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Yemen’deki çatışmalar, ülkenin çocuklarını zorlayıcı bir hayatta kalma
mücadelesiyle karşı karşıya bıraktı. Bu çocuklar için, çatışmalardan
kaçmak, şiddetden kurtulmayı ummak aynı zamanda evinden ve okulundan olmak
anlamına da geliyor. Ebeveynlerin geçim kaynakları yitirmeleri, bütün
ailenin kendisini sokaklarda dilencilik yaparken bulmasına yol açıyor.
Saud ve beş torunu Taiz’deki çatışmadan kaçmışlar, şimdi Aden’de derme
çatma bir barınakta yaşıyorlar. Çocuklardan hiç biri okula gitmiyor.
Saud; ”Taiz’den buraya savaş yüzünden geldiğimizden beri beş ay oldu. Ben
ve torunlarım, beş çocuk,”diye anlatıyor.
“Gündüzleri dileniyoruz ve birisi kalmamız için burayı verdi. Yani
geceleri burada kalıyoruz ve sabah olunca yardım aramak için dışarı
çıkıyoruz,” diye anlatmaya devam ediyor Saud.
“Eskiden çocuklar okula gidiyordu, ama şimdi burada restoranlardan yiyecek
dileniyorlar”.
“Yaşları mı? Yalnızca altı,yedi, sekiz yaşındalar,” diye konuşmaya devam
eden Saud, restoranlardan altıkları yemek artıkları ve dilencilikten
kazandıkları bir kaç kuruş dışında hiç bir yardım almadıklarını anlatıyor.
Bu ailenin hikayesi Yemen’de pek çok yerde karşılaşabilececeğiniz bir
hikaye; çatışmalarda yıkıntıya dönüşen okullar ve yerlerinden olan
milyonlarca kişinin bulunduğu bir ortamda eğitim, pek çok kişi için
ulaşılamaz bir lüks haline gelmiştir.
14 yaşındaki Ahmed Mahyoub,okulunu çok seviyordu, ama artık okula
gidemiyor. Onun yerine araba yıkıyor Ahmed. Babası yaralandıktan sonra
çalışamaz hale gelince, Ahmed okulu bırakıp bütün aileye bakmak zorunda
kalmış.
“Aynı zamanda hem ailemin geçimini sağlamam hem de okula gitmem çok zor.
Okula dönmeyi gönülden isterdim, ama bize kim bakacak? Babam hasta olduğu
için çalışıp para getirebilecek tek kişi benim”.
Binlerce başka Yemenli çocuk, ebeveynleri sağlıklı ve gelirleri çok olmasa
da okula gitmelerine yetecek kadar olduğu için Ahmed’den daha şanslı
olabilirler. Ama gidebilecekleri bir okulları yok.

Uluslararası Kızıhaç Komitesi’nden (ICRC) Mirell Hodeib, pek çok okulun ya
yerinden edilmiş ailelerin barınmasını sağlamak için kullanıldığını ya da
silahlı guruplar tarafından ele geçirilmiş olduğunu anlatıyor
Hodeib, “Uluslararası insancıl hukuka göre, okullar çatışmalar sırasında
korunması gereken, hedef alınamayacak sivil tesislerdir. Eğitim barış
dönemine ait bir lüks değildir,” dedi.
Eğitimin önündeki engellere rağmen Yemen’deki öğretmen ve öğrencilerin
toparlanma ve düzelme kabiliyetiinanılmaz. Ülke çapında, binalarn
yıkıntılarının üzerine sınıflar kuruluyor. İki yıldır kendilerine ödeme
yapılmayan öğretmenler var ve çocuklar savaş koşullarının travmasını
yaşıyorlar. Ancak öğrenme açlığı muazzam.
Dünyanın başka, daha güvenli bölgelerinde yaşayan çocuklar okulun bittiği
günün hayalini kurabilirler ama küçük Ethar Mohammad okulunun yeniden
açılacağı günü hayal ediyor.
Sekiz yaşındaki Ethar, “Düşen bombalar, mermiler, çakılan uçaklar gördük,”
diye anlatıyor. “Şimdi savaş yüzünden okuyamıyoruz. Ben okuyabilmek için
okulumun yeniden inşa edilmesini gerçekten çok istiyorum”.
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2,500’den fazla okul, savaş sırasında, hasar gördü ya da yıkıldı (UNICEF).
Devlet okullarında görevli öğretmenlerin yarıdan fazlasına son iki yıldır
herhangi bir maaş ödemesi yapılmadı.
Çok sayıda okul ya yerşnden edilmiş kişiler için barınak olarak
kullanılıyor ya da silahlı guruplar tarafından ele geçirilmiş durumda.
2018’de, the ICRC Abyan ve Saada’da bulunan iki okuldaki 3,735 çocuğa okul
malzemeleri dağıttı.
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