida. Per tant, a l'hora de solucionar les desigualtats no s'han de centrar els esforços únicament en
una situació específica, o orientar l'ajuda exclusivament a un determinat sector de la població, sinó
que aquestes necessitats han d'enfocar-se en el reconeixement i la praxi de la igualtat de gènere,
perquè aquest factor forma part d'una anàlisi estructural per a entendre la coexistència de diversos
eixos de desigualtat que atenta cap a la dignitat de la persona.
Una de les alternatives d'ACNUR i el PMA quant a programes de nutrició ha sigut implementar
jardins de diversos nivells en els campaments de refugiats a través dels seus socis a Kenya des de
2006 i Etiòpia des de 2008. Aquests jardins són part d'una estratègia de seguretat alimentària per a
donar suport a la diversitat alimentària i augmentar les contribucions dels refugiats al seu propi
consum d'aliments. Els jardins són indicats per a les àrees seques i no fèrtils on es troben els
campaments de refugiats i on la qualitat del sòl no és ideal per a l'agricultura i la quantitat d'aigua
inadequada. Els temes de recol·lecció d'aigua, control de plagues, nutrició, planificació de menjars,
apoderament de les dones, així com la construcció i el manteniment del jardí de diverses plantes
s'aborden en els mòduls de capacitació (*EACNUR, 2020).

Bibliografía:
EACNUR. (2021). No dejemos a nadie atrás. El asilo y la agenda 2030.
https://www.observatoridelrefugi.org/wp-content/uploads/Guia_No-dejemos-a-nadie-atras_CAS.pdf
ACNUR. Nutrición y Seguridad Alimentaria.
https://www.acnur.org/nutricion-y-seguridad-alimentaria.html

JOC KAHOOT

1. Són determinates de Salut:
a) Medi ambient / el sistema sanitari de salut.
b) Fam zero / estat de benestar.
c) Reducció de desigualtats / desenvolupe econòmic
d) Aigua neta i sanejament / Centres de salut.

2. Superar les desigualtats socials implica també que en el col·lectiu de persones refugiades:
a) S'erradique la pobresa.
b) Assistisca només a dones i xiquets.
c) Existisca reconeixement i praxi de la igualtat de gènere.
d) Que l'ajuda humanitària provinga d'una regió.

3. Sobre la següent idea: La igualtat de gènere és una lluita humana.
a) No estic d'acord.
b) Estic d'acord.
c) Estor parcialment d'acord.
d) Estic parcialment en desacord.

