
Güney Sudan: Barış anlaşmasına 

rağmen ateşli silahla 

yaralanmalar artıyor 

  

 

BASIN AÇIKLAMASI  

Cuba (ICRC) - Güney Sudan'da barış anlaşmasının 

imzalanmasından on ay sonra, Uluslararası Kızılhaç Komitesi 

(ICRC) destekli cerrahi birimlere şiddet kaynaklı yaralanmalarla 

başvuran hasta sayısı halen yüksek seyrediyor. 



Eylül 2018’de imzalanan son barış anlaşmasının bu yana, ICRC tarafından 
desteklenen iki tesiste (yıllık olarak aynı altı aylık dönemlerin karşılaştırılması 
sonucu) ateşli ve diğer türden silahlarla yaralanma sonucunda tedavi görenlerin 
sayısında yalnızca küçük bir düşüş oldu. Son altı aylık dönemde tesislere kabul 
edilen hastaların yüzde doksan yedisinin ateşli silah yaralanmalarıyla gelmeleri, 
ateşli silahların yaygınlığının ve onlara kolayca erişilebildiğinin bir göstergesi. 

ICRC Güney Sudan Delegasyon Başkanı James Reynolds, "Taraflar arasında 
çatışmalarda  bir düşüş gözlemledik ki bu çok umut verici bir işaret. Ancak, 
çoğunlukla sığır baskınları ve intikam amaçlı cinayetlerle bağlantılı olan 
topluluklar arası şiddet, endişe verici düzeyde yaşamı  tehdit etmeye devam 
ediyor" dedi. 

Kadınlar ve çocuklar  özellikle savunmasız durumda bulunuyor; 1 Ekim 2018 - 31 
Mart 2019 tarihleri arasında tedavi gören hastaların yaklaşık yüzde 10'u 15 yaşın 
altındaki çocuklar,  yüzde 10'undan fazlası ise kadın. 

Güney Sudan, Salı günü bağımsızlığının sekizinci yılını kutluyor. Son aylarda, pek 
çok bölge sakini yurt dışından ya da ülkenin diğer yerlerinden evlerine geri 
döndü. Aynı sırada, topluluklar arası şiddet, binlerce Güney Sudanlıyı evlerinden 
kaçmaya zorladı. 50.000'den fazla aile, yılın başından bu yana ICRC'den tohum ve 
tarım aletleri aldı. Ancak güvenlik nedeniyle evden ayrılanlar, ekinlerini hasat 
edemeyecekler. Milyonlarca Güney Sudanlı zaten ağır düzeyde gıda güvensizliği 
ile karşı karşıya bulunuyor. 

Reynolds, "Güney Sudanlıların yıllarca süren çatışmalardan sonra ayağa 
kalkabilmeleri için istikrar sağlanması çok önemli olacak. Her türlü şiddet, 
onların normal ve barışçıl bir hayat sürmelerini engelliyor," dedi. “Şiddetten 
etkilenen topluluklara acil yardım sağlamaya devam edeceğiz, ancak yalnızca 
hayatta kalmaları için değil, insanların iyileşmesi ve başarılı olmasına yardımcı 
olmak için daha fazla çaba sarf etmeyi umuyoruz.” 

Rakamlarla ilgili not: Ekim 2017'den Mart 2018'e kadar Ganyliel ve Cuba'daki 
ICRC destekli tıbbi tesislere ateşli silah / silahla ilgili yaralanmalar sonucu 392 
hasta başvurdu. Nisan ayından Eylül 2018'e (yağışlı mevsim) 291 hasta, Ekim 
2018'den Mart 2019'a kadar 382 hasta başvurdu. 
 

 



Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin: 

Florian Seriex, ICRC Cuba, +211 912 360 038 

Crystal Wells, ICRC Nairobi, +254 716 897 265 

Aurélie Lachant, ICRC Cenevre, +41 79 244 64 05 

ICRC Newsroom bağlantısından Güney Sudan'a ait en son fotoğrafları ve 
videoları indirebilirsiniz. 

 

https://www.icrcnewsroom.org/story/en/1879/south-sudan-gunshot-injuries-remain-high-despite-peace-deal

