
Libya: Okullar ve sağlık tesisleri 
savaş yüzünden kapanırken, 
siviller süregiden çatışmalar 
nedeniyle büyük acılarla yüzyüze 

 
Trablus (ICRC) - Libya'daki siviller mahallelerine, sağlık 

tesislerine ve okullarına zarar veren savaş yüzünden oldukça 

muzdaripler. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter 

Maurer, Libya ziyaretinin bitiminde bir açıklama yaparak, birçok 

Libyalı’nın günlük yaşamına kronik korku ve belirsizliğin damga 

vurduğunu ve ailelerin geçimlerini sağlamakta giderek daha fazla 

zorluk çektiğini söyledi. 



 

Her dört Libyalıdan biri dokuzuncu yılına giren silahlı çatışmaların 
etkilerini yaşıyor. Birleşmiş Milletler’e göre Trablus'ta aylardır 
süren savaş, ilave 13 sağlık tesisi ile  220 okulun kapanmasına yol 
açtı ve bu durum  çok ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerini ve 
eğitimi kesintiye uğrattı. Birçok Libyalı giderek daha fazla temel 
malzeme kıtlığı ile bozulan ya da yıkılan altyapı ve kamu 
hizmetlerin yüzünden mağdur durumda. Yarım milyondan fazla 
kişinin ciddi tıbbi bakıma ihtiyacı olduğu tahmin ediliyor. 

 

Trablus ve Bingazi’de halk, hükümet ve askeri yetkililer ile Libya 
Kızılay Derneği temsilcileriyle biraraya gelen Marurer, "Ekonomik 
çöküş ve uzun süreli çatışmaların bir araya gelmesi, insanların 
sağlık, temiz su ve eğitim gibi en temel ihtiyaçlarını  karşılayacak 
mal ve hizmetlere erişimini zorlaştırıyor," diye konuştu. Maurer,  
"İnsanların tasarrufları ve diğer kaynakları azalıyor. Aralarında en 
savunmasız durumda olanlar, geçimlerini sağlayan aile üyelerini 
kaybeden hane halkları," dedi.  

 

ICRC, savaşan tüm tarafları, askeri operasyonlar sırasında sivilleri 
çatışmaların etkilerinden korumak ve hiçbir zaman saldırların 
hedefi olmamalarını sağlamak için uluslararası insancıl hukukun 
temel ilkelerine saygı göstermeye çağırmaktadır. Aynı  şekilde, 
hastaneler, okullar, su ve elektrik santral ve şebekeleri gibi 
insanların hayatta kalabilmesi için gerekli altyapı da korunmalıdır. 

 

Binlerce Libyalı, - çoğu tekrar tekrar olmak üzere -  evlerinden 
kaçmak zorunda bırakıldı. Geçen yıl, Trablus çevresindeki 
çatışmalardan dolayı yerinden edilen 150.000 kişi de dahil olmak 



üzere, ülkenin farklı bölgelerinde yaklaşık 177.000 kişi evlerinden 
kaçmak zorunda kaldı. 

 

2019'da Libya'da bir milyondan fazla kişi, Libya Kızılayı ile yakın 
işbirliği içinde çalışan ICRC’nin sağladığı bir veya daha fazla 
hizmetten faydalandı. Ülke içinde yerinden edilmiş kişiler, 
sakinler, geri dönenler ve göçmenler de dahil olmak üzere 
240.000'den fazla kişiye gıda paketleri dağıtıldı. ICRC ayrıca toplu 
olarak 750.000 konsültasyon gerçekleştiren 66 hastaneye ve 
birinci basamak sağlık tesisine tıbbi malzeme sağladı. Ayrıca, ICRC 
delegeleri, Trablus, Misrata ve Bingazi Adalet Bakanlığı yetkisi 
altındaki üç gözaltı merkezinde  tutulanları ziyaret etti. 

 

ICRC, insani ihtiyaçların karşılanması için Ulusal Mutabakat 
Hükümeti (GNA) ile Libya Ulusal Ordusu (LNA) arasında tarafsız 
aracılık rolünü üstlenme taahhüdünü yinelemektedir. 

 

ICRC Başkanı Maurer, "Şimdiye kadar her iki tarafın ICRC'ye 
gösterdiği itimat, güven verici ve bunun sürmesini istiyoruz" dedi. 
"Ancak, sivilleri çatışmanın korkunç sonuçlarından esirgemek için 
daha fazla şey yapılması gerekiyor. Bu hafta bu savaştan derinden 
muzdarip olan insanlarla konuştum. Devam eden ateşkes 
görüşmelerini takip ediyorlar ve bunun onlara kalıcı bir rahatlama 
sağlamasını umuyorlar ." 
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