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Suriye Operasyonel Güncelleme:
Savunmasız ve refakatçisiz
çocuklara yardım etmek için
günde 6,500 yemek dağıtılıyor
04 Mart 2019

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) kuzeydoğu
Suriye’de yerlerinden olmuş insanların kaldığı Al Hol
Kampı’ndaki durumla ilgili güncellemesi
ICRC Suriye Delegasyon Başkanı Philip Spoerri; “Görece daha az sayıdaki
yabancı savaşçılar ve aileleri uluslararası ilginin odağı haline
gelmişken, kamplarda kalan onbinlerse Suriyelinin acil yardıma ihtiyacı
içinde olduğunu unutmayalım. Yeni gelenlerle birlikte, bu kampın imkan ve
kapasitesinin, çok üzerine çıkıldı,” dedi.

Spoerri; “Geceleri çok soğuk geçiyor. İki düzineden fazla çocuğun
geçtiğimiz haftalarda soğuktan öldüğü bildirildi. Soğuktan korunmak için
başlarını sokacak yerleri olmadığından, insanlar elbiseleri üstüste
giyiyorlar. Bazılarının henüz çadırı bile yok ve dışarıda açık havada,
yağmura,rüzgara ve soğuğa maruz kalıyorlar,” diye konuştu.
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ICRC ve Suriye Kızılayı (SARC) bir toplum mutfağı kurdular ve AlHol’e yeni gelenlere Şubat ortasından beri sıcak yemek dağıtıyorlar.
Son günlerde yeni gelenlerin giderek artmasını da hesaba katarak
kapasitemizi günde 6,500 yemek sağlayacak şekilde artırdık. Menüde
pirinç, sebze, bulgur ve fasulye var.
ICRC ve SARC,giderek artan kamp nüfusuna destek olmak için Şubat ayı
içinde kampta 30 adet tuvalet unitesi kurdu. Ancak kampa gelenlerin
sayısının sürekli artması nedeniyle, tuvalet ve yıkanma tesisleri
yakında yeterli olmayacak ve daha fazlası gerekecek.

iğer kamplarda olduğu gibi Al Hol’de de ICRC, çatışmalar nedeniyle
yakınlarından ayrı düşmüş kişileri bir araya getirmek için aile
bağlarının yeniden kurulması veya sürdürülmesi hizmeti vermektedir.
Yeni gelenlere düzenli olarak binlerce şişe su dağıtıldı ve su
taşıyan kamyonlar aracılığı ile kampa günlük olarak 98,000 litre
temiz su sağlandı.
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ICRC, kamplarda aileleri ya da yasal koruyucuları olmadan yaşayan
çocuklar ve özellikle zarar görebilir durumda olan kişiler için
endişe duymaktadır. 2018’in başından beri, ICRC ekibi, kuzeydoğuda
bulunan yerlerinden olmuş kişilerin kaldığı kamplarda, aralarında
848 çocuğun da bulunduğu, yaklaşık 1,300 zarar görebilir kişiyi
kayıt altına aldı.
Al Hol’e aç, uykusuz ve üşümüş larak gelen kadın ve çocuklar şok
emareleri gösteriyor. Her dalgada gelenler kendilerinden önce
gelenlerden daha kötü durumda görünüyor.
Aralarında bebekli ailelerin de olduğu yeni gelenler, çitlerden
sarkan battaniyelerin altında açık havada soğuk ve yağmura maruz
kalıyorlar.
Yürek parçalayan hikayeler işitiyoruz. 8 yaşında kaygılı görünen bir
çocuk Al Hol Kampı’nda koşturarak annesini arıyor. O’na ICRC-SARC
mutfağından yiyecek verdik ama almadı ve bize annesinden başka hiç
bir şey istemediğini söyledi. Sonra da iki eliyle yüzünü kapatıp,
öylece oturup kaldı.
Kampta karşılaştığımız ailesi ortalarda görünmeyen genç bir kız, bir
binanın yıkıntıları arasında bulunmuş olan küçük bir çocuğa
bakıyor.”O hem zayıf hem de hasta. Çok fazla konuşmuyor yürümüyor
da,” diye anlatıyor genç kız ufak çocuğun durumunu. “Ailesi

bombalamada öldü. Hiç kimse ailesiyle ilgili bir şey bilmiyor.
Gerçek adını bilen de yok.”
Daha fazla bilgi için, lütfen temasa geçin:
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