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Cenevre/ Sana (ICRC) - Yemen'de gözaltında tutulanların bulunduğu 
bir bina, bir hava saldırısıyla yerle bir oldu. Saldırıda çok katlı tesis 
çökerken, içerideki tutuklular ya öldü ya da yaraladı. 

Tesiste 170 civarında kişi tutuluyordu. Bunlardan 40'ının yaralandığı, geri 
kalanın öldüğü sanılıyor, ancak ölü ve yaralı sayısı henüz resmen 
açıklanmadı. 

Yemen Kızılayı gönüllüleri, ağır makinelerin yardım için saldırının yapıldığı 
yere gelmeleriyle birlikte, cesetlerin yıkıntıların arasından çıkartılmasına 
yardımcı oldular. Tüm cesetlere ulaşılmasının birkaç gün daha sürmesi 
muhtemel. 



Saldırının gerçekleştiği yeri ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) 
Delegasyon Başkanı Franz Rauchenstein;  “Bu büyük hasara tanık olmak, 
yıkıntıların arasında yatan cesetleri görmek gerçek bir şok oldu. Öfke ve 
üzüntü, doğal tepkiler. Savaşta aktif olarak yer almayan insanlar bu şekilde 
ölmemeliler, ”diye konuştu. 

Pazar günü yapılan saldırı, savaş sırasında yalnızca askeri kişi ve nesnelerin 
hedef alınması gerekliliğini gösteren kuralların net bir hatırlatması oldu. 
Siviller ve tutuklular gibi çatışmalara katılmayan kişileri korumak için olası 
tüm önlemler alınmalı. 

ICRC Yakın ve Orta Doğu Bölge Müdürü Fabrizio Carboni; “Taraflarla askeri 
operasyonlarını ne şekilde yürüttükleri konusunda  görüşmek, ICRC’nin 
çalışmalarının önemli  bir parçası. Biz devletlere ve çatışmaların diğer 
taraflarına bu konudaki (yasal) sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Bu saldırının, 
geçmişte ziyaret ettiğimiz bir tesiste tutulanların başına geldiğini görmek şok 
edici. Bu tutuklular unutulmadı ve unutulmayacaklar ,”dedi. 

Saldırıda ölen tutuklular, daha önce ICRC tarafından ziyaret edilmişti. ICRC, 
dünyanın her yerinde, gözaltı tesislerini düzenli ziyaret ederek, gözaltındaki 
kişilerle toplantılar zaparak ve gözaltı koşulları ile gözaltında muameleyi 
yerinde gözlemlemeyerek, insancıl koşulları sağlamak ve iyileştirmeler 
sağlamak amacıyla faaliyet göztermektedir. ICRC, bulgularını ilgili 
makamlarla gizlilik esasına dayalı olarak, birebir görüşmektedir. 

Carboni, “Yemen'deki çatışmalar, çok sayıda sivilin ve çatışmalara 
katılmayan kişinin hayatına mal oldu. Şimdi tam olarak ne olduğunu ve 
ölüler, yaralılar ve ailelerine nasıl destek sağlayabileceğimizi anlamamız 
gerekiyor, ”diye konuştu. 
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