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Yıl sona ererken, dünyanın pek çok yerinde milyonlarca aile, kutlama 

yapmak için evlerinin sıcak ve güvenli ortamında biraraya geliyor. Ama 

kuzeydoğu Suriye’de, binlerce kişi soğuk,ıslak ve çamurlu bir ortamda 

derme çatma barınaklarına sokulmuş, yaşamaya çalışıyor.       

Bu insanlar acımasız bombardımanlardan, yakınlarının kaybından ve vahim 

düzeylere varan açlıktan sağ çıkmışlar. Kuzeydoğu Suriye’nin Areesha 

kampında sıkısıp kalmış, yaklaşık on bin kişi, dondurucu kış ve seller ile 

başa çıkmak zorunda.    

“Seller kamptaki pek çok kişiyi mağdur etti,” diye açıklıyor yaşananları, 

kendisi de Deir Ezzor’daki evini terk etmek zorunda kalmış olan Abu Abed. 

”Özellikle de çocuklar çok etkilendi, bu soğuk havada gerçekten çok mağdur 

oldular”.  

Bu koşullarda normal bir hayat sürmek mümkün olmadığı gibi Areesha 

Kampında yaşayanlar zorlu bir hayatta kalma mücadelesi veriyorlar.      

“ICRC’den ve Suriye Arap Kızılayı’ndan biraz yiyecek ve battaniye aldık,” 

diyor bir başka eski Deir Ezzor sakini Um Ahmed. “ Ama seller ve kış bizi 

gerçekten korkutuyor”.   

Gün be gün,çadırların çamura yeniden sabitlenmesi, gün be gün yemeklerin 

rüzgar ve soğuk altında hazırlanması gerekiyor. Om Mohammed, bu zorlu 

koşullarda ailesine bakabilmek için mücadele veriyor.    

“Bakın,”diyor çadırına girerken, “Burası yemek yaptığımız ve yıkandığımız 

yer. Bizim için çok küçük. Burada çamaşırları yıkamak ve onları kurutmaya 

çalışmak zorundayım”.  

Kamp sel suları altındayken bile, orada yaşayanların temiz içme suyuna 

erişimleri sınırlı. ICRC, kamyonlarla, temiz içme suyu getiriyor.  

ICRC Su ve Habitat Mühendisi Mohammed Hindawi, kendilerinin Areesha 

Kampına,Suriye Arap Kızılayı ile birlikte yürütülen kamyonlarla su taşıma 

projesi kapsamında geldiklerini anlatıyor. “Gördüğünüz gibi,burada yaşayan 



on bin kişiye temiz su sağlanabilmesi için, kamyonlarımızdan biri su 

tanklarını dolduruyor”.     

Yaşam için temiz su şart, ama Areesha Kampı’nda hayatın döngüsü içerisinde 

bizim için olağan sayılan diğer unsurlara hiç bir şekilde 

rastlanmıyor.Oyun oynayacak bir yer yok, yemek yiyecek bir yer yok,rahatça 

uyuyabilecek bir yer yok.    

“Keşke eve dönebilsek,” diyor Om Mohammed. “Kimse bu kampta kalmak 

istemiyor, ama başka çaremiz yok”.      

ICRC, yerlerinden edilmiş kişlere Areesha’da acil yardım malzemeleri 

dağıtarak destek sağlıyor ve yardımı artırmak için hazır bekliyor. Ancak, 

yardım sağlamak ancak kısa vadeli bir çözüm olabilir. Uzun vadede, Suriye 

genelindeki yerlerinden edilmiş kişiler evlerine dönebilmeli ve 

yaşamlarına barış ve güvenlik içinde devam edebilmeli.      

KİLİT UNSURLAR  

2018’de, 17.3 milyon Suriyeli ICRC’nin desteklediği Su ve Habitat 

projelerinden yararlandı  

Halep’de, Şam kırsalında, Homs, Hama, Al-Hassekeh ve Deir Ezzor’da yaşayan 

1 milyon kişi kamyonlarla sağlanan temiz sudan faydalandı. 

Suriye genelindeki 106 su tesisi iyileştirildi ve geliştiridi.    

65 toplu barınakta yer alan barınma, su ve sanitasyon tesisinin 

yenilenmesi ve geliştirilmesiyle birlikte 280,000 yerlerinden edilmiş kişi 

bunlardan yararlandı.  

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin: 

Adnan Hezam, Syria, Mobil: (+963) 930 336 718, E-posta: ahizam@icrc.org  

ICRC’yi facebook.com/icrc and twitter.com/icrc üzerinden takip edebilirsiniz.  
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