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Trablus'un güneydeki Abu Salim bölgesinde bombardıman // EPA-EFE // EPA

Trablus (ICRC) - Trablus ve çevresinde, insani durum son üç hafta içinde ciddi
şekilde kötüye gitti. 30.000'den fazla kişinin evlerinden kaçarak, akrabalarının
yanına ya da kamu binalarına sığındığı bildiriliyor.
Çatışmaların yaşandığı bölgelerde, yaygın elektrik kesintileri mevcut. Trablus’da
son sekiz yıldır şiddete hedef olan hastaneler ve su pompalama istasyonları gibi
temel hizmetler ve altyapı giderek daha da zayıflamaktadır.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Tripoli Ofisi Başkanı Youness Rahoui.
“En büyük endişelerimizden biri, cephe yakın yaşayan siviller. Yoğun nüfuslu
yerleşim bölgeleri kademeli olarak savaş alanlarına dönüşüyor ”diye anlatıyor.
“Sağlık çalışanları için de, ayrım gözetmeyen bombardıman raporları üst üste
yığılırken, yaralılara ulaşmak ve onları tedavi etmek giderek daha tehlikeli hale
geliyor. Hastanelerin, sağlık tesislerinin, sağlık personelinin ve yaralıları taşıyan
araçların faaliyetlerini güvenli bir şekilde yürütmelerine izin verilmesi çok
önemli. ”
Libya’da yaşayan 24 yaşındaki Hamdi, bir ICRC ekibine, ailesinin füzelerden ve
ağır bombardımandan kaçmak zorunda kaldığını anlattı. “Başta evimizde kaldık.
Gitmek istemedik. Ancak çatışmalar yoğunlaştıkça, dayanamaz hale geldik.
Evimizin bombalanmasından korktuk, o yüzden ayrıldık. … Evimizi terk etmek
son dakikada aldığımız bir karardı. Hazır değildik ve yanımızda hiç bir şey
getirmedik. Kardeşlerimin ve benim okulda olmamız ve sınavlarımıza girmemiz
gerekiyordu. Fakat hayatlarımız şimdi belirsizlik içinde. İşlerin tekrar ne zaman
normale döneceğini bilmiyoruz. ”
İnsani endişeler
•

•

•

Binlerce insan yerinden edildi. Bir çoğu akraba ve arkadaşlarıyla; diğerleri
de evsiz kalan ailelere barınma imkanı sağlamak için açılan okul gibi
binalarda kalıyor.
Hastaneler kronik bir şekilde tıbbi malzeme kıtlığıyla mücadele ederken,
sağlık ve bakım hizmetleri, tüm Libya nüfusunun karşı karşıya kaldığı
belirgin bir sıkıntıdır. Halen işleyen sağlık kurumlarıysa, mevcut durumla
başa çıkmakta giderek daha çok zorlanmaktadırlar.
Çatışmalar devam ettikçe, binlerce başka sivil de etkilenebilir; bu durum
insani yardım ihtiyaçlarının artması anlamına gelir.

Operasyonel notlar
•

•

ICRC, son üç hafta içerisinde dört şehir hastanesine - Abu Salim, Al-Sbeaa,
Yefren ve Trablus’da -ve üç saha hastanesinde, Kreimia, Gharyan and
Tarhuna’da en az 350 savaş zaiyatı için gereken tıbbi malzemeyi gönderdi.
Libya Kızılayı ile işbirliği içinde, bu ay yaklaşık 2000 hanede yine yaklaşık
12,000 yerinden olmuş kişiye -- Tajoura, al-Fornaj, Zintan, Yefren, Sabratha
ve Tarhuna’da –gıda, temel ev gereçleri ve hijyen kitleri dağıtarak yardım
sağladı.

Daha fazla bilgi içinö lütfen temasa geçin
Rabab Al-Rifaï, ICRC Libya (Tunus), Telefon : +216 26 903 485
Francoise Brigitte Lambert, ICRC Dakar, Telefon: +221 781 864 687
Krista Armstrong, ICRC Cenevre, Telefon: +41 79 217 32 87

