Libya: İnsanlar mermiler,
bombalar ve COVID-19 salgını
arasında sıkışmış durumda

Libya'da uzun süren çatışmalar, binlerce insanı evlerini terk etmeye zorladı. ICRC, en
savunmasız durumdaki kişilere yiyecek ve temel ev eşyaları dağıtıyor. Fares ELABEID / ICRC

Tunus (ICRC) – Yüzbinlerce Libyalı giderek şiddetlenen
çatışmaların ortasında kalmışken, COVID-19’un yayılması ve
Libya’nın kırılgan sağlık sistemini zayıflatması tehdidiyle de karşı
karşıya kaldı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), barınaktan,
gıdaya, su ve tıbbi bakıma kadar temel ihtiyaçlarını karşılamak
için mücadele eden, çatışmadan etkilenmiş ailelerin çektiği
sıkıntıların virüsle birlikte artacağından korkuyor.

ICRC'nin Libya Operasyon Başkanı Willem de Jonge, "Libya sağlık
sistemi COVID-19'dan önce de sıkıntılarla mücadele ediyordu,"
dedi. "Bugün, COVID-19 enfeksiyon önleme protokolleri konusunda
eğitilmesi gereken bazı tıp uzmanları, yaralıları tedavi etmek için
cephenin ön saflarına geri çağrılmaya devam ediyor. Klinikler ve
hastaneler, savaş yaralılarına ve kronik hastalıklara sahip olanların
bakımıyla aşırı yoğun durumda ve COVID-19 hastalarını alabilmek
için kapasiteleri sınırlı. Bu zorlukla yüzleşmek için daha fazla
desteğe ve kaynağa ihtiyaçları var. "
Uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen, Trablusgarp'ta artan
çatışmalar insanları evlerinden kaçmak zorunda bıraktı ve sivil
altyapıya zarar verdi. Trablus'ta Abu Salim gibi bazı bölgeler, çoğu
toplu merkezlerde yaşayan yerinden edilmiş ailelerin akınından
dolayı son aylarda, sahip oldukları hasta sayısında dört kat artış
gördü.
ICRC Trablusgarp Delegasyon Başkan Yardımcısı Maria Carolina;
"Yerlerinden edilmiş Libyalılar, bazı meslektaşlarımız da dahil
olmak üzere, bize ön cephedeki evlerine dönmekten başka
seçeneklerinin olmadığını söylediler. Çünkü virüsü yaşlı
ebeveynlerinin veya aile üyelerinin evlerine taşıyabileceklerinden
korktular," dedi. "Bu durum, bazı insanların bombardıman ve hava
saldırılarının yaşamları için COVID-19'dan daha büyük bir tehdit
oluşturup oluşturmadığına karar vermeye zorlandıkları hayal bile
edilemeyecek bir seçimle karşı karşıya olduklarını gösteriyor."
Fiziksel mesafenin imkansız olması nedeniyle COVID-19'un
cezaevlerine girmesini engellemek için özel önleyici tedbirler de
alınmalıdır. Libya'daki göçmenler de hastalığa karşı oldukça
savunmasızdır, çünkü birçoğunun bilgiye, sağlık hizmetlerine
erişimi sınırlıdır ve gelirleri yoktur.
Aynı zamanda, sokağa çıkma yasağı ve sınır kapanmaları gibi
kısıtlamalar, hastalığın yayılmasının engellenmesinde önemli

olmakla birlikte, insani yardım sağlanması ve gıda, ilaç ve temel
ihtiyaçlar için tedarik zincirlerinin işler tutulmasında yeni sıkıntılar
yaratmaktadır. Jonge, "Yetkililer, fiziksel mesafe gibi önleyici
tedbirleri
gözetirken,
insani
yardım
sağlanmasını
kolaylaştırılmalıdır, aksi takdirde yardıma ihtiyacı olanlar
muazzam ölçüde zarar görür." dedi.
"Libya'nın en savunmasız ailelerinden bazılarına daha fazla yük
binmesine neden olacak şekilde, gıda ve diğer temel malzemelerin
maliyetinin zaten arttığını görüyoruz. COVID-19, ailelerin kamu
hizmetlerinin kesintiye uğradığını ve iş fırsatlarının yitip gittiğini
gördüğü, yıllar süren çatışmaların üzerine geldi."
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