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Caminhares e emoções, na primeira pessoa

A lógica de intervenção humanitária da Oikos passa sempre por um levantamento profundo
das necessidades no terreno, do conhecimento dos parceiros locais e internacionais, do
estabelecimento de um projecto e estratégia a médio/longo prazo que possa garantir a
sustentabilidade da sua actividade.
Sandra Lopes, coordenadora da Oikos em Cuba, foi destacada para coordenar a missão no
Haiti em primeira instância. Partilhamos consigo os primeiros relatos a partir do Haiti.

“O cenário que nos guia pela capital haitiana é uma mistura de destruição massiva, um cheiro
nauseabundo, uma nuvem constante de um fino pó branco, e uma imensa multidão de pessoas
que tentam regressar às suas actividades do dia-a-dia. Verifica-se já uma tentativa improvisada
de retoma de alguma actividade comercial, de artigos furtados ou recuperados dos escombros.”
Um dos primeiros contactos da Oikos com a comunidade local foi através
de uma reunião de mulheres líderes das Organizações da Sociedade
Civil, todas haitianas sobreviventes. Quer a nível de infra-estruturas quer
a nível de capital humano, a sociedade civil haitiana activa e organizada
foi em grande parte desestruturada e a restante está inoperativa por
destruição e/ou saqueamento dos locais de trabalho. Há uma
necessidade imediata de apoio logístico a estas Organizações locais, uma
vez que deve ser a partir destas que se deve iniciar todo o processo de
reconstrução do país.
“Foi um momento bastante dramático para as participantes, pois pela primeira vez depois do
desastre este grupo de mulheres líderes reunia-se e partilhava a experiência pessoal vivida por
cada uma das sobreviventes. Houve uma perda massiva do capital humano haitiano, pois à hora
do terramoto a maioria das escolas, universidades, instituições publicas e privadas estavam em
pleno funcionamento – perderam a vida milhares de alunos, crianças e universitários,
professores, enfermeiros e médicos.”

Na base de operações das Nações Unidas, a
ECHO - Direcção Geral de Assuntos Humanitários
da Comissão Europeia, comunicou-nos que a
Oikos se encontra listada nos potenciais parceiros
para atribuição de fundos a esta emergência.
Visto esta ser uma lista de acesso restrito, é um
factor de credibilidade da Comissão Europeia no
trabalho da Oikos. Estivemos também em
contacto com a equipa da Protecção Civil
Portuguesa e o consulado de Portugal em Cuba e
Haiti que nos prestaram todo o apoio enquanto
estivemos em Port-au-Prince e nos
acompanharam numa visita ao terreno onde irá
ficar o futuro campo de abrigo totalmente
financiado pelo Governo Português, que terá
capacidade para alojar cerca de 600 famílias.

A Oikos, já integrada numa plataforma de ajuda
ao Haiti com mais de 100 Organizações da
Sociedade Civil dominicana, tinha conhecimento
da concentração de ONGs, Agências das Nações
Unidas e apoio bilateral de governos em
Port-au-Prince. Portanto, ao partir para o Haiti,
levava como intuito reconhecer o terreno que
estivesse com menos apoio, as pessoas que
estivessem fora do grande centro da cidade.
Foi desta forma que a Oikos se dirigiu a Leogane.
Aqui, a Plataforma onde a Oikos está integrada,
já instalou e equipou um hospital de campanha
assistido por voluntários que atende diariamente
1300 pacientes. Neste local estava activo um
hospital privado, dirigido por uma ordem religiosa,
que ficou totalmente destruído.
Leogane – Destruição total de orfanato deixa
80 crianças sobreviventes desalojadas.

Nesta área identificaram-se ainda quatro instalações de saúde com
necessidades urgentes: dois orfanatos, um lar de idosos e um centro de
crianças com deficiências. “Os residentes destas estruturas estão a viver
na rua e em condições de higiene e de habitabilidade que se degrada a
cada dia que passa. Fomos visitar um desses orfanatos, cujas 80 crianças
sobrevivem em condições altamente deterioradas.”
Sensibilizámos os líderes para a necessidade de atenção redobrada à questão da infância, dada
a grande vulnerabilidade das crianças às tentativas de tráfico humano nesta situação. A
prevenção e luta contra o tráfico humano é uma das grandes preocupações da Oikos nas suas
actividades e desde logo, juntamente com a
Plataforma, conseguiram-se instalar em condições
mínimas três tendas de campanha e outros reforços
para a higienização do local.
“A nível pessoal foi uma experiência marcante,
particularmente o contacto com dezenas de
crianças órfãs. Inicialmente aproximavam-se a
medo, com olhos tristes e sem vontade de brincar,
mas após momentos de interacção cantaram para
nós e convidaram-nos para as suas brincadeiras.
Foi um momento mágico e inesquecível, onde a
desgraça que nos rodeava desapareceu por
instantes e me deu força para nunca desistir”.
Presentemente Pedro Zuccarini, outro dos
elementos que integra a equipa da Oikos no Haiti,
encontra-se em Jacmel, município que sofreu uma
destruição de cerca de 50 a 60%, para
levantamento participativo das necessidades.
Para além de intervenção ao nível de água e
saneamento, nutrição e segurança alimentar, a
reabilitação socioeconómica local faz parte dos
eixos de actividade onde a Oikos pretende actuar.

Leogane – No espaço de um dia foram
instaladas três tendas de campanha e
tomadas medidas de higienização do local.
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