EL FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ DÓNA AJUDA HUMANITARIA DINS UCRAINA
I AMB LA FRONTERA DE MOLDÀVIA PER A PERSONES REFUGIADES DE LA
GUERRA
El Fons Menorquí de Cooperació dóna ajuda humanitària dins Ucraïna i també a la frontera
amb Moldàvia a les persones desplaçades i refugiades de la guerra. D’aquesta manera,
l’entitat respon al compromís adquirit davant la societat menorquina de respondre a
l’emergència provocada a causa de la invasió de Rússia al poble ucraïnès. Aquesta
intervenció del Fons està dotada amb un total de 25.000 euros, que es correspon amb la
suma de totes les aportacions rebudes al compte d’emergència Menorca amb UcraÏna,
obert el passat mes de març per tal d’aglutinar la solidaritat menorquina amb les víctimes
del conflicte bèl·lic.
L’ajuda humanitària del Fons es canalitzarà a través de dos projectes. El primer projecte, a
través de la entitat ALDA (Associació Europea per a la Democràcia Local), compta amb un
pressupost de 10.000€ i es centra en donar ajuda humanitària i emergència a persones
refugiades d’Ucraïna als municipis fronteres del país veí Moldàvia. L’objectiu principal és
donar suport a les necessitats bàsiques de les persones ucraïneses que arriben a Moldàvia i
donar suport logístic que necessitin per poder continuar el seu camí cap a Polònia. Es
proporcionaran aliments a través d’empreses locals i es costejarà i s’organitzarà el transport
de 30 persones vulnerables des de Chisnau a Cracòvia per a què puguin reunir-se amb els
seus familiars.
El segon projecte, també d’ajuda humanitària i emergència, es realitzarà a través de la
Fundació Mussol i la contrapart ucraïnesa Youth Space a través dels ajuntaments de
diversos municipis a territori ucraïnès. Comptarà amb un pressupost de 15.000€ per
proporcionar ajut humanitari a la població desplaçada interna i la població no desplaçada
afectada per la guerra a les regions de Zaporizhzhia i Kharkiv (zona oriental) i a la regió de
Zakarpattya (zona occidental). Es realitzarà la preparació i embalatge de queviures bàsics,
material sanitari, medicines, i productes d’higiene per al seu posterior transport i lliurament a
la població.
Des del primer moment, s’ha valorat que un dels principals riscos de la guerra d’Ucraïna és
que es perllongui en el temps, perquè llavors la situació es cronifica i l’atenció a les
persones vulnerables es torna més necessària. La situació dels desplaçats interns amb el
temps tendeix a agreujar-se perquè resulta molt difícil garantir condicions de vida digna en
el context de conflicte bèl·lic: els estalvis s’esgoten, no hi ha possibilitat de fer feina i els
recursos de les autoritats locals són limitats.

És per aquestes raons, que el compromís del Fons Menorquí és poder aprovar d’altres
iniciatives d’ajuda humanitària abans de finals d’any. En aquest sentit, l’entitat cerca
l’equilibri entre la resposta solidària i la necessària transparència en la rendició de comptes.

