Suriye: COVID-19 endişesi
yaşanırken, mühimmat kirliliği
riski unutulmamalı

4 Nisan tarihi Mayın Farkındalığı ve Mayın Hareketine
Destek amacıyla dünya çapında belirlenmiş bir tarih. Öte
yandan, şu sıralarda tüm dünya haklı olarak COVID-19'un
patlak vermesine odaklanmış ve endişeli bir durumda.
Ancak, bu zorlu zamanlarda bile, onlarca yıldır dünya

çapında sivilleri etkileyen ve potansiyel olarak ölümcül bir
tehlike olan mühimmat kirliliğini unutmamalıyız.
Suriye'de, mühimmat kirliliğinin tam kapsamı henüz
bilinmemekte. Ancak Birleşmiş Milletler'e göre, 11.5 milyondan
fazla insandan oluşan 2.500'den fazla topluluk, kara mayınları ve
patlayıcı kalıntılarının etkisi altında. Sivillerin ölümüne ve
yaralanmasına yol açan sayısız kaza düzenli olarak rapor ediliyor.
“Çiftçiler, sığır otlatanlar, inşaat işçileri, hurda ve metal
toplayıcıları, insani alanda çalışanlar ve yerinden edilmiş kişiler
ile geri dönenler, mühimmat kirliliğinin bulunduğu yerlerin
yakınında yaşamak ya da çalışmak zorunda kaldıklarından, her
gün bu tür risklerle karşı karşıya,” diye anlatıyor ICRC’nin
Suriye'de Mühimmat Kirliliği Programı Koordinatörü Vanja
Sikirica.
Kara mayınları ve patlayıcı kalıntıları, toplumda iyileşmesi yıllar
alabilen muazzam fiziksel ve psikolojik acılara neden olabilir.
Buna ek olarak, çok sayıda zayiat, ülkede halihazırda zayıflamış ve
aşırı derecede yüklenmiş sağlık sistemi için ağır bir yük
oluşturuyor.
Silahların kirlettiği alanların yakınında yaşayan sivil nüfusun
direncini artırmak ve patlayıcı mühimmattan kaynaklanan
kayıplarını azaltmak için, ICRC ve Suriye Arap Kızılayı SARC),
sürekli olarak bu konuda farkındalığı artırmak ve etkilenen
topluluklarda daha güvenli davranışı teşvik etmek için birlikte
çalışmaktadır.
SARC, Şam kırsalı, Sweida, Quneitra, Daraa, Idlib, Halep, Homs,
Hama, Hassakeh ve Deir Ezzor'da çalışan on ayrı risk eğitim
ekibine sahip, geçen yıl, bu 10 yerde yaklaşık 120.000 kişi için
farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdi.

ICRC ve SARC, etkilenen topluluklara ve farkındalığı arttırarak
mayın ve patlayıcı kalıntılarının neden olduğu kayıpların sayısını
azaltmaya yardımcı olmaya devam edecek. Buna ek olarak, ICRC
günlük rehabilitasyon programlarıyla bireysel sakatlanmalarda
destek sağlamayı sürdürecek, böylece sakatlananlar günlük
faaliyetlerini daha güvenli bir şekilde gerçekleştirmeye devam
edebilecekler. ICRC, mayın hareketine katılan tüm tarafları,
mühimmat kirliliği sorununa nihai çözümün sağlanması amacıyla
insani amaçlı mayın temizleme için ek yardım sağlamaya teşvik
ediyor.

