Güney Sudan: Şiddetin tehdit ettiği
kırılgan bir istikrar ortamında,
milyonlarca kişi bitmek bilmeyen
savaştan kurtulma çabasında

Güney Sudan'ın merkezi Rumbek kırsalındaki şiddetli çatışmaların ardından, bir hasta/yaralı Cuba'daki
hastaneye gitmek için uçağa bindiriliyor. Rumbek, 2020 - Florian Seriex / ICRC

Cuba (ICRC) - Güney Sudanlı siyasi liderlere, birlik hükümeti
kurulması için tanınan süre Cumartesi günü dolarken, toplumlar
arası çatışmaların tehdit ettiği kırılgan istikrar ortamında yaşayan

milyonlarca Güney Sudanlı, altı yıldır süregiden savaştan
kurtulmaya çalışıyor.
Güney Sudan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Delegasyon
Başkanı James Reynolds, “Savaşın Güney Sudan’daki toplululuklar
üzerinde bıraktığı izler derin ve yavaş iyileşiyor” dedi. Reynolds;
“Nüfusun yarısından fazlası insani yardıma bel bağlamış durumda
ve çatışmanın asıl tarafları çatışmayı durdurmuş olsa da,
topluluklar arasındaki şiddetli çatışmalar kırılgan durumdaki
barışı tehdit ediyor,” diye konuştu.
Ateşli silahlara kolay erişim ve kıt kaynaklar için rekabetin
tetiklediği şiddet ölüm, yaralanma ve yerinden edilmelere neden
olmaya devam ediyor. Kasım ayından bu yana Güney Sudan'ın
merkezindeki Rumbek dışında meydana gelen üç çatışma, 250'den
fazla kişinin ölümüne, 300 kişinin yaralanmasına ve çok sayıda
kişinin de yerlerinden edilmesine yol açtı. ICRC'nin koruma ve
yardım etme yetkisinin bir parçası olarak, üç ayı aşkın süredir, 54
kişi bu bölgelerden Cuba'daki ICRC cerrahi birimine tahliye edildi
ve orada tedavileri sağlandı.
Savaşın Güney Sudanlıların çoğuna ödettiği ağır bedeli görmemek
mümkün değil. 2013 yılında savaş başladığından beri, yoksul çiftçi
ailelerin hasatlarının düşüş gösterdiği anlaşılıyor. O zamanlar,
aileler kendilerine yedi ay yetecek kadar yiyecek yetiştirirlerdi;
şimdi ise hasat ettikleri ürünler iki ay gibi kısa bir sürede
tükeniyor.
Bununla birlikte, ülkede küçük ama cesaret verici iyileşme
belirtileri de görülüyor. ICRC 2019’da, tohum ve tarım araçları
sağladığı toplulukların artık yaklaşık dört ay kadar kendilerine
yetecek yiyecekleri olduğunu bulguladı. Yine de bu, bir sonraki
hasata kadar olan süreyi kapsamadığından yeterli değil. Bu
topluluklar, 2020'de de - özellikle de çekirgeler yeni ortaya çıkan

ürünleri yok ederse - gıda kıtlığıyla karşı karşıya kalmaya devam
edecek.
Toplumlar arası çatışmalar nedeniyle, özellikle de şiddetin
insanların evlerinden etmesi, tarım alanlarına erişimlerini
kısıtlaması ve pazarları işlemez hale gelmesi gibi durumlarda,
gıda güvenliği meselesi daha da kötüye gidebilir.
Reynolds; “Çatışmalar, Güney Sudanlıların çiftçilik yapma
kabiliyetini büyük ölçüde olumsuz olarak etkiledi. Bugün bazı
olumlu gelişmeler görsek de, geçen yılın sonundaki sel baskınları
bazı bölgelerdeki mahsulleri yok etti ve şimdi de bir sonraki hasat
çekirgeler tarafından yok edilme tehdiyle karşı karşıya. Durum bir
kez daha kötüleşebilir, ” dedi.
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Güney Sudan'daki ailelerin kendilerine yetecek gıda üretimine yardımcı
olmak için ICRC, geçen yıl 430.000'den fazla kişiye tohum ve tarım
araçları sağlayarak ortalama hane halkı tarımsal üretiminin 227 kg'dan
626 kg'a çıkmasını sağladı.
2019 yılında ICRC cerrahi birimlerinde 769 silahla yaralanmış kişi
tedavi gördü; silahlı şiddetin ardından 361 kişi hava yoluyla tahliye
edildi.
Ailelerinin başvurusu üzerine ICRC tarafından 5,100'den fazla kişi kayıp
olarak kayıt altına alındı. Kuruluş, Güney Sudan Kızılhaçı ve komşu
ülkelerdeki ulusal derneklerle birlikte kayıpları aramak için çalışıyor.
Geçen yıl, bu çabalar, çocukların da aralarında bulunduğu 58 kişinin
sevdikleriyle bağlarının yeniden kurulmasıyla sonuçlandı.
Bununla birlikte, savaş nedeniyle kaybolan kişi sayısı hakkında kesin
bir rakam bulunmamaktadır. Yaşayan kayıp insanları aramanın yanı
sıra, sevdikleri ölen kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak önlemleri almak
da önem taşımaktadır.
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