Dini liderler ve toplum önderleri
COVID-19 hakkında kritik
bilgilerin aktarılmasında kilit
rol oynuyor

Bu Ramazan ayı, dünyanın geri kalanında olduğu gibi Gazze'de de farklı. Buradaki dini liderler, Ramazan’ın
gereklerini yerine getirirken bile, COVID-19'un yayılmasını kontrol altında tutmak için, inananların güvenlik
kurallarına ve sosyal mesafe önlemlere sadık kalmasını sağlamakla meşguller.

Camiler, salgın nedeniyle halka açık toplantıları sınırlandırmak
için kapatılmış olsa da, birçok saygın dini lider ve toplum önderi,
canlı yayınlar ve sosyal medya platformları aracılığıyla, topluluk
katılımının özünü canlı tuttu. Geleneksel olarak, topluluklar ve

inanç temelli yapılar insanları bir arada tutmada ve belirsiz
zamanlarda onlara yol göstermede hayati bir rol oynamıştır. Bu
durum özellikle de silahlı çatışma ortamında yaşayan ve susanitasyon ile sağlık hizmetlerine sınırlı erişim gibi günlük
sıkıntılarla karşılaşan kişiler için geçerlidir.
Güvenilir toplum liderleri çoğu kişiye, özellikle de en savunmasız
durumdakilere yol gösterir. COVID-19'un etkisiyle dünyanın
sarsıldığı bir zamanda, toplumun bu saygın üyeleri, salgın ve
salgını önleme yolları hakkında bilgi aktararak ve daha önemlisi
hastalanan kişilerin kötü bir şekilde etiketlenmesinin
(damgalanmasının) önlenmesi gerekliliğini anlatarak
çalışmalarına devam ettiler.
Salgının ilk aşamalarından bu yana, Gazze'deki Uluslararası
Kızılhaç Komitesi (ICRC), damgalama karşıtı kampanyasına dahil
etmek için dini ve toplumsal çevrelerden etkili ve önemli kişilerle
iletişim halinde oldu. Bu liderler arasında, kişilerin kendi
kendilerini düşünmesini teşvik ettikleri için ciddi müttefikler
bulduk ve böylece enfekte olanların, sağlık hizmeti sağlayıcılarının
ve insani çalışanların damgalanmasına karşı savunuculuk yaptık.
Bunun gibi bilgi ve doğru rehberliğin yaşam ve ölüm arasında fark
yaratabileceği bir zamanda, ikna kabiliyetine sahip çeşitli dini
liderler ve toplum önderleri sağlıklı yaşam ve tıbbi normlara bağlı
kalma mesajlarını güçlendirerek, silahlı çatışmalardan
etkilenenlere yardım sağlama insani görevimizin önemli ortakları
haline geldiler.
Birçok manevi önder, sosyal ve kitle iletişim araçları aracılığıyla
hutbe ve vaazlar yayınlıyor. Zaman zaman Dünya Sağlık Örgütü ve
sağlık otoriteleri tarafından yayınlanan güvenlik yönergeleri ve
bunların yanı sıra ortak insani yardım eyleminin ve toplum
dayanışmasının değerlerini teşvik eden yayınlar yapıyorlar. Biz de
bu sanal etkileşimlerin etkisini en üst düzeye çıkarmak ve güvenli

uygulamaları teşvik etmek için yerel atasözleri ve dini referanslar
ekleyerek salgın konusunda kültürel olarak uygun bazı mesajlar
yayınladık.
ICRC yıllar boyunca dini ve toplumsal çevrelerle yapıcı bir diyalog
sürdürerek, yardıma en çok ihtiyaç duyanlar için birlikte
çalışmanın yollarını oluşturmuştur. Küresel düzeyde, bu liderler
insani davanın ilerletilmesi ile kadın ve çocuklar da dahil olmak
üzere sivillerin korunma ihtiyacının vurgulanmasında merkezi bir
rol oynamıştır. Ulusal ve toplumsal düzeyde, bu eşi görülmemiş
salgının ortasında olduğu gibi, bu liderler insanlara çatışma
ortamlarının zor zamanlarında rehberlik ettiler.

