2911 - RESCAT I PRIMERA ASSISTÈNCIA ALS REFUGIATS
QUE ARRIBEN A L´ILLA DE LESBOS
Estat

En Curs

Sector

EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

Beneficiari

REF - Refugiats, desplaçats, desmobilit.

Ubicació

GRÈCIA / EUROPA / EUROPA

Import del projecte

60.000,00 Euros

Aportació del Fons

25.000,00 Euros

Entitat executora
ACCIÓ SOLIDÀRIA I LOGÍSTICA

Institucions
col·laboradores
Sinopsi

L'illa de Lesbos és un dels punts de la costa grega on més refugiats de la
guerra de Síria i d'altres conflictes arriben per iniciar el trànsit cap a Europa
occidental, el Regne Unit i Escandinàvia, sobretot a través de l'anomenada
ruta dels Balcans. Acció Solidària i Logística és una entitat integrada per
bombers i especialistes en rescat i sanitaris. L'entitat proposa desplegar un
dispositiu de resposta amb l'enviament de voluntaris especialistes i
materials del seu equip EREC-Equip de Rescat en Emergències de
Catalunya. La tasca principal és vigilar l'arribada de refugiats per mar;
donar avís a les autoritats competents; possibilitar l'arribada a la costa i el
desembarcament sense problemes (la zona és de difícil accés); auxili en
cas de naufragis; primera assistència a l'arribada a la costa; facilitar el
transport fins als camps provisionals i el suport a altres ONG en la neteja
de les costes (de roba, armilles salvavides, restes d'embarcacions, etc.).
L'enviament dels grups de treball s'estructurarà de la següent manera: "
Les estades a l'illa seran de dues setmanes amb relleus setmanals de la
meitat de l'equip. " S'enviaran equips de cinc membres. " Els requisits per
a cada grup de treball són: personal amb coneixements de rescat, rescat
aquàtic i primers auxilis. Es facilitarà la presència constant d'almenys un
membre infermer o metge. Aquesta resposta ha estat identificada a través
d'una missió a l'illa de Lesbos realitzada per l'equip d'Acció Solidària i
Logística el mes de febrer de 2016. Durant la missió s'han coordinat amb
entitats de rescat marítim i entitats humanitàries per no duplicar tasques i
actuar allà on facin més falta i no hi hagi duplicitat. En aquest sentit, l'acció
del projecte se situa a la zona del Far de Korakas a la costa Nord de
Lesbos, on la llum d'aquest atrau moltes embarcacions que traslladen
refugiats des de Turquia cap a aquesta zona de la cosa, que és molt
perillosa. Per això, el projecte preveu: vigilar l'arribada d'embarcacions
(l'equip viurà a la zona del far en tendes de campanya), donar l'avís a les
autoritats, possibilitar l'arribada a la costa i el desembarcament, l'auxili en
cas de naufragis, primera assistència en arribar a la costa i facilitar
transport fins els camps provisionals. Desplegar el dispositiu durant tres
mesos té un cost de 38.500 euros, dels quals sol·liciten al fons Català
25.000 euros. El projecte contempla desplegar un component de
sensibilització a Catalunya.

