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Dünya İnsani Yardım ve Çalışanları Günü’nde, Somali’de çalışan 
yardım görevlilerinin çabaları vurgulandı 

 
Geçtiğimiz 19 Ağustos’tan bu yana son 1 yılda Somali’de 19 insani yardım görevlisi öldürüldü 
 
 

Nairobi/Mogadişu (17 Ağustos 2012) – 19 Ağustos tarihinde kutlanan Dünya İnsani Yardım ve 
Çalışanları Günü’nde büyük özveri ve adanmışlıkla çalışan yardım görevlilerinin emeklerinin 
önemi vurgulandı.  

Somali İnsani Yardım Koordinatörü Mark Bowden, “sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler 
insani yardım kuruluşları; kuraklık, açlık ve çatışmaların masum insanlar üzerindeki etkilerini 
azaltmak için her gün Somalilerle birlikte çalışmaktadır. İnsani yardım çalışanları için Somali en 
tehlikeli ortamlardan biri olmaya devam ederken, çalışanlar acıları hafifletme taaddütlerini 
tereddütsüz yerine getirmektedir” dedi.  

Somali’de insani durum geçen yıldan bu yana iyileşme gösterse de yardımların sürekliliği 
sağlanmazsa hala kriz içinde, ya da krize geri düşme riskiyle yaşayan 3,8 milyon Somalili 
bulunmakta.  

1 milyondan fazla Somalili komşu ülkelere göç etmek zorunda kalırken, 1 milyonu aşkın insan da 
iç göçle yerlerinden oldu. Bowden, “Somali’nin bazı bölgelerinde insanlar hala, gıda, su ve diğer 
yardım arayışları için evlerini terk etmekte ya da çatışmalardan kaçmak için hareket halindeler” 
dedi.  

Yıllar süren savaş ülkede derin yaralar bıraktı. Cinsiyete bağlı şiddet te hala çok yaygın. 
Çatışmaların başta kadın ve çocuklar olmak üzere çok sayıda masum insanın hayatını direkt 
etkilediğini belirten Bowden, “çok sayıda çocuk başka türlü hayat bilmiyor, bu tür yüksek şiddete 
maruz kalanlar hayatlarını geri kalanını travmalarıyla baş etmek zorunda kalarak geçirebilirler” 
dedi. 

Somali’de halen devam eden çatışmalar insani yardım çalışmalarını zorlaştırmakta ve yardım 
çalışanlarının hayatını direkt riske atmakta. “Tehlikeler çok gerçek. Geçtiğimiz İnsani Yardım 
Günü’nden bu yana 19 yardım çalışanı öldürüldü, 8’i de kaçırıldı, kaçırılanlardan 4’ü hala esaret 
altında” diyen Bowden, insanı yardım çalışanlarına yapılan saldırıların hiçbir şekilde kabul 
edilemez olduğunu söyledi. 

 
Evlerinden, ailelerinden uzakta olan uluslararası personelin de, içinde yetiştiği topluma hizmet 
eden yerel personelin de tek gündeminin zor durumda yaşayan savunmasız insanlara yardım 
ulaştırmak olduğunu belirten Bowden, “çatışmanın tüm tarafları insani yardım çalışanlarına 
saygılı olmalı ve ihtiyacı olan insanlara erişim iznini engellememelidir” dedi. 
 
Bu yılki Dünya İnsani Yardım Günü hakkında 
 

Dünya İnsani Yardım ve Çalışanları Günü münasebetiyle bu yıl Birleşmiş Milletler İnsani 
Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) dünyaca tanınan yıldız Beyonce ile müzikli video kayıt 



çalışması yaparak dünyanın dört bir yanında yaşayan insanlara ulaşmak ve yardıma muhtaç 
kişilere destek olmalarını teşvik etme amacıyla kampanya düzenledi. 

Beyonce’un çabaları çok fazla sayıda insana ulaşarak, onların ilgilerini, fark yaratmak için 
birlikte çalışmaya yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Yardıma muhtaç insanlara uzatılacak bir dost 
eli, küçük bir yardım dahi, bir hayat değiştirmeye yardımcı olabilir. Yardımlar ne kadar küçük 
olursa olsun herkesin katkılarını bekliyoruz. www.whd-iwashere.org. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2008 yılında, insani yardım konusunda kamu bilincini artırmak 
için 19 Ağustos’u Dünya İnsani Yardım Günü olarak belirledi. Her nerede olursa olsun muhtaç 
insanlara yardım ulaştırmak için hayatlarını riske atan insanların çabalarının öneminin 
vurgulandığı bu gün ayrıca 2003 yılında Irak’ta bulunan Birleşmiş Milletler Ofislerine yapılan 
saldırıda yaşamlarını kaybeden 22 kişiyi de anma günüdür. 

Daha fazla bilgi için, lütfen Russell Geekie geekie@un.org  +254 731 043 156  
 Somali’yle ilgili yorumlar için de – Abdi Yussuf Noor nooryussuf@un.org +254-734 210 10 

ile iletişime geçiniz. 
 OCHA basın bültenleri adresleri: www.unocha.org/somalia  ve www.reliefweb.int   


