Yemen: Yeniden başlayan
çatışmalar yorgun, aç ve
savaştan bıkmış nüfusu
tehlikeye atıyor
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Yemen / Cenevre (ICRC) - Yemen’deki çatışmanın başlangıcından dört yıl
ve savaştan bıkmış bir millete umut veren anlaşmalardan yalnızca birkaç ay

sonra, düşmanlıkların yeniden alevlenmesi, insanları bulundukları yerden
ayrılmaya zorlarken, ülkeyi de kötüden daha da kötüye götürüyor.
Yemen'de yıllarca süren ızdırabın ardından çatışmaların yeniden
alevlenmesiyle, şiddet, yerinden edilme, hastalık ve açlığın azalmaya
başlayacağına dair umutlar kırıldı.
Yemen Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Delegasyonu Başkanı Franz
Rauchenstein; “Birkaç ay önce bir umut ışığı olmasına rağmen, milyonlarca
Yemenli için şimdi yaşam dayanılmaz hale geldi. Yeniden başlayan
çatışmalar, yalnızca halihazırda katasrofik olan bir durumu daha da
kötüleştirmeye hizmet ediyor,”dedi.
Son zamanlarda varılan anlaşmalarına rağmen, ICRC son günlerde ülke
genelinde şiddet olaylarında ani bir artışa şahit oldu. Tüm tarafları içeren
düşmanlıkların yeniden alevlenmesi, yerinden edilenlerin sayısını artırırken,
artık beşinci yılına giren çatışmalar nedeniyle zaten tükenmiş durumda olan
yüz binlerce Yemenli'nin güvenliğini ve refahını da tehlikeye attı.
Bu hafta ICRC, Taiz'deki Al Mudhaffar Hastanesinde onarım yapmak için 7
tondan fazla tıbbi malzeme ve bir teknik ekibi acil olarak oraya gönderdi.
Ayrıca, ICRC, Hajja’da son olaylardan etkilenen 1.640'tan fazla yerinden
edilmiş aileye gıda ve temel ev ihtiyaçlarını dağıtıyor.
ICRC, Kızıldeniz Sahili, Hajja İli ve Taiz Şehri boyunca bildirilen savaş ve
silahlı çatışmalardan endişe duyuyor. Önemli ölçüde sivil kayıp verilmesi
ihtimalinden dolayı, nüfusu kalabalık olan yerlerde, geniş alanda etkili
olabilecek patlayıcı silahların kullanılmasından kaçınılmalıdır. Sağlık
yapıları, su ve elektrik tesisleri ve tedarik ağları gibi önemli temel altyapı
unsurları, bu tür patlayıcı silahların tesadüfi etkilerine karşı özellikle
savunmasızdır.
Rauchenstein, “Savaşta uyulması gereken kurallara aykırı olarak, siviller
hakları olan korumadan sık sık mahrum bırakılıyor. Yine Yemen'deki savaş
için en ağır bedeli ödüyorlar. Uluslararası İnsancıl Hukuk uyarınca, çatışan
taraflar ve onları destekleyen devletler askeri eylemlerin planlanması ve

yürütülmesi sırasında sivilleri sakınmak ve korumak için daha fazlasını
yapmak zorunda”dedi.
ICRC, Uluslararası İnsancıl Hukuk çerçevesinde sorumluluklarını
hatırlatmak için tüm taraflarla temas halindedir.
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