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ΑΦΡΙΝ – ΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΑΚΟΥ
ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Από την έναρξη της συριακής σύγκρουσης,
χιλιάδες εκτοπισθέντες από άλλα μέρη της
χώρας αναζήτησαν καταφύγιο στο καντόνι του
Αφρίν, για να γλυτώσουν από την τρομοκρατία
και τον εμφύλιο πόλεμο. Για αυτούς το Αφρίν
ήταν μια όαση ειρήνης και σταθερότητας κάτω
από την προστασία της Κουρδικής Αυτόνομης
Διοίκησης, η οποία υπερασπίζεται την εθνική και
θρησκευτική συνύπαρξη και ανοχή.
Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Αφρίν
από το Τουρκικό κράτος και τους τζιχαντιστές
6 6

συμμάχους του στη Συρία, η οικονομική
κατάσταση άρχισε να χειροτερεύει. Παρόλα
αυτά, το Αφρίν και οι γύρω περιοχές κατάφεραν
να φιλοξενήσουν περισσότερα από τριακόσιες
χιλιάδες άτομα, κυρίως Άραβες πρόσφυγες. Η
τοπική Διοίκηση αναγκάστηκε να φιλοξενήσει
αρκετούς από αυτούς σε τζαμιά, σχολεία και
άλλα μέρη, όπως τα χωριά Qetme και Kafr Janna και στους σιδηροδρομικούς σταθμούς του
Midan Akbaz. Πολλοί πρόσφυγες έζησαν επίσης
σε σπίτια και διαμερίσματα ανάμεσα στους
ντόπιους.
Το Στρατόπεδο Προσφύγων Robar δημιουργήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων για την αντιμετώπιση των αναγκών των φτωχότερων από αυτούς.

Το στρατόπεδο, το οποίο φιλοξένησε 3.000

Οι καθημερινές ανάγκες των προσφύγων του

ανθρώπους, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από

Αφρίν ήταν εξασφαλισμένες μέσω της συνεργα-

την κουρδική διοίκηση και από το λαό του Αφρίν. σίας των τοπικών πληθυσμών και του Τμήματος
Σε όλους τους ανθρώπους εκεί είχαν εξασφαλιστεί

της Κουρδικής Διοίκησης των Οργανώσεων της

τροφή και νερό. Γινόντουσαν συναντήσεις όπου Κοινωνίας των Πολιτών. Ωστόσο, παρόλα τα
συζητούσαν την αμοιβαία συνύπαρξη και την

ασταμάτητα αιτήματα σε διάφορες υπηρεσίες

αδελφοσύνη των λαών, τη βία ενάντια στις

υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων του Γραφείου

γυναίκες, τους κινδύνους που σχετίζονται με τους

Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, τη UNICEF

γάμους ανηλίκων, θέματα που αφορούσαν τα

και την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, αυτοί

παιδιά. Καθαριότητα και αποχέτευση γίνονταν

οι πρόσφυγες ήταν σχεδόν εντελώς εγκαταλειμμένοι

σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο κύριος στόχος

από τη διεθνή κοινότητα.

αυτών των προγραμμάτων ήταν να βοηθήσουν τους

Προβλήματα που σχετίζονται με τα συστήματα

ανθρώπους εκεί να προσαρμοστούν σε μια κανονική αποχέτευσης και με την έλλειψη προϊόντων υγιεινής,
ζωή μετά την τραυματική εμπειρία του πολέμου και

τροφίμων, προσωπικού και άλλων βασικών αναγκών

του εκτοπισμού.

αύξησαν την ταλαιπωρία τους.

Η διοίκηση παρείχε επίσης δωρεάν μεταφορά για
τους πρόσφυγες προς και από την εργασία, έτσι ώστε
να μπορούν να είναι αυτάρκεις όπως οποιοσδήποτε
άλλος πολίτης στην περιοχή. Στο ίδιο το στρατόπεδο
δημιουργήθηκαν ειδικές ευκαιρίες εργασίας για τις
γυναίκες.
Όταν, το 2013, έφθασαν περισσότεροι εκτοπισμένοι,
ένας δεύτερος καταυλισμός οργανώθηκε μεταξύ του
Der Jamal και του Kashtar, γνωστό ως στρατόπεδο
Shahba. Οι φιλοξενούμενοί του ήταν εκτοπισμένοι
από την περιοχή Shahba, συμπεριλαμβανομένων
και των γύρω περιοχών όπως τη Tel Rifat, το Azaz,
το Sheikh Eyssa, τη Jarablus, το Idlib και από τα
στρατόπεδα προσφύγων γύρω από το Azaz.
7
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Εκτός από αυτό, οι συνεχείς βομβαρδισμοί του τουρκικού πυροβολικού είχαν σαν αποτέλεσμα το
θάνατο και τον τραυματισμό ανθρώπων μέσα στους καταυλισμούς. Αυτές οι συνεχείς επιθέσεις από
το 2017 δημιούργησαν τρόμο, πανικό και διάχυτα συναισθήματα κατάθλιψης μεταξύ παιδιών και
ενηλίκων. Παρά τις κακουχίες και τους κινδύνους που, δυστυχώς, αντιμετώπισε ο λαός του Αφρίν,
η τοπική αυτοδιοίκηση υιοθέτησε πολιτικές σύμφωνα με τις έννοιες των Δημοκρατικών Εθνών και
της Αδελφότητας των Λαών. Ωστόσο, μετά την βάρβαρη τουρκική επίθεση στο Αφρίν, οι πρόσφυγες
αυτοί έπρεπε να φύγουν προς τη Sahba (Σαχμπά) και σε άλλα μέρη και να ζήσουν δίπλα-δίπλα
με άλλους εκτοπισμένους σε νέα στρατόπεδα προσφύγων και σε κατεστραμμένα από τον πόλεμο
σπίτια. Έκθεση του Συμβουλίου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αφρίν καταγράφει ότι
κανένας διεθνής οργανισμός δεν σήκωσε ούτε το μικρό του δάχτυλο προκειμένου να τερματιστούν
οι τουρκικές επιθέσεις. Αυτό οδήγησε πολλούς πρόσφυγες στο να εγκαταλείψουν τα στρατόπεδα
και να πάνε να ζήσουν ανάμεσα στους ντόπιους στο Αφρίν. Η Κουρδική Αυτόνομη Διοίκηση δεν
σταμάτησε ποτέ τις προσπάθειες για να καταστεί δυνατή η παροχή βοήθειας σε όλους αυτούς τους
πρόσφυγες παρά την πολιορκία και την έλλειψη πόρων. Τους έδωσαν σόμπες, καυσόξυλα, ψωμί και
νερό, η Κουρδική Ερυθρά Ημισέληνος τους παρείχε ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο, μαζί με
φάρμακα και γάλα για βρέφη. Ιατρικά κέντρα, Αραβικά σχολεία και τζαμιά δημιουργήθηκαν επίσης
μέσα στα στρατόπεδα.
Αρκετές κοινωνικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν μέσα στα στρατόπεδα. Για παράδειγμα,
στην Παγκόσμια Ημέρα των Παιδιών, γιορτές πραγματοποιήθηκαν όπου τα παιδιά έλαβαν δώρα για
να χαρούν και να συνεχίσουν να ελπίζουν. Επίσης, την Ημέρα της Γυναίκας, πραγματοποιήθηκαν
γιορτές για τις γυναίκες και μπόρεσαν αυτές να μοιραστούν τα παράπονά τους και να δεχθούν ευχές
για μια ασφαλή και έγκαιρη επιστροφή στα σπίτια τους.
Στους πρόσφυγες δόθηκαν ίσα δικαιώματα ιθαγένειας, ανάλογα με αυτά που είχαν οι κάτοικοι του
καντονιού του Αφρίν, σύμφωνα με τις έννοιες του Δημοκρατικού Έθνους και της Αδελφότητας των
Λαών, που υιοθετήθηκαν από την τοπική διοίκηση. Ωστόσο, μετά την βάρβαρη τουρκική επίθεση
στο Αφρίν, οι πρόσφυγες αυτοί έπρεπε να φύγουν προς τη Sahba (Σαχμπά) και σε άλλα μέρη, όπου
ζουν δίπλα-δίπλα με άλλους εκτοπισμένους σε νέα στρατόπεδα προσφύγων και σε σπίτια που έχουν
υποστεί βίαιες καταστροφές από τον πόλεμο.

Έκθεση του Συμβουλίου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του Αφρίν
8
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Άνθρωποι εγκαταλείπουν το Αφρίν με αυτοκίνητα και άλλα μέσα μεταφοράς.

ΜΑΖΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΦΡΙΝ 14/03/2018 -18/03/2018
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της Αστάνα, η Τουρκία έκανε αρκετές παραχωρήσεις στη
Ρωσία για να εξασφαλίσει την άδεια να λεηλατήσει τις βόρειες περιοχές της Συρίας. Οι αποφάσεις
που ελήφθησαν στην Αστάνα επέτρεψαν στην Τουρκία να εισέλθει στη συριακή επικράτεια με τη
διεθνή έγκριση. Αυτές οι αποφάσεις ήταν δώρο στο τουρκικό κράτος, το οποίο είχε προγραμματίσει
να επιτεθεί στο Αφρίν. Κάτω από το ψευδές πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, το
τουρκικό κράτος επιτέθηκε στην ασφαλή επαρχία του Αφρίν συνεργαζόμενο με τζιχαντιστικές
ομάδες που συγκεντρώθηκαν σε Azaz και Idlib και με άλλους τρομοκράτες που είχαν εγκαταλείψει
τη Raqqa και τη Mosul. Όταν η Ρωσία άνοιξε τον εναέριο χώρο στις 20/1/2018, η Τουρκία βομβάρδισε
αδιάκριτα κάθε τμήμα της επαρχίας Αφρίν
για 58 ημέρες.
Μετά από μάχες που κράτησαν εβδομάδες
στις γύρω πόλεις, οι κατοχικές τουρκικές
δυνάμεις έφτασαν στην πόλη Αφρίν. Η
πόλη εκείνη την εποχή ήταν γεμάτη από
πολίτες, πολλοί από τους οποίους είχαν
καταφύγει εκεί διωγμένοι από τις τουρκικές
βόμβες και τις τζιχαντιστικές συμμορίες
που εισέβαλαν μέσα στις γειτονιές τους.
Τότε ο λαός του Αφρίν αντιμετώπισε
10

Βόμβες πέφτουν στο Αφρίν - 17 Μαρτίου 2018

μια εξαιρετικά δύσκολη επιλογή. Ήξεραν ότι οι
δυνάμεις εισβολής δεν θα έκαναν διάκριση μεταξύ
αμάχων και μαχητών.
Οι εβδομάδες του πολέμου που προηγήθηκαν
είχαν καταστήσει σαφές ότι ο τουρκικός στρατός
ακολουθούσε συνειδητά αυτή την τακτική και

β) Παιδί που έχασε τη ζωή του από την τουρκική
αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών, έξω από το Αφρίν, στην οδό Tirinde.

στον πληθυσμό της πόλης, καθώς οι βομβιστικές
επιθέσεις δεν σταματούσαν ποτέ και ήταν τόσοι
πολλοί οι τραυματίες που τα νοσοκομεία δεν
α) Μια ηλικιωμένη γυναίκα και η εγγονή της τραυματίστηκαν
μετά από επίθεση από μια τουρκική βόμβα, κατά τη διάρκεια
της μετακίνησης τους από το χωριό τους Qude στην
οδό Meydanki.

διέθεταν πλέον χώρο για να τους περιθάλψουν. Η
ίδια η πόλη ήταν σχεδόν απόλυτα περικυκλωμένη
από τις δυνάμεις κατοχής. Οι άνθρωποι ξεκινούν την

ότι πολίτες και στρατιωτικοί διέτρεχαν τον ίδιο έξοδο από το Αφρίν.
κίνδυνο. Πολλοί πολίτες έπεσαν θύματα επιθέσεων
πυροβολικού και αεροπορικών επιδρομών στις
γειτονιές

τους.

Κάποιοι

τραυματίστηκαν

ή

σκοτώθηκαν από τα πυρά ελεύθερων σκοπευτών
μέσα στα ίδια τους τα σπίτια από σφαίρες που
πέρασαν μέσα από το παράθυρό τους*.
Για να τονίσουν το ότι νοιάζονται μόνο για
αιματοχυσία, ο εισβολέας τουρκικός στρατός και οι
τζιχαντιστές σύμμαχοί του βομβάρδισαν την πόλη
με ακόμα μεγαλύτερη ένταση από τις 14/3/2018
και μετά. Από αέρος βομβαρδισμοί και πυροβολικό
σκότωσαν και τραυμάτισαν εκατοντάδες ανθρώπους. Ένα κλίμα φόβου και πανικού εξαπλώθηκε

.

* Όπως καταγράφηκε από το Avrin, το κεντρικό νοσοκομείο του Αφρίν, υπήρχαν 238 νεκροί μεταξύ των πολιτών και 706
τραυματίες άμαχοι στις 13/03/2018.
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Εξαιτίας της στρατηγικής στοχοθέτησης των αμάχων, το μόνο που αναμενόταν ήταν η διαταγή
στους στρατιώτες, όταν εισβάλουν, να διαπράξουν σφαγές και εγκλήματα πολέμου κατά του λαού
του Αφρίν. Η ακραία ισλαμιστική ιδεολογία των ομάδων που συμμάχησαν με τον τουρκικό στρατό,
τους επιτρέπει την απαγωγή και τον βιασμό των γυναικών. Οι γυναίκες του Αφρίν δεν φοβήθηκαν
μόνο για τις ζωές τους, αλλά και για την τιμή και την ελευθερία τους. Αντιμετωπίζοντας όλα αυτά οι
άνθρωποι του Αφρίν έφυγαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι εγκλωβισμένοι πολίτες ήταν ακόμα στο
έλεος των αεροπορικών επιδρομών και των συνεχών βολών του πυροβολικού, ειδικά στην περιοχή
Mahmodiye του Αφρίν, στους δρόμους έξω από το Αφρίν στο Zediye, και στο δρόμο προς Tirinde. Οι
τουρκικές δυνάμεις κατέστρεψαν επίσης ζωτικής σημασίας υποδομές.
Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι το τουρκικό πυροβολικό έβαλλε σκόπιμα τα αρτοποιεία και τις
δεξαμενές νερού. Στις 16/03/2018, το Avrin, το κεντρικό νοσοκομείο του Αφρίν, βομβαρδίστηκε και
καταστράφηκε εντελώς.
Για να αποφευχθεί η γενοκτονία, ο πληθυσμός της Αφρίν μετακινήθηκε προς το καντόνι Shahba. Η μαζική μετακίνηση προκάλεσε ακόμη περισσότερες τραγωδίες. Πολλοί άνθρωποι έπρεπε να
περπατήσουν με τα πόδια, καθώς δεν μπορούσαν να βρουν ένα διαθέσιμο αυτοκίνητο. Αυτοί έπρεπε
να μεταφέρουν τα παιδιά τους στην πλάτη τους, να υποφέρουν το κρύο και την βροχή. Οι ηλικιωμένοι
έπαθαν καρδιακές προσβολές από το στρες και την υπερκόπωση. Άνθρωποι πέθαναν επίσης στο
δρόμο λόγω τροχαίων ατυχημάτων, καθώς ορισμένοι οδηγοί έχαναν τον έλεγχο των οχημάτων τους
εξαιτίας του φόβου και του πανικού. Το λιγοστό ιατρικό προσωπικό που ήταν ακόμη σε θέση να
εργαστεί δεν ήταν σε θέση να βοηθήσουν τους τραυματίες.
Πολλοί από τους εκτοπισμένους από το Αφρίν εξακολουθούν να υποφέρουν από αυτές τις τραυματικές
εμπειρίες ακόμα και σήμερα.

12

Το κεντρικό νοσοκομείο «Avrin», της πόλης του Αφρίν, χτυπήθηκε και καταστράφηκε κυρίως από το
τουρκικό πυροβολικό στις 16 Μαρτίου 2018. Πηγή: σελίδα Facebook του Νοσοκομείου Avrin.
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ SHAHBA
Όταν έφθασαν στη Σαχμπά, οι εκτοπισμένοι από το Αφρίν βρήκαν χωριά κατεστραμμένα από τον
πόλεμο, κανένα από τα οποία δεν μπορούσε να φιλοξενήσει τους εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες.
Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες δεν μπόρεσαν να σώσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα
και να τα πάρουν μαζί τους, λόγω των φρικτών περιστάσεων κάτω από τις οποίες έπρεπε να
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Το ISIS είχε υπό τον έλεγχό του τη Σαχμπά για τρία χρόνια, μέχρι οι
δημοκρατικές δυνάμεις να απελευθερώσουν
την περιοχή το 2016. Η απελευθερωμένη
περιοχή σήμερα αποτελείται από 58 πόλεις
και χωριά, συμπεριλαμβανομένων των Kafr
Naya, Tel Rifat, Ahris και Fafin.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το ISIS είχε
τοποθετήσει χιλιάδες νάρκες σε σπίτια και
σε άλλες κατοικημένες περιοχές. Αυτές οι

.Νάρκες

που φυτεύτηκαν προηγουμένως από το
ISIS (Ισλαμικό Κράτος) στο δρόμο.
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στη Σαχμπά προέρχεται από γεννήτριες. Το ISIS
κατέστρεψε το αρχικό ηλεκτρικό δίκτυο, το οποίο
κάποτε εξυπηρετούσε τη Σαχμπά και το Χαλέπι.
Ορισμένοι σωλήνες νερού είναι εν μέρει άθικτοι,
αλλά οι περισσότερες περιοχές μπορούν να
παίρνουν νερό μόνο από δεξαμενές. Το νερό στη
Νάρκες που φυτεύτηκαν προηγουμένως από το ISIS
.
μέσα σε σπίτια.

Σαχμπά είναι σαφώς μολυσμένο και έχει προκαλέσει
πολλές αρρώστιες, ιδιαίτερα στα παιδιά.

νάρκες αποτέλεσαν σοβαρό πρόβλημα για τους
πρόσφυγες που έφθασαν εκεί. Όταν οι άνθρωποι
έψαχναν καταφύγιο σε εγκαταλελειμμένα κτίρια,
αντιμετώπισαν συχνά εκρήξεις που προκαλούσαν
σοβαρούς τραυματισμούς ακόμη και θάνατο.
Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες για
στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, υδροδότηση,

Παιδιά παίζουν με επικίνδυνα πυρομαχικά
στη Σαχμπά.

ηλεκτροδότηση και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των

Δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι για τον έλεγχο του

εκτοπισθέντων, η Δημοκρατική Αυτοδιαχείριση

νερού για συγκεκριμένους ρύπους και αυτό έχει

του Αφρίν έσπευσε να οικοδομήσει στρατόπεδα

προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας.

προσφύγων στη Σαχμπά. Σε αυτά τα στρατόπεδα
προσφύγων, τα τρόφιμα, το νερό και ο ηλεκτρισμός
παρέχονται τακτικά και δωρεάν. Η υγεία των
κατοίκων παρακολουθείται 24 ώρες την ημέρα
από τα ιατρικά κέντρα της Κουρδικής Ερυθράς
Ημισελήνου (Heyva Sor). Έχουν οργανωθεί σχολεία
μέσα στα στρατόπεδα για να εξασφαλιστεί ότι τα
παιδιά θα μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή
τους.
Το σύστημα ύδρευσης και το ηλεκτρικό δίκτυο
είχαν επίσης καταστραφεί κατά τη διάρκεια του
πολέμου. Σήμερα, η μόνη ηλεκτρική ενέργεια
16
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ΑΝΑΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ
ΣΤΗ ΣΑΧΜΠΑ
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ση, παρά τους περιορισμένους πόρους και

ΑΝΑΦΟΡΑ

δυνατότητες.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Berxwedan (Αντίσταση), κοντά στο Fafin,

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΩΝ

δημιουργήθηκε για να τους φιλοξενήσει. Ένα

ΣΤΗ ΣΑΧΜΠΑ

δεύτερο στρατόπεδο δημιουργήθηκε στο Tal

Όταν οι εκτοπισμένοι έφτασαν στη Σαχμπά, η

Ο

προσφυγικός

καταυλισμός

Susin, ο προσφυγικός καταυλισμός Serdem

επαρχία δεν ήταν έτοιμη να τους υποδεχτεί. Οι και ένα άλλο ειδικό στρατόπεδο για τους Ρομά
εκτοπισμένοι ήταν διασκορπισμένοι ανάμεσα

δημιουργήθηκε ύστερα από δικό τους αίτημα

σε χωριά και αγροκτήματα, πολλά από τα

προκειμένου να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά

οποία είχαν ακόμα νάρκες από την εποχή που η

τους.

περιοχή ήταν κάτω από

BERXWEDAN CAMP

τον έλεγχο του ISIS, και

Το στρατόπεδο Berxwedan

διακινδύνευαν

(Αντίσταση)

τη

ζωή

ιδρύθηκε

τους για να διατηρήσουν

στις 20/3/2018. Βρίσκεται

την

τους.

περίπου 15 χλμ. βόρεια του

Οργανώθηκε Αυτοδιοίκη-

Χαλεπίου, και σε απόσταση
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αξιοπρέπειά

1.

από τις γειτονικές περιοχές Idrin, Idlib, Deir Azza,
και την ύπαιθρο νότια του Χαλεπιού, καθώς και
άλλες περιοχές της Συρίας. Με όλες τις πόλεις,
περιφέρειες και επαρχίες της Συρίας να δέχονται
επαναλαμβανόμενες επιθέσεις και με τη συνεχή
πολιορκία στην περιοχή του Αφρίν από ένοπλους
περίπου 40 χλμ. από την πόλη του Αφρίν. Έχει

τρομοκράτες υποστηριζόμενους από την τουρκική

800 σκηνές τη στιγμή που συντάσσεται αυτό το

κυβέρνηση, αναγκαστικά υπήρξε απώλεια της

έγγραφο και κάθε μέρα προστίθενται και άλλες.

ασφάλειας που απολάμβαναν τόσο οι ντόπιοι όσο

Το στρατόπεδο χωρίστηκε σε 13 διοικητικές

και οι εκτοπισμένοι, με αρνητικές συνέπειες στην

μονάδες, οι οποίες επιβλέπουν την διανομή

υγεία και το ηθικό του λαού.

των υλικών και τις εργασίες για την οργάνωση
της κατασκήνωσης. Το στρατόπεδο είναι τώρα
το σπίτι περίπου 3.000 ατόμων ή περίπου 650
οικογενειών. Οι περισσότεροι από αυτούς
είναι εκτοπισμένοι από το Αφρίν. Επιπλέον,
υπάρχουν ορισμένες εκτοπισμένες οικογένειες
19

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που σχετίζονται με
την παροχή καθαριότητας και ασφαλούς στέγασης.
Υπάρχουν επίσης πολλά προβλήματα υγείας και το
ανεπαρκές δίκτυο αποχέτευσης έχει προκαλέσει
ασθένειες και μόλυνση του πόσιμου νερού. Οι
άνθρωποι στο στρατόπεδο υποφέρουν από παθήσεις
του στομάχου, των νεφρών και από διάρροια.
Τα παιδιά υποφέρουν ιδιαίτερα εξαιτίας του αποκλεισμού τους από το σχολείο και της στέρησης
των κανονικών παιδικών δραστηριοτήτων. Παιδικά
εκπαιδευτικά, ψυχαγωγικά και διατροφικά θέματα
δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Συγκεκριμένα τα
προβλήματα διατροφής έχουν προκαλέσει αναιμία
και έλλειψη ανάπτυξης στα παιδιά. Οι έγκυες
γυναίκες δεν μπορούν να πάνε στο νοσοκομείο να
γεννήσουν, εξαιτίας της έλλειψης της πολιορκίας
στους δρόμους που οδηγούν στη Σαχμπά. Επιπλέον

20

1.

.

υπάρχουν ασθενείς που υποφέρουν από ανίατα
νοσήματα και πρέπει να μεταφερθούν σε νοσοκομεία
του Χαλεπίου. Οι αποκλεισμοί στους δρόμους,
ωστόσο, δεν το επιτρέπουν, θέτοντας σε κίνδυνο
τη ζωή των ασθενών. Δεν υπάρχουν φάρμακα και
φυτοφάρμακα για να καταπολεμηθούν τα επιβλαβή
έντομα, τα τρωκτικά, τα φίδια και οι σκορπιοί τα
οποία το καλοκαίρι αφθονούν.

έντομα. Η έλλειψη καυσίμων οδηγεί σε μειωμένη
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Καλούμε όλους
τους ενδιαφερόμενους να εργαστούν για να
εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενοφόρων
στα νοσοκομεία του Χαλεπίου. Απαιτούμε την
παράδοση των απαραίτητων φαρμάκων έτσι ώστε
να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες

Δεν υπάρχουν ανεμιστήρες για να δροσίσουν τις

των ασθενών. Χρειαζόμαστε ιατρικό προσωπικό

σκηνές και δεν υπάρχουν ψυγεία για να κρατούν

όλων των ιατρικών ειδικοτήτων.Χρειαζόμαστε

ασφαλή τα τρόφιμα από τη θερμότητα και τα

τα κατάλληλα μέσα για την καταπολέμηση της
21

33 .

Το Στρατόπεδο Προσφύγων Serdem.
ρύπανσης τόσο του αέρα όσο και του νερού,
όπως επίσης χρειαζόμαστε τα μέσα για να
απαλλαγούμε από τα έντομα, τα φίδια και τους
σκορπιούς. Λόγω του θερμού κλίματος, πολλές

σκηνές δεν είναι κατάλληλες για στέγαση, ειδικά
για αυτούς που πάσχουν από αναπνευστικές
δυσκολίες (άσθμα). Στη διάρκεια του χειμώνα
η βροχή εύκολα κατακλύζει το εσωτερικό των
σκηνών. Χρειαζόμαστε τροχόσπιτα τύπου ALP
και δεξαμενές για να είναι το νερό αποστειρωμένο
και να μην έχουμε πλέον αρρώστιες λόγω των
απαράδεκτων υγειονομικών συνθηκών.

22

Παρά

τους περιορισμένους πόρους ένα μεγάλο ποσοστό
του νερού έγινε κατορθωτό να απολυμανθεί,

που είναι κάτω από την ηλικία των 11 ετών. Αυτό
. το

σχολείο αποτελείται από έξι τάξεις επιπέδου

ανοίχτηκαν δρόμοι και με τη χρήση γεννητριών

δημοτικού, από την πρώτη έως την έκτη τάξη. Το

τροφοδοτήθηκε μεγάλος αριθμός σκηνών με

σχολείο αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη σχολικών

ηλεκτρικό ρεύμα από τις 6:30 έως τις 12:00.

ειδών. Λείπουν θρανία, χαρτί και σχολικές

Δημιουργήθηκαν μπάνια για άντρες και γυναίκες.

τσάντες. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι υπάρχει

Το στρατόπεδο χρειάζεται ακόμα περισσότερες

μέριμνα και για τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 12

ώρες ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά κατά τη διάρκεια

και 18 ετών στα οποία παρέχεται εκπαίδευση

της ημέρας καθώς πλησιάζουμε το καλοκαίρι.

(προπαρασκευαστική και δευτεροβάθμια). Οι

Δεκαπέντε εκπαιδευτικές σκηνές και ένα διδακτικό
προσωπικό 25 ατόμων διορίστηκε για να αναλάβει
την εκπαίδευση 405 παιδιών του στρατοπέδου
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κακές συνθήκες στα σχολεία απειλούν την εκπαίδευση και το μέλλον αυτών των μαθητών όπως και
την επαγγελματική τους αποκατάσταση και τις προοπτικές σταδιοδρομίας.

SERDEM CAMP
Αυτό το στρατόπεδο ιδρύθηκε στις 29/3/2018 και άρχισε να δέχεται εκτοπισμένους από τις 10/4/2018.
Υπάρχουν 391 σκηνές στο στρατόπεδο. Υπάρχουν 676 γυναίκες και 588 άντρες. Υπάρχουν 72 παιδιά
κάτω των 6 μηνών, 116 παιδιά έως και δύο ετών και 102 παιδιά κάτω των 5 ετών. Υπάρχουν 211 μαθητές
δημοτικών σχολείων, 105 μαθητές σε προπαρασκευαστικά τμήματα, 35 μαθητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και 7 φοιτητές. 62 άνθρωποι έχουν χρόνιες παθήσεις και 35 έχουν ειδικές ανάγκες.
Το στρατόπεδο αποτελείται από 13 συνοικίες. Κάθε συνοικία διοικείται από δύο συμπροέδρους (μία
γυναίκα και έναν άνδρα). Σε κάθε συνοικία, υπάρχουν επιτροπές υγείας, προστασίας και επιτροπές
κοινωνικής πρόνοιας.

Κατάσταση των γυναικών στον καταυλισμό προσφύγων:
Οι γυναίκες βιώνουν μια τραγική ψυχολογική κατάσταση σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις, καθώς
είναι υπεύθυνες για την ανατροφή των παιδιών τους, το να διατηρήσουν την οικογένειά τους
ενωμένη όπως επίσης είναι υπεύθυνες και για την προστασία της κοινωνικής, ηθικής και οικολογικής
συνοχής εν μέσω των αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της προσφυγιάς τους.
Οι γυναίκες στο στρατόπεδο χρειάζονται δουλειά για να εξασφαλίσουν τις ανάγκες των οικογενειών
τους.

Κατάσταση των ανδρών στο στρατόπεδο:
Η κατάσταση των ανδρών δεν απέχει πολύ από την κατάσταση των γυναικών. Υπάρχει έλλειψη
διαθέσιμων θέσεων εργασίας, πράγμα που προκαλεί προβλήματα στις οικογένειες.

Κατάσταση των παιδιών στο στρατόπεδο:
Τα παιδιά στο στρατόπεδο χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, καθώς έχουν αντιμετωπίσει πολύ
σκληρές συνθήκες ως αποτέλεσμα του πολέμου που ξεκίνησε από το τουρκικό κράτος. Χρειάζονται
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και παιχνίδια για να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Στήθηκε μια
σκηνή με τηλεόραση ειδικά για τα παιδιά.

AFRIN CAMP
Το στρατόπεδο άνοιξε στις 13/4/2018. Αποτελείται από 81 σκηνές και ο πληθυσμός είναι περίπου 425
24

άτομα. Ο αριθμός των ανδρών (223),των γυναικών (202), από αυτούς οι νέοι είναι (60).

Οργανωτική Κατάσταση:
Μετά την ίδρυση του στρατοπέδου, η διοίκηση σχημάτισε μια κοινότητα, εξέλεξε συμπροέδρους και
σχημάτισε πολλές επιτροπές: την Επιτροπή Εξυπηρέτησης, την Επιτροπή Ειρήνης και την Επιτροπή
Προστασίας.

Κατάσταση των γυναικών στο στρατόπεδο:
Έχουμε διαπιστώσει ότι οι εκτοπισμένες γυναίκες υποφέρουν πολύ. Η δραστηριότητά τους στο σπίτι,
την εργασία, την εκπαίδευση και η ανάγκη τους να καλύψουν τις απαιτήσεις των οικογενειών τους
με δεδομένες τις σκληρές συνθήκες οδήγησαν σε ψυχολογική πίεση και σε αύξηση των ασθενειών
μεταξύ των γυναικών. Τόσο οι συμπρόεδροι όσο και οι επιτροπές κάνουν ότι μπορούν για τους
εκτοπισμένους.

Κατάσταση των ανδρών στο στρατόπεδο:
Η γενική κατάσταση των ανδρών στο στρατόπεδο είναι τραγική. Έφυγαν αφήνοντας τα πάντα πίσω
στην Αφρίν και δεν έφεραν τίποτα μαζί τους για να εξασφαλίσουν ένα καθημερινό στήριγμα παρόλο
που είναι υπεύθυνοι για τις οικογένειές τους οικονομικά και ηθικά.

Κατάσταση των παιδιών στο στρατόπεδο:
Τα παιδιά υποφέρουν περισσότερο από την τραγική ζωή μέσα στο στρατόπεδο, επειδή έχουν
στερηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον και μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία αλλά και εξαιτίας της έλλειψης
κατάλληλης ιατρικής φροντίδας. Αυτό έχει οδηγήσει στην εξάπλωση ασθενειών και σε υποσιτισμόόλα λόγω της αποτυχίας των διεθνών οργανισμών και της UNICEF να προσφέρουν οτιδήποτε για τα
εκτοπισμέ να παιδιά του Αφρίν και να φέρουν εις πέρας την ανθρωπιστική τους δράση και τα ηθικά
τους καθήκοντα απέναντι στα προσφυγόπουλα.

ΑΝΑΓΚΕΣ:
Το στρατόπεδο χρειάζεται δεξαμενές νερού, τουαλέτες, ένα σχολείο, ένα ιατρικό κέντρο, ένα
ασθενοφόρο, παιδικές χαρές και πάρκα. Αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να παρασχεθούν όλα τα
απαραίτητα υλικά και ηθική υποστήριξη στους κατοίκους.
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Το Στρατόπεδο Προσφύγων Afrin.
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ BERXWEDAN

ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

(Απογραφή 27.04.-02.05.2018)

Αριθμός
φιλοξενουμένων

2952

Αριθμός
φιλοξενουμένων

1264

Γυναίκες

Άνδρες

1527

Σκηνές

1425

Γυναίκες

Άνδρες

676

Μωρά

650

Σκηνές

588

294

Μωρά

391

Οι ασθενείς
Μαθητέςσχολείου
και Ηλικιωμένοι
495

Μαθητές σχολείου

128

211

246

Οι ασθενείς
και Ηλικιωμένοι
97

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ EFRIN
(Απογραφή 20.05.2018)
Αριθμός
φιλοξενουμένων

425

Γυναίκες
202

Άνδρες
223

Σκηνές

Μωρά

81

42

Μαθητές σχολείου
38

Οι ασθενείς
και Ηλικιωμένοι
7

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ SHEHBA
Αριθμός
φιλοξενουμένων

4641

28

28

Γυναίκες
2405

Άνδρες
2236

Σκηνές
1122

Μωρά
464

Οι ασθενείς
Μαθητές σχολείου
και Ηλικιωμένοι
744
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους,

ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥΣ

φεύγουν προς τη Sherawa, Shahba, Nubul και

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ

Zahra. Το τουρκικό κράτος χρησιμοποίησε

Αναφορά από

διεθνώς απαγορευμένα από τη διεθνή κοινότητα

Κουρδική Ερυθρά Ημισέληνο - heyva sor

όπλα, εναντίον ενός μικρού, σταθερού, ειρηνικού
Αφρίν. Αυτή η μικρή πόλη είχε, πριν από την

Ο συνεχής τουρκικός βομβαρδισμός του Αφρίν, εισβολή, αγκαλιάσει χιλιάδες εκτοπισμένους από
μιας

ειρηνικής

πυκνοκατοικημένης

πόλης

άλλες πόλεις της Συρίας που είχαν πληγεί από τον

γεμάτης εκτοπισθέντες από τα κοντινά χωριά καταστροφικό πόλεμο. Το Αφρίν άνοιξε τις πόρτες
και περίχωρα, έχει προκαλέσει ανθρωπιστική

σε όλους τους εκτοπισμένους και τους προσέφερε

καταστροφή. Οι επιθέσεις αφορούσαν υποδομές, μια αξιοπρεπή ζωή.
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους ζωτικής σημασίας Ως αποτέλεσμα του τουρκικού βομβαρδισμού,
στόχους, συμπεριλαμβανομένων των αρτοποιείων, οι εκτοπισμένοι του Αφρίν ζουν σε απαράδεκτες
νοσοκομείων, κλινικών, το φράγμα Meydanke και

συνθήκες. Όλοι οι εκτοπισμένοι στη Σαχμπά

πολλούς σταθμούς καθαρισμού του νερού.

εξακολουθούν να χρειάζονται επαρκή τροφή

Εκτός από τους εκατοντάδες τραυματίες και

και καταφύγιο. Οι συνθήκες διαβίωσης στη

νεκρούς πολίτες, εκατοντάδες χιλιάδες άοπλοι

Σαχμπά δεν είναι ασφαλείς. Τα σπίτια και οι
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υποδομές καταστράφηκαν από τον πόλεμο και οι οικογένειες, 2913 άτομα συνολικά (833 από αυτά
νάρκες που τοποθέτησε το ISIS εξακολουθούν να είναι γυναίκες), ζουν εκεί. Υπάρχουν 210 παιδιά
αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τους ανθρώπους ηλικίας κάτω των δύο ετών.
που προσπαθούν να βρουν καταφύγιο.

Το στρατόπεδο δημιουργήθηκε πολύ γρήγορα λόγω
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και οι πόροι
είναι περιορισμένοι.

Τρείς προσφυγικοί καταυλισμοί δημιουργήθηκαν
προκειμένου να φιλοξενηθούν οι πρόσφυγες από
το Αφρίν. Προηγουμένως, ήταν άστεγοι, ζούσαν σε Οι σκηνές εκεί έχουν χαλίκια για πάτωμα. Είναι
αυτοκίνητα, σε δρόμους, σε μισοκατεστραμμένα κατασκευασμένες με μαλακό νάιλον, το οποίο
σπίτια, σε σχολεία και τζαμιά. Μερικοί άνθρωποι

δεν είναι καλά εγκατεστημένο και μερικές φορές

εξακολουθούν να ζουν σε αυτά τα σχολεία και τα στηρίζεται με πέτρες. Υπάρχουν λίγα απαραίτητα
υλικά για τις συνθήκες διαβίωσης και είδη κουζίνας.
τζαμιά. Οι λεπτομέρειες των συνθηκών διαβίωσης
σε κάθε στρατόπεδο:
1. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ BERXWEDAN
(ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ FAFIN:
Υπάρχουν 675 σκηνές στο στρατόπεδο. 746
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Οι σκηνές έχουν φιάλες αερίου για την παροχή
καυσίμου. Εκεί υπήρξαν αρκετές πυρκαγιές στις Υγιεινή:
σκηνές. Καθώς πλησιάζουμε το καλοκαίρι, δεν

Υπάρχουν

περίπου

16

προκατασκευασμένες

υπάρχουν ανεμιστήρες, φανάρια ή σίτες.

μονάδες, κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει

Στο στρατόπεδο έχουν δημιουργηθεί 79 δεξαμενές

6 τουαλέτες. Ωστόσο, δεν είναι επαρκώς

νερού. Υπάρχουν 10 δεξαμενές χωρητικότητας

εξοπλισμένες ώστε να πληρούν τα λογικά
πρότυπα υγιεινής. Κάθε μονάδα τροφοδοτείται
από δύο ηλεκτρικές εστίες ρεύματος, αλλά αυτές
οι ηλεκτρικές εστίες ρεύματος δεν λειτουργούν
αξιόπιστα.
Μόνο δύο από τις μονάδες - 12 τουαλέτες χρησιμοποιούνται από τους εκτοπισμένους. Αυτό
σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να περιμένουν
σε μεγάλες ουρές για να τις χρησιμοποιήσουν,
γεγονός που δημιουργεί προβλήματα για τα
παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με ειδικές
ανάγκες και τους άρρωστους. Οι τουαλέτες είναι
κοντά στο στρατόπεδο, το οποίο έχει οδηγήσει
στην εξάπλωση μολύνσεων και παράσιτων.

2.000 λίτρων, 32 δεξαμενές με χωρητικότητα 3.000 Μπάνια:
λίτρων, 28 δεξαμενές χωρητικότητας 5.000

Υπάρχουν περίπου 16 προκατασκευασμένες μο-

λίτρων και 9 δεξαμενές χωρητικότητας 7.000

νάδες, κάθε μια από τις οποίες αποτελείται από 6

λίτρων. Έχουν αποστειρωθεί μόνο μια φορά.

μπάνια και είναι εξοπλισμένα με μια ανθυγιεινή,
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λαχανικά ή φρούτα. Όταν είναι διαθέσιμα, είναι τόσο
υψηλές οι τιμές ώστε δεν μπορούν να τις αντέξουν οι
εκτοπισμένοι. Τα στρατόπεδα, επίσης δεν διαθέτουν
συμπληρώματα διατροφής τα οποία χρειάζονται
στα παιδιά και τις έγκυες γυναίκες, προκειμένου
να αντισταθμιστεί η σοβαρή έλλειψη βιταμινών και
ανόργανων συστατικών στη διατροφή τους. Έτσι,
το φαγητό δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
προσωρινή τεχνική δεξαμενή, δύο ηλεκτρικές εστίες παιδιών, των εγκύων γυναικών ή των αρρώστων.
ρεύματος και ένα πάνελ ηλιακής ενέργειας για τη

Παιδικό Γάλα:

θέρμανση του νερού. Αυτά δεν ανταποκρίνονται

Το γάλα διανέμεται από την Κουρδική Ερυθρά

στις ανάγκες του μεγάλου αριθμού των προσφύγων.
Χρησιμοποιούνται μόνο 12 μπάνια και η μακρά
αναμονή και η λανθασμένη τεχνολογία έχουν
οδηγήσει σε ανθυγιεινές καταστάσεις και ασθένειες.
Πολλοί άνθρωποι πλένονται ακόμα στις σκηνές
τους.
Αποχέτευση:
Δεν υπάρχει σύστημα αποχέτευσης στις σκηνές,
κατάσταση η οποία οδήγησε στη συσσώρευση
μολυσμένου νερού, την εξάπλωση των εντόμων και

Ημισέληνο στα παιδιά ηλικίας από 0 έως 18 μηνών.

αύξηση των περιπτώσεων λεϊσμανίασης, δερματικών Δεν μπορούμε να καλύψουμε τα μεγαλύτερα
ασθε-νειών και αλλεργίες. Οι έντονες βροχοπτώσεις

παιδιά επειδή δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες

προκάλεσαν πλημμύρες στα στρατόπεδα. Οι

γάλακτος. Συχνά, οι ελλείψεις είναι τόσο σοβαρές

υπάρχοντες μηχανισμοί δεν είναι κατάλληλοι για ώστε υποχρεωνόμαστε να σταματήσουμε τελείως τη
την ποσότητα λυμάτων που πρέπει να υποστούν διανομή για αρκετές ημέρες κάθε φορά.
επεξεργασία και μερικοί από αυτούς είναι σπασμένοι. Είδη ένδυσης:
Τροφή:

Δεν έχουμε τα κατάλληλα ρούχα για τους

Τα είδη διατροφής που είναι γενικά διαθέσιμα είναι

εκτοπισμένους. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε

τα όσπρια, τριμμένο ρύζι και σούπες. Δεν παρέχονται ιδιαίτερα

για τα παιδιά καλοκαιρινά ρούχα με
33
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μακριά μανίκια για την προστασία τους από τον ήλιο δαγκωθούν, χωρίς την κατάλληλη θεραπεία.
και τα τσιμπήματα εντόμων. Η περιοχή μας είναι

Καθαριότητα:

πολύ ζεστή το καλοκαίρι και πολύ κρύα το χειμώνα,

Ο δήμος διέθεσε 4 κάδους αποκομιδής για 50 σκηνές.

και έτσι χρειαζόμαστε τον κατάλληλο ρουχισμό για

Δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι για να κάνουν

όλες τις εποχές.

καθαρισμό και οι κάδοι και τα άλλα είδη καθαρισμού

Εκπαίδευση:

είναι αδύνατον να αποστειρωθούν και κατά συνέπεια

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση και για έχουμε εξάπλωση ασθενειών.
αυτό ανοίξαμε σχολείο στο στρατόπεδο. Υπάρχουν

•Η Κουρδική Ερυθρά Ημισέληνος έχει σταθε-

δάσκαλοι οι οποίοι είναι έτοιμοι να δουλέψουν, ρή ιατρική έδρα που βρίσκεται στο στρατόπεδο
αλλά δεν υπάρχουν πίνακες, τσάντες ή χαρτί για Berxwedan (Αντίσταση) με έναν γενικό ιατρό,
τη διδασκαλία των παιδιών. Λείπουν επίσης τα

μια μαία, τρεις τεχνίτες ασθενοφόρων, ένα βοηθό

ψυχαγωγικά παιχνίδια και οι πόροι για υποστήριξη

φαρμακοποιού, και τέσσερις νοσοκόμες.

ψυχολογικής φύσης.

•Για τον εξοπλισμό, ειναι πολύ φτωχός, υπάρχουν

Ηλεκτρική ενέργεια:

οι δυνατότητες για δυο ολοκληρωμένες βιοχημικές

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι διαθέσιμη για 6 ώρες την

εξετάσεις, ταινίες-τεστ για δυο γυναίκες, ένα ιατρικό

ημέρα. Έχουμε μια μόνον γεννήτρια, και λόγω της ακουστικό, ένα πιεσόμετρο και ένας μετρητής
υψηλής χρήσης πρέπει πάντα να υποβάλλεται σε σακχάρου.
συντήρηση και δεν επαρκεί βέβαια για τις ανάγκες

• Δεν διαθέτουμε

φάρμακα, εξοπλισμό και

της κατασκήνωσης. Οι πρόσφυγες ζουν σε πλήρες γιατρούς ειδικευμένους για να καλύψουν τις ανάγκες
σκοτάδι.
Επιβλαβή παράσιτα:
Τα φίδια είναι ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ και

των ανθρώπων στα στρατόπεδα.
• Έχουμε δύο ασθενοφόρα, αλλά δεν είναι πάντοτε
διαθέσιμα δεδομένου ότι πρέπει να καλύπτουν και τα

έχουν καταγραφεί 8 τσιμπήματα σκορπιών μέχρι τρία στρατόπεδα όπως και τα άλλα ιατρικά κέντρα
σήμερα. Υπάρχουν επίσης πολλά επιβλαβή έντομα, της Ερυθράς Ημισελήνου στη Σχαμπά. Πολλοί
συμπεριλαμβανομένων των κουνουπιών και των ασθενείς μεταφέρονται στα κέντρα μας με ιδιωτικά
μυρμηγκιών. Η περιοχή έχει υποστεί απεντόμωση αυτοκίνητα.
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μια φορά, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Λόγω του

•Το ιατρικό προσωπικό στο κέντρο μας στο

κλεισίματος των οδών και της έλλειψης κατάλληλων

στρατόπεδο Berxwedan έχει αντιμετωπίσει τις

φαρμάκων, οι εκτοπισμένοι είναι ευάλωτοι σε

ακόλουθες ασθένειες:

τσιμπήματα φιδιών και θα πεθάνουν, πιθανώς, αν

1.-13 περιπτώσεις μολυσματικών ασθενειών, 3
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περιπτώσεις φυματίωσης, και 4 μη διαγνωσμένες

ανάμεσά τους ένα παιδί και 30 γυναίκες.

περιπτώσεις φυματίωσης και ηπατίτιδας.

6. Έχουμε σημειώσει 5 περιπτώσεις λεϊσμανίασης,

2. Εξάπλωση ψειρών και ψώρας λόγω ανεπάρκειας

που αφορούν μια γυναίκα και 4 παιδιά.

στην αποχέτευση και την έλλειψη καθαρών χώρων

7. Ασθένειες των νεφρών, συμπεριλαμβανομένων

διαβίωσης.

των νεφρικών ανεπαρκειών. Έχουμε σημειώσει 2

3.

Αλλεργίες

και

συμπεριλαμβανομένης

σχετικές
της

ασθένειες, περιπτώσεις μεταξύ των γυναικών.

αλλεργικής

επιπε-

8. Έχουμε σημειώσει 3 περιπτώσεις καρκίνου,

φυκίτιδας, αλλεργικής διήθησης και αλλεργικής

συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας με καρκίνο της

βρογχίτιδας. Υπήρξαν 72 από αυτές τις περιπτώσεις που

μήτρας.

αντιμετωπίσαμε συνολικά, συμπεριλαμβανομένων

9. Οι έγκυες γυναίκες υποφέρουν πολύ και οι

28 παιδιών και 29 γυναικών.

γεννήσεις κάτω από τις σκληρές συνθήκες στα

4. -52 άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων 16

στρατόπεδα είναι δύσκολες. Έχουμε σημειώσει 81

παιδιών και 12 γυναικών.

εγκυμοσύνες και 5 γεννήσεις. Σε μια περίπτωση,

5. Νευρολογικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης

λόγω της έλλειψης κατάλληλου ιατρικού εξοπλι-

της επιληψίας, της ψυχικής ατροφίας, καθυστε-

σμού, τα παιδιά–δίδυμα-πέθαναν σύντομα μετά

ρημένη ανάπτυξη, αυτισμός, παράλυση και σπασμούς.

τη γέννησή τους. Δεν μπορούμε να δώσουμε στις

Βλέπουμε πολλές ψυχιατρικές ασθένειες, οι οποίες εγκυμονούσες γυναίκες, σε
συχνά οδηγούν στο σταμάτημα των ζωτικών

περίπτωση έκτακτης

ανάγκης, την επιλογή της καισαρικής τομής, αν αυτό

λειτουργιών και ακόμη και στον θάνατο. Αυτά είναι αναγκαίο. Επιπλέον, 5 περιπτώσεις αποβολών,
περιλαμβάνουν άγχος με κατάθλιψη, το οποίο

συμπεριλαμβανομένων και διδύμων, καταγράφηκαν,

εντείνεται από τα ψυχικά τραύματα που προκαλούνται λόγω της ψυχολογικής και σωματική καταπόνησης
από τους ήχους δυνατών εκρήξεων.

που προκύπτει από τον εκτοπισμό και την έλλειψη

Μετατραυματικές περιπτώσεις διαταραχών άγχους, ιατρικής περίθαλψης.
κυρίως στους ανθρώπους μεταξύ των ηλικιών 2035 ετών. Ψυχοσωματική ή αυτό-προκαλούμενη
συναισθηματική ή πνευματική διέγερση λόγω
τραύματος και έλλειψης φαρμάκων. Διαταραχές

2. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ SERDEM (ASR)

της αντίληψης και αδυναμία συγκέντρωσης λόγω Βρίσκεται στήν περιοχή Tel Susin: Αυτό το στρατόπεαιφνίδιων αυξήσεων των επιπέδων αδρεναλίνης.

δο έχει 357 σκηνές, φιλοξενεί 368 οικογένειες, συ-

Ο συνολικός αριθμός τέτοιων περιπτώσεων ήταν 65,
35
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νολικά 1437 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 508 γυναικών. Υπάρχουν 126 παιδιά κάτω των 2 ετών και
677 παιδιά ηλικίας 2 ετών έως 18.
Η κατάσταση σε αυτό το στρατόπεδο είναι χειρότερη από ό, τι στο Berxwedan. Οι σκηνές είναι
χαμηλότερης ποιότητας και οι άνθρωποι στερούνται επαρκούς ηλεκτρισμού, τροφίμων, εκπαίδευσης,
υγιεινής, και ρουχισμού. Οι τουαλέτες και τα μπάνια είναι συχνά πρόχειρα και ανθυγιεινά
κατασκευασμένα. Οι εσωτερικά εκτοπισμένοι (IDP) πρέπει να περιμένουν σε μεγάλες ουρές αναμονής
για να μπουν στο μπάνιο και να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες.
Η Συριακή Αραβική Ερυθρά Ημισέληνος παρέδωσε αυτό το στρατόπεδο χωρίς δεξαμενές, μονάδες
νερού ή άλλα μέσα για τη διανομή νερού.
Υπάρχει ένα ιατρικό κέντρο που διαχειρίζεται η Κουρδική Ερυθρά Ημισέληνος. Το κέντρο διαθέτει έναν
γενικό ιατρό, μια μαία, ένας τεχνικός ασθενοφόρου, ένας βοηθός φαρμακοποιού και έξι νοσηλευτές.
Το κέντρο διαθέτει δύο ιατρικά εργαστήρια, μια κινητή γυναικολογική κλινική, ένα πιεσόμετρο, μια
συσκευή παροχής οξυγόνου και οξυγόνο εισπνοής και έναν μετρητή σακχάρου.
Στο ιατρικό κέντρο του στρατοπέδου αναγνωρίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν οι ακόλουθες ασθένειες:
1. Λοιμώδη νοσήματα: Υπήρχαν επτά περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων φυματίωση, ίκτερος, ηπατίτιδα,
ιλαρά και ψώρα, εκτός από 2 μη διαγνωσμένες περιπτώσεις φυματίωσης. Οι ψείρες έχουν εξαπλωθεί
στο στρατόπεδο λόγω των ανθυγιεινών συνθηκών διαβίωσης.
2. -49 περιπτώσεις αλλεργικών ασθενειών, κυρίως σε γυναίκες και παιδιά.
3. -41 πρόσφυγες είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, ανάμεσά τους 9 παιδιά και 12 γυναίκες.
4. -39 ψυχολογικές και νευρολογικές περιπτώσεις.
5. -4 περιπτώσεις λεϊσμανίασης, από τις οποίες δύο κρούσματα ήταν σε παιδιά.
6. -5 περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας.
7. -2 περιπτώσεις καρκίνου, η μία αφορούσε γυναίκα.

3. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ AFRIN / KOMIN MARTYR SHORESH AFRIN (AL-AHDES):
Σε αυτό το στρατόπεδο, υπάρχουν 74 σκηνές, φιλοξενούνται 77 οικογένειες, συνολικά 391 άτομα,
συμπεριλαμβανομένων 81 γυναικών. Υπάρχουν 31 παιδιά 0-2 ετών και 188 παιδιά ηλικίας 2 έως 18
ετών. Το στρατόπεδο δεν διαθέτει δωμάτια για ντους, αλλά υπάρχουν ντουζιέρες στις σκηνές. Οι
τουαλέτες δεν είναι επαρκώς υγιεινές. Συνολικά στο στρατόπεδο τοποθετήθηκαν 4 δεξαμενές νερού
2.000 λίτρων. Αυτό το νερό δεν αποστειρώνεται ή καθαρίζεται. Οι δεξαμενές γεμίζονται με νερό 2-4
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φορές την ημέρα. Η Συριακή Ερυθρά Ημισέληνος παρέχει δεξαμενές και ανάλογες υποδομές.
Δεν υπάρχει σχολείο ή εκπαιδευτικό προσωπικό σε αυτό το στρατόπεδο. Η διοίκηση του στρατοπέδου
έχει δημιουργήσει ένα μέρος για να παίζουν τα παιδιά ποδόσφαιρο και βόλεϊ.
Δεν υπάρχει σταθερό ιατρικό κέντρο για το λίγο ιατρικό προσωπικό που διαθέτουμε στην περιοχή.
Υπάρχουν όμως άλλα ιατρικά σημεία σε διάφορες κινητές κλινικές που προσφέρθηκαν από αρκετές
άλλες οργανώσεις. Στο στρατόπεδο σημειώθηκαν οι ακόλουθες ασθένειες:
1. -Λοιμώδη νοσήματα: Υπήρξε μία περίπτωση φυματίωσης. Καταγράψαμε πολλές περιπτώσεις που
λόγω των ακάθαρτων συνθηκών διαβίωσης είχουν αναπτυχτεί ψείρες.
2. -Αλλεργίες: Υπήρξαν 6 συνολικά περιπτώσεις, που αφορούσαν 4 παιδιά και 2 γυναίκες.
3. -Αναπηρίες: Υπάρχει ένας άνθρωπος με ειδικές ανάγκες.
4. -Νευρολογικές και ψυχολογικές ασθένειες: Υπάρχουν 8 περιπτώσεις αυτών των ασθενειών.
Υπάρχουν πολλές ενώσεις και ανθρωπιστικές οργανώσεις που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε κινητές
κλινικές, όπως η Συριακή Αραβική Ερυθρά Ημισέληνος, η Μονή του Αγίου Ιακώβ, ο Σύνδεσμος
Οικογενειακού Προγραμματισμού, η Κοινότητα Hand-in-Hand και οι Οργανώσεις CCS.
Ωστόσο, δεν μπόρεσαν να καλύψουν όλες τις ανάγκες του λαού μας.
Λόγω των περιπτώσεων ταχείας εξάπλωσης των μεταδοτικών ασθενειών, οι συνήθεις εμβολιασμοί
παρέχονται από τις 22/4/2018. Τόσο οι κινητές μονάδες όσο και τα κέντρα υγείας, που διευθύνει η
Διεύθυνση Υγείας του Χαλεπίου, προσφέρουν αυτή την υπηρεσία και έχει εμβολιασθεί με επάρκεια
όλος ο ευάλωτος πληθυσμός των στρατοπέδων.
Παρά το περιορισμένο προσωπικό και τους λίγους πόρους, προσπαθήσαμε να μετατρέψουμε το
ιατρικό κέντρο στο Fafin σε ένα λειτουργικό νοσοκομείο.
Χρειαζόμαστε ιατρικό και χειρουργικό εξοπλισμό για ασθενείς που έχουν ανάγκη χειρουργικής
επέμβασης αλλά, λόγω του κλεισίματος των οδών, δεν μπορεί να φτάσει ο εξοπλισμός στα νοσοκομεία
κοντά στο Χαλέπι. Μερικοί από τους ασθενείς μας γίνονται δεκτοί σε αυτά νοσοκομεία, αλλά δέχονται
λιγότερους ασθενείς από όσους έχουν ανάγκη. Χρειαζόμαστε επίσης υποστήριξη για καισαρικές
τομές. Λίγες γυναίκες που χρειάζονται αυτή τη διαδικασία αποστέλλονται στο σχετικό τμήμα του
νοσοκομείου Zahra, αλλά είχαν περιορισμένους πόρους.
Καλούμε συνεπώς να εξασφαλιστούν και να παραδοθούν, χωρίς καθυστέρηση, τα ακόλουθα:
1. -Αντίδοτα για τσιμπήματα εντόμων, φιδιών και ζώων, τσιμπήματα σκορπιών και λύσσα.
2. -Εμβόλια.
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3. -Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων.
4. -Φάρμακα για τη θεραπεία της λεϊσμανίασης (δερματική και σπλαχνική).
5. -Φάρμακα για τη θεραπεία της πνευμονικής φυματίωσης (quadrilateral και bilateral).
6. -Φάρμακα για τη θεραπεία της ηπατίτιδας Β και C.
7. -Φάρμακα για τη θεραπεία ψειρών και ψώρας.
8. -Αντι-υπερτασικά φάρμακα, για αδενοπάθειες, cardiac inoculations, φάρμακα για παιδιά, για άσθμα
και αντιαλλεργικά φάρμακα, κλπ.
9. -Αναπηρικές καρέκλες.
10. -Οδοντιατρική καρέκλα και προμήθειες για ένα οδοντιατρείο.
11. -Ασθενοφόρα εξοπλισμένα με ιατρικό εξοπλισμό.
12. -Πυροσβεστήρες και ατομικοί πυροσβεστήρες.
13. -Δεξαμενές νερού υψηλής χωρητικότητας.
14. -Αποστειρωτές για δεξαμενές νερού.
15. -Αποχετευτικοί σωλήνες, απορρυπαντικά και αποστειρωτές.
16. -Σκεύη κουζίνας.
17. -Καλάθια τροφίμων.
18. -Συμπληρώματα διατροφής, βιταμίνες και μέταλλα.
19. -Γάλα και πάνες για παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες.
20. -Υλικά διαβίωσης (σφουγγάρια, κουβέρτες, φανοί, ανεμιστήρες και κουνουπιέρες).
21. -Σχολικά είδη, συμπεριλαμβανομένου του χαρτιού και σχολικών τσαντών , σχολικών πινάκων.
22. -Γεννήτριες.
23.-Τουλάχιστον 2 μεταφορικά οχήματα ανά στρατόπεδο, προκειμένου να
διευκολύνουν την κυκλοφορία των εσωτερικά εκτοπισμένων (IDP).
24.- Εντομοκτόνα.

Απαραίτητα φάρμακα:
1. -Αντιβιοτικά σε σιρόπι, φιαλίδια και σε μορφή χαπιών (amoxicillin, cefixime, Augmentin, Bactrim,
cephalexin, Cipro, flagyl, ceftriaxone, ceftazidime, vancomycin, azithromycin, cefotaxim, aciclovir, και
livo).
2. -Φάρμακα για καρδιακές παθήσεις και αρτηριακή πίεση, συμπεριλαμβανομένης της ασπιρίνης,
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amlodipine, captopril, clopidogril, warfarin, atorvastatin, nitroglycerin, claxan, normoten, atenol, και
concor.
3. -Φάρμακα για νευροχειρουργικές επεμβάσεις, phenobarbital, phenytoin, diazepam, clonazepam,
valborate sodium, και carpamazepam.
4. -Φάρμακα για διαβήτη, metformin , gliclazide, και insulin.
5. -Δερματικές αλοιφές, περιλαμβανομένης gentamycin, focin, betamethasone, zincoxced, clotrimazole, pantinol, mebo, και voltarin.
6. -Φάρμακα για τα μάτια, συμπεριλαμβανομένης της gentamycin και tetracycline.
7. -Οφθαλμικές σταγόνες (acyclovir, bacitracin, chloramphenicol, tobramycin, και moxifloxacin).
8. -Σταγόνες για τα αυτιά (otozole, oticol, tympanil, και ciproxason).
9. -Σταγόνες για τη μύτη (sulphedrin, nazolin, και otrivin).
10. -Φάρμακα σε σπρέι (salbutamol , seretide, becloveant, και compevant).
11. -Φάρμακα για γαστρεντερικά προβλήματα (ranitidine, ondestron, spasmaver, lebrax, lactolaz, και
lansoprazole).
12. -Παυσίπονα (paracetamol, ibuprofen, diclofenac, tramadol, και etoroxecib).
13. -Φάρμακα για τη Λεϊσμανίαση.
14. -Φάρμακα για τη φυματίωση
15. -Εισπνεόμενα φάρμακα (combivent, atrovent, και cortivent).
16. -Φάρμακα για CPR (atropine και adrenalin).
17. -Βιταμίνες για παιδιά και ενήλικες.
18. -Γυναικολογικά φάρμακα (obergen, projest, methrgen, dinoproston, retodrin, meyostop, tamofen
και dermatin).
19. -Φάρμακα για τον θώρακα (azmex, venolin, guiler, amproxol, salbutamol, και calmex).
20. -Ουροποιητικά φάρμακα (syston, tamsolin, doxazosin, και alfozocin).
21. -Φάρμακα για αλλεργίες (dihistamine, loratadin, chlorphenarmin , dexamethasone, και hydrocortisone).
22. -Αναισθητικά (midazolam, fentanyl, atracoruiom, morphine, και pethidine).
Καλούμε όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να κάνουν το καθήκον τους και να βάλουν τέλος
στα δεινά του εκτοπισθέντος λαού του Αφρίν - ενός ειρηνικού λαού που άνοιξε τις πόρτες του σε
πρόσφυγες από όλα τα άλλα μέρη της Συρίας.
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ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Επιτροπή Παιδείας
για μια Δημοκρατική
Κοινωνία.
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ΜΑΘΗΣΗ

στην κατεξοχήν κουρδική πόλη. Ταυτόχρονα

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

οι άνθρωποι του Αφρίν εκμεταλλεύτηκαν την

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

ειρήνη και τη σταθερότητα που απολάμβαναν

ΤΟΥ ΑΦΡΙΝ ΣΤΗ ΣΧΑΜΠΑ

για να αναπτύξουν τις δημοκρατικές αρχές στις

Έκθεση KPC

οποίες πίστευαν οι περισσότεροι κάτοικοι στις

Η

διεθνής

κοινότητα

και

ιδιαίτερα

οι

υποστηρικτές των δικαιωμάτων των παιδιών και

κατά πλειοψηφία κουρδικές περιφέρειες της
Βόρειας Συρίας, γνωστής ως Ροζάβα (Rojava).

οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
γνώριζαν καλά ότι το Αφρίν ήταν μια όαση
ειρήνης και ασφάλειας μέσα στη διαρκή κόλαση
του συριακού εμφύλιου πολέμου, η οποία
παρείχε ασφαλές καταφύγιο σε εκατοντάδες
χιλιάδες πολίτες. Ο πληθυσμός του Αφρίν
σχεδόν διπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια της

Σύμφωνα με τις αρχές της Επανάστασης της

σύγκρουσης,

Ροζάβα, τα παιδιά και οι νέοι των Κούρδων και

καθώς

εκατοντάδες

χιλιάδες,

κυρίως Άραβες, πρόσφυγες είχαν καταφύγει των Αράβων παρακολούθησαν πρωτοβάθμια,
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προπαρασκευαστικά και δευτεροβάθμια σχολεία,

Οι τουρκικές αεροπορικές επιδρομές και οι

καθώς και μια δωδεκάδα ειδικευμένα ινστιτούτα. Σε

βομβαρδισμοί του πυροβολικού προκάλεσαν τη

ένα ιστορικό βήμα, ένα Πανεπιστήμιο

μερική ή ολική καταστροφή 68 σχολεία, από τα 318

εγκαινιάστηκε στην πόλη Αφρίν για πρώτη φορά

σχολεία που διαχειριζόταν το KPC πριν από τον

στη Κουρδική ιστορία.

πόλεμο.

Όλα τα σχολεία διευθύνονταν και διοικούνταν

Η βίαιη, απρόκλητη επίθεση της Τουρκίας και

από ντόπιους διευθυντές και καθηγητές και
χρηματοδοτούντο από την Επιτροπή Μάθησης και
Εκπαίδευσης (KPC). Μετά την βάρβαρη τουρκική
επίθεση, η παρακολούθηση των μαθημάτων έγινε
επικίνδυνη και ανασφαλής και αναγκαστικά τα
μαθήματα σταμάτησαν.
των ισλαμιστικών συμμοριών με τις οποίες συνδέεται
οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από
το Αφρίν στη Σαχμπά, η οποία βρισκόταν κάτω
από τον έλεγχο του

ISIS έως το 2016. Μόλις

εγκαταστάθηκαν εκεί δημιουργήθηκαν σχολεία σε
σκηνές για περίπου 1000 παιδιά σε τρία στρατόπεδα
προσφύγων: Berxwedan, Serdem και Afrin. Τώρα
Ωστόσο, η βαρβαρότητα του τουρκικού κράτους δημιουργούνται περισσότερα σχολεία σε όλη τη
και των βίαιων ισλαμιστών πολιτοφυλάκων του δεν

Σαχμπά. Έχουμε ακόμα πολύ μεγάλη δουλειά

εξαίρεσε τα παιδιά του σχολείου. 30 μαθητές και 2
δάσκαλοι έχασαν τη ζωή τους και ήταν περίπου 80
οι μαθητές που είτε τραυματίστηκαν είτε έμειναν
ανάπηροι λόγω του βομβαρδισμού.
42.000
9.000

μαθητές

δημοτικών

προπαρασκευαστικών

σχολείων,

τμημάτων

και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 550 σπουδαστές
ινστιτούτων και 450 πανεπιστημιακοί φοιτητές

για να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Σε καμία

είναι τώρα εκτός σχολείου λόγω του πολέμου. περίπτωση δεν πρέπει - εμείς οι καθηγητές από την
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Αφρίν - να αφήσουμε τους γιούς μας και τις κόρες
μας στην περιοχή Σαχμπά χωρίς εκπαίδευση.
Τα άτυπα σχολεία των στρατοπέδων προσφύγων
διοικούνται από εθελοντές διευθυντές του KPC
και καθηγητές από το Αφρίν. Αυτά τα σχολεία
αποτελούν μια πρόκληση: οι εθελοντές παρέχουν
καλής ποιότητας διδασκαλίας με περιορισμένη
χρηματοδότηση και χωρίς βασικούς πόρους. Η
δουλειά είναι δύσκολη - μερικές φορές θλιβερή αλλά συχνά εμψυχωτική.
Σε αυτή την κατάσταση, οι πρόσφυγες χρειάζονται
απλές, γρήγορες, χαμηλού κόστους και βιώσιμες
λύσεις, κάτι που παρέχουμε σε αυτές τις αίθουσες
διδασκαλίας. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά
στοιβαγμένα, σε στρατόπεδα, χωριά και πόλεις
γύρω από τη Σαχμπά, που πρέπει να μορφωθούν
και τα οποία έχουν ανάγκη την καθημερινή ρουτίνα
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Παιδιά συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε τάξεις μέσα σε σκηνές στο Στρατόπεδο Προσφύγων Berxwedan.

που προσφέρεται από την κανονική σχολική

Στον προσφυγικό καταυλισμό Afrin ο αριθμός των

φοίτηση, ένας τρόπος για να μπορέσουν να ξεχάσουν παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτιμάται
τις τρομερές εμπειρίες του πολέμου.
15

σκηνές

στο

στρατόπεδο

χρησιμοποιούνται τώρα
περίπου

450

μαθητές

σε 150 και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε
Berxwedan περίπου 30.

για να φιλοξενήσουν Στο Αφρίν πριν από την τουρκική στρατιωτική
δημοτικού

και

25

κατοχή. η κύρια γλώσσα διδασκαλίας για τους

εκπαιδευτικούς και διευθυντές. Στο στρατόπεδο

Κούρδους μαθητές ήταν τα κουρδικά ενώ οι Άραβες

Serdem, υπάρχουν 250 μαθητές δημοτικού και 60 διδάσκονταν στα αραβικά. Πιστεύουμε ότι όλα τα
ενδιάμεσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

παιδιά έχουν το δικαίωμα να μαθαίνουν τη μητρική
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τους γλώσσα.
Όταν τα κουρδικά καθιερώθηκαν ως κύρια γλώσσα, εμείς διδάσκαμε τα αραβικά και τα αγγλικά ως
δευτερεύουσες γλώσσες. Τα σχολικά μαθήματα περιελάμβαναν μαθηματικά, επιστήμες, ιστορία,
γεωγραφία, κοινωνιολογία, αγγλικά, γαλλικά, φιλοσοφία και βιολογία. Οι μαθητές έκαναν επίσης
μαθήματα τεχνών, μουσικής και αθλημάτων.
Πολλές προκλήσεις πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να παρασχεθεί κατάλληλη εκπαίδευση
στους προσφυγικούς καταυλισμούς. Για παράδειγμα, σε δύο πρόσφατες περιπτώσεις, οι περισσότερες
σκηνές κατακλύστηκαν από τη βροχή και έπρεπε να σταματήσουμε προσωρινά τη διδασκαλία.
Εκτός αυτού, η θερμότητα μέσα στις σκηνές είναι αφόρητη στις ζεστές μέρες, προκαλώντας ζάλη και
ρινορραγίες μεταξύ των παιδιών και εμποδίζοντάς τα να παίξουν έξω. Χρειαζόμαστε κλιματισμό έτσι
ώστε τα παιδιά να μην αρρωσταίνουν.
Δεν υπάρχουν τουαλέτες και μπάνια για παιδιά με συνέπεια πολύ κακές συνθήκες υγιεινής.
Μεταδοτικές ασθένειες όπως η χολέρα και η διάρροια μπορεί να εξαπλωθούν σε αυτές τις συνθήκες,
όπως και η λεϊσμανίαση, οι μύγες και τα κουνούπια. Έχουμε ανάγκη από επαρκείς πόρους για την
πρόληψη των ασθενειών και για να διατηρήσουμε την υγεία των παιδιών.
Αυτή τη στιγμή ζουν εδώ 30 χιλιάδες μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και επτά χιλιάδες
της δευτεροβάθμιας. Ακόμη και φοιτητές σε αυτή την κατάσταση πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν
την εκπαίδευσή τους. Υπάρχουν 1.536 εκπαιδευτικοί και διευθυντές έτοιμοι να διδάξουν και
να εκπαιδεύσουν τους μαθητές, αλλά χρειάζονται βασικές προμήθειες για να μπορέσουν να
λειτουργήσουν τα σχολεία.
Νέα εγχειρίδια πρέπει να εκτυπωθούν γιατί τα βιβλία μας είτε τα κατάσχεσαν είτε τα κατέστρεψαν
οι κατακτητές. Σήμερα, μόνο ηλεκτρονικά βιβλία είναι διαθέσιμα σε USB, και ούτε εκτυπωτές ούτε
χαρτί έχουμε. Είναι σχεδόν αδύνατη η εισαγωγή τυπωμένων βιβλίων από τη Jazira γιατί το καθεστώς
ελέγχει τις γύρω περιοχές.
Τα σχολεία έχουν ανάγκη επίσης από χαρτί, πίνακες, βιβλία ασκήσεων, στυλό και μολύβια, κουρδικά,
αραβικά, αγγλικά, επιστημονικά και μαθηματικά βιβλία, γομολάστιχες, σημειωματάρια, βιβλία
εφαρμοσμένης τέχνης, σημειωματάρια σχεδίασης, σετ γεωμετρίας, τσάντες και καλοκαιρινά ρούχα.
Πάνω απ’ όλα, χρειαζόμαστε ουσιαστική χρηματοδότηση για να παρέχουμε όλα αυτά τα αντικείμενα
και να λειτουργήσουμε με επιτυχία τα σχολεία.
Είναι απαραίτητο όλα τα εκτοπισμένα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε κάποια μορφή εκπαίδευσης.
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Είναι προς το συμφέρον της διεθνούς κοινότητας να αποφύγει μια κατάσταση στην οποία
περισσότερα από 30.000 παιδιά του Αφρίν δεν θα επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και δεν θα μπορέσουν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο στην ενδεχόμενη ανασυγκρότηση της
Συρίας.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

βίαια εκτοπισμένοι μετανάστες έχουν ορισμένα

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ

δικαιώματα

Από τους Δήμους Αφρίν και Σαχμπά

διεθνείς συμφωνίες και από το Εθιμικό Διεθνές

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δίκαιο. Στη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων,

εξασφαλισμένα

από

διάφορες

Οι πρόσφυγες του Αφρίν έφυγαν για να γλυτώσουν έχουν τα ίδια δικαιώματα κάτω από το διεθνές
από την εθνοκάθαρση και την γενοκτονία. Για

ανθρωπιστικό δίκαιο όπως όλοι οι άλλοι.

αυτό το λόγο η διεθνής κοινότητα πρέπει να

Οι Κατευθυντήριες Αρχές για την Εσωτερική

τους αναγνωρίσει την ιδιότητα του πρόσφυγα. Εκτόπιση,
Μια ολόκληρη εθνοτική ομάδα αντιμετώπισε

που

καθιερώθηκαν

το

1998,

διατυπώνουν και ορίζουν το διεθνές νομικό

την εξολόθρευση, ως αποτέλεσμα απρόκλητης
επιθετικότητας από ένα γειτονικό κράτος, την
Τουρκία, και τις ακραίες τζιχαντιστικές συμμορίες
που συμμαχούν μαζί της. Μέχρι τη στιγμή της
επίθεσης, το Αφρίν ήταν ειρηνικό και αυτάρκες
για αρκετά χρόνια.
Όπως όλα τα ανθρώπινα όντα, οι εσωτερικοί
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πλαίσιο που σχετίζεται με την κατάσταση των

είναι δυνατή οι Κατευθυντήριες Αρχές απαιτούν

εσωτερικών μεταναστών.

αποζημίωση ή απλώς αποκατάσταση (Αρχές 28-30).

Οι Κατευθυντήριες Αρχές ορίζουν ότι ο αυθαίρετος

Η Σύμβαση της Γενεύης του 1951, η κύρια πηγή

εκτοπισμός, αυτός καθαυτός, απαγορεύε-ται (Αρχές

του διεθνούς δικαίου που σχετίζεται με τις ένοπλες

5-7). Όταν οι άνθρωποι εκτοπίζονται, διατηρούν συγκρούσεις, δεν εξετάζει συγκεκριμένα το ζήτημα
ένα

ευρύ

φάσμα

οικονομικών,

κοινωνικών,

πολιτιστικών, αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων,
συμπεριλαμβανομένου

του

δικαιώματος

των άμαχων πολιτών που εγκαταλεί-πουν τα πεδία
των συγκρούσεων.

στη

βασική ανθρωπιστική βοήθεια (όπως τα τρόφιμα,
το φάρμακο και το καταφύγιο), το δικαίωμα να
προστατεύονται από τη σωματική βία, το δικαίωμα
στην εκπαίδευση, την ελευθερία

Στα χρόνια από τότε που υπογράφτηκε, εκατομμύρια
άνθρωποι

έχουν

εκτοπιστεί

από

εμφύλιους

πολέμους, εθνοτικές και θρησκευτικές συγκρούσεις
και άλλες βιαιότητες.
Η Ύπατη Αρμοστεία (UNHCR) έχει διαπιστώσει
ότι οι άνθρωποι που προσπαθούν να ξεφύγουν από
στη μετακίνηση και τη διαμονή, και πολιτικά τέτοιες συνθήκες και επειδή η πολιτεία (η κρατούσα
δικαιώματα όπως το δικαίωμα συμμετοχής σε
δημόσιες υποθέσεις και το δικαίωμα να συμμετέχουν
σε οικονομικές δραστηριότητες (Αρχές 10-23).
Οι εκτοπισμένοι έχουν επίσης το δικαίωμα να
λάβουν βοήθεια από τις αρμόδιες αρχές, το δικαίωμα
μιας αξιοπρεπούς και ασφαλούς επιστροφής στα
σπίτια τους, το δικαίωμα επανεγκατάστασης ή την

κατάσταση) είναι απρόθυμη ή ανίκανη να τους

τοπική ενσωμάτωση και το δικαίωμα να βοηθηθούν προστατεύσουν πρέπει να θεωρούνται πρόσφυγες.
στην ανάκτηση της απολεσθείσας ιδιοκτησίας και

Περιφερειακές συμφωνίες, όπως η σύμβαση της

των περιουσιακών στοιχείων. Όταν η επιστροφή δεν

Αφρικανικής ΟΑΕ και η Διακήρυξη της Καρθαγένης
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στη Λατινική Αμερική, υποστηρίζουν αυτή

είναι ήδη με έναν πληθυσμό προσφύγων που

την άποψη.

έχει αυθόρμητα εγκατασταθεί εκεί πριν από την
άφιξη των υπηρεσιών αρωγής. Άλλα στρατόπεδα

ΦΙΛΟΞΕΝΩΝΤΑΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΥΣ

μπορούν να οργανωθούν πριν από την άφιξή

Πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένοι (IDP)

τους - για παράδειγμα, όταν κάποιο στρατόπεδο

οι οποίοι φθάνουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή ετοιμάζεται με σκοπό να τους υποδεχτεί.
τείνουν να προσαρμοστούν με διαφορετικούς

Όταν η Τουρκία και η συριακή αντιπολίτευση με

τρόπους. Μερικοί προτιμούν να εγκατασταθούν την οποία συμμάχησε ξεκίνησαν την Οργουελιανή
σε στρατόπεδα που χτίστηκαν για αυτό το

επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Κλάδος

συγκεκριμένο σκοπό σε ελεύθερους χώρους, Ελαίας» τον Ιανουάριο του 2018, ήταν σίγουρο
ενώ άλλοι επιλέγουν να ζήσουν με τον τοπικό ότι θα οδηγούσε σε ανθρωπιστική καταστροφή.
πληθυσμό.

Οι υποστηριζόμενοι από την Τουρκία στρατιώτες

Ένα κακώς σχεδιασμένο στρατόπεδο προσφύγων

τραγουδούσαν τα τραγούδια της Αλ Κάιντα

θέτει πολλούς κινδύνους για τους ήδη ευάλωτους

και απειλούσαν να σφαγιάσουν τον Κουρδικό

ανθρώπους που ζουν σε αυτό. Υπερπληθυσμός και πληθυσμό εκτός αν ασπάζονταν την ριζοσπαστική
κακή υγιεινή οδηγούν στη μετάδοση επικίνδυνων ισλαμιστική ιδεολογία την οποία πρέσβευαν το
ασθενειών, όπως η ιλαρά, η μηνιγγίτιδα, ή χολέρα. ISIS και η Αλ Κάιντα. Βίντεο που τραβήχτηκαν
Το ανεπαρκές καταφύγιο, όπως οι βιαστικά

και διαδόθηκαν από τους ίδιους τους αντάρτες -

χτισμένες σκηνές, σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν

δείχνοντάς τους να απειλούν να αποκεφαλίσουν

έχουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής τους

τα «άθεα» θύματά τους απέδειξαν ότι αυτές

και εκτίθενται σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

οι ομάδες δεν ήταν τίποτα περισσότερο από

Επιπλέον, το περιβάλλον μπορεί να έχει έντονο

τζιχαντιστικές συμμορίες.

αντίκτυπο στην υγεία τους, ιδιαίτερα αν είναι πολύ
διαφορετικό από το περιβάλλον από το οποίο οι
άνθρωποι έχουν φύγει (για παράδειγμα, μπορεί να
υπάρχουν ασθένειες στις οποίες οι εκτοπισμένοι
να μην έχουν φυσική ανοσία).
Οι υπηρεσίες αρωγής συνήθως αντιμετωπίζουν
τη μία από τις δύο πιθανές καταστάσεις όταν Ο πληθυσμός του Αφρίν είχε σχεδόν διπλασιαστεί
ασχολούνται με στρατόπεδα. Κάποια στρατόπεδα

κατά τη διάρκεια του πολέμου της Συρίας, καθώς
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εκατοντάδες χιλιάδες, κυρίως Άραβες, πρόσφυγες 2018, μια 7μελής επιτροπή για τους Δήμους και
βρήκαν καταφύγιο εκεί και ζούσαν με τους ντόπιους την προστασία του περιβάλλοντος εκλέχτηκε,
που ήταν κυρίως Κουρδικός πληθυσμός.

με στόχο την παροχή δημοτικών υπηρεσιών

Η εισβολή και η κατοχή του Αφρίν συνάντησε όπως ύδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, υγιεινή,
την εκκωφαντική σιωπή και την αδιαφορία της

καθαριότητα, προστασία του περιβάλλοντος,

διεθνούς κοινότητας - κυρίως της Ευρώπης, της

άδειες και συμβόλαια.

Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, μετά την μαζική έξοδο από το Αφρίν,

Ενώ οι βίαιοι βομβαρδισμοί εναντίον αμάχων μεγάλος

αριθμός

εργατών

και

στελεχών

συνεχίζονταν και οι εισβολείς περικύκλωναν

αναλαμβάνει να παρέχει βοήθεια και υπηρεσίες

το Αφρίν, οι κάτοικοι της περιοχής, μαζί με

στους εκτοπισμένους. Επομένως έπρεπε να

πολλούς χωρικούς, έπρεπε να φύγουν από τις ημι- διορίσουμε επιτροπές έκτακτης ανάγκης από
πολιορκημένες περιοχές για να γλυτώσουν

ειδικευμένους ανθρώπους μέσα από τον ίδιο
τον εκτοπισμένο πληθυσμό.
να

διατεθούν

επαρκείς

Ήταν απαραίτητο

πόροι

προκειμένου

να αντιμετωπιστούν οι ποικίλες ανάγκες των
εκτοπισθέντων, παρόλο που δεν είχαμε δημοτικά
έσοδα από εισφορές, αμοιβές, άδειες ή επενδύσεις
για τη χρηματοδότησή τους.
το βιασμό, τις λεηλασίες και τις σφαγές από Οι πόλεις και τα χωριά της Σαχμπά που είχαν ζήσει
τους τζιχαντιστές. Η πλειοψηφία κινήθηκε προς

τον πόλεμο ήταν σε αξιοθρήνητη κατάσταση. Η

την περιοχή Σαχμπά, η οποία δεν ήταν έτοιμη

τοπική υποδομή ήταν κατεστραμμένη και νάρκες

να απορροφήσει τόσα πολλά άτομα. Πολλοί ξηράς και βόμβες διασκορπισμού υπήρχαν παντού
εκτοπισμένοι υπέφεραν προσπαθώντας να βρουν ως αποτέλεσμα της κατοχής του ISIS και επομένως
καταφύγιο στα ναρκοθετημένα χωριά πριν οι

η ασφάλεια ήταν εύθραυστη. Έτσι, η ανοικοδόμηση

δημοτικές μας ομάδες να μπορέσουν να τους

και η εκκαθάριση των ναρκών και των συντριμμιών

δώσουν βοήθεια.

ήταν μια προτεραιότητα για να προστατευθούν

Δημοτικά συμβούλια της Σαχμπά:

άμαχοι και εκτοπισμένοι από το Αφρίν.

Δημοτικά συμβούλια ιδρύθηκαν στη Σαχμπά το

Η Σαχμπά έχει τέσσερις μεγάλες πόλεις, καθεμία

2016 αλλά δεν είχαν επαρκές τεχνικό προσωπικό από τις οποίες είναι κεντρικός δήμος με διάφορα
και κατάλληλους πόρους. Στις 20 Ιανουαρίου
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δορυφορικά

χωριά.

Υπάρχει

άμεση

ανάγκη

κοινοτικών υπηρεσιών για νερό, συντήρηση δρόμων,

το Αφρίν στη Σαχμπά διογκώθηκε, με εκατοντάδες

ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα βασικά άκρως απαραίτητα

χιλιάδες ανθρώπους που εγκατέλειψαν την περιοχή,

σε όλες αυτές τις πόλεις και χωριά.

λόγω της εθνοκάθαρσης που διέπραττε ο τουρκικός

Σημαντικοί δήμοι της περιοχής Σαχμπά:

στρατός καθώς πλησίαζε το κέντρο του Αφρίν. Μέσα

• Δήμος Tal Rifaat: Ο μεγαλύτερος δήμος στο

σε λίγες μέρες, δημιουργήσαμε ένα στρατόπεδο

Καντόνι. Είχε πληθυσμό περίπου 7.000 πριν από την έκτακτης ανάγκης για τους εισερχόμενους στη
έξοδο από το Αφρίν. Σήμερα περισσότεροι από 40.000

Σαχμπά, ακριβώς βόρεια της πόλης Fafin.

άνθρωποι ζουν στην περιοχή, κυρίως εκτοπισμένοι.

Το στρατόπεδο Berxwedan, ιδρύθηκε στις 20 Μαρτίου

- Τα χωριά που συνδέονται με αυτό το δήμο είναι:

2018, δημιουργήθηκε κάτω από την πίεση της στιγμής,

Sheikh Issa, Tal Ajar, και Kafr Antran.

λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης. Προκειμένου να

•Δήμος Fafin: Ο πληθυσμός του Fafin και των γύρω μειωθούν οι κίνδυνοι για την υγεία, ήταν απαραίτητο ο
χωριών πριν από τον εκτοπισμό υπολογιζόταν σε

προγραμματισμός και η οργάνωση του τόπου να γίνει

περίπου 10.000. Σήμερα, υπάρχουν περίπου 50.000 άμεσα και αυτό πραγματοποιήθηκε το συντομότερο
εκτοπισμένοι στο Fafin.
•Δήμος Ahras: Ο σημερινός πληθυσμός, μετά
τον εκτοπισμό, είναι περίπου 30.000 άνθρωποι.

δυνατόν, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα
από τον υπερπληθυσμό και να ανακουφιστούν οι
πρόσφυγες. Έπρεπε να εξασφαλίσουμε ασφαλές
καταφύγιο το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να
προστατευθούν οι πρόσφυγες από το περιβάλλον και
να στήσουμε την απαραίτητη υποδομή για υγιεινή,
διατροφή, ύδρευση, αποχέτευση, και άλλες βασικές
ανάγκες. Οι εθελοντές κινητοποιήθηκαν παρέχοντας
ιατρικές υπηρεσίες και τρόφιμα στα άτομα που είχαν

-Τα χωριά του Ahras περιλαμβάνουν: Umm Hosh, ανάγκη, παρά τους υλικοτεχνικούς και γεωγραφικούς

:

KafrNasih, Tal Qarah και Harbel.

περιορισμούς που αντιμετωπίσαμε.

• Δήμος Kafr Naya: Υπάρχουν περισσότεροι από

Η δουλειά μας ήταν να εξασφαλίσουμε ότι οι

30.000 εκτοπισθέντες από το Αφρίν σε αυτόν τον

σωστές ποσότητες προμηθειών θα έφταναν στα

δήμο.

σωστά σημεία. Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή λάθος

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ

θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην

ΓΙΑ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΟΥΝ

αλυσίδα παροχής υπηρεσιών και θα μπορούσε να

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΡΙΝ

καθυστερήσει τις απαραίτητες διαδικασίες, όπως

Στα μέσα Μαρτίου, η εισροή των εκτοπισθέντων από

η διανομή τροφίμων. Πρέπει να είμαστε 53πολύ
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προσεκτικοί σε όλες τις πτυχές της δουλειάς μας για να διασφαλίσουμε ότι σίτιση και συνθήκες υγιεινής θα
παρέχονται και γρήγορα και επαρκώς.

Παρά την έλλειψη πόρων, σημαντικές ποσότητες πόσιμου νερού και

κατάλληλες δεξαμενές έχουν

εξασφαλιστεί, οι δρόμοι προς τα στρατόπεδα έχουν πλακοστρωθεί, οι σκηνές έχουν ηλεκτρική ενέργεια από

Διανομή νερού - Στρατόπεδο Προσφύγων Berxwedan.

Ένα πάρκο χτίζεται
στο στρατόπεδο προσφύγων Berxwedan.
.

Πέτρες αποστράγγισης για την εμποδιστεί η εισροής νερού στις σκηνές και για γενική καθαριότητα του

εδάφους.
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τις 6:30 μ.μ. και μετά, και νέες κοινόχρηστες τουαλέτες τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες έχουν
κατασκευαστεί.
Διάφορα υλικά και αντικείμενα έχουν αγοραστεί για την κατασκευή νέων υποδομών στο στρατόπεδο.
Ξοδέψαμε 220.000 δολάρια σε τσιμέντο, τούβλα, χαλίκια και άλλα 235.000 δολάρια για την ενοικίαση
ελκυστήρων, φορτηγών, ανατρεπόμενων οχημάτων και εκσκαφέων. $45.000 για τους μισθούς των
εργατών και για συντήρηση και $400.000 σε γεννήτριες και καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρισμού
και την άντληση πόσιμου νερού από πηγάδια. Ως εκ τούτου, οι δήμοι μας έχουν μεγάλη ανάγκη από
την χρηματοδότηση της UNHCR, της UNICEF και άλλων τοπικών φορέων και διεθνών οργανισμών
και ιδρυμάτων.
Παρά τα χρήματα που έχουμε ξοδέψει, οι υπηρεσίες που παρέχουμε δεν επαρκούν, και χρειαζόμαστε
το κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη βελτίωσή τους.
Πάντα γινόταν πολλή συζήτηση για το κατά πόσον η δημιουργία καταυλισμών είναι αποδεκτή ή
για το αν θα ήταν καλύτερα οι πόροι να δοθούν για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων που
φιλοξενούν την πλειονότητα των εσωτερικά εκτοπισμένων. Εμείς γνωρίζουμε ότι τα στρατόπεδα
προσφύγων συνήθως παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο απ’ ό, τι οι ανοιχτοί προσφυγικοί οικισμοί.
Γρήγορα παρατηρείται υπερπληθυσμός και είναι λιγότερο πιθανό ότι τα βοηθητικά προγράμματα και
οι υπηρεσίες όπως το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια και η υγειονομική περίθαλψη θα είναι διαθέσιμα όταν
φτάσουν οι πρόσφυγες. Παρ’ όλα αυτά, είναι πιο δύσκολη η προσφορά υπηρεσιών και η οργάνωση
όταν μιλάμε για πολύ μεγάλες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις.
Οι δύο κύριοι τρόποι αποκατάστασης προσφύγων – καταυλισμοί και ενσωμάτωση στον τοπικό
πληθυσμό-παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Οι κατασκηνώσεις είναι πιο κατάλληλες
για προσωρινές καταστάσεις, μας διευκολύνουν να εκτιμήσουμε τους πληθυσμούς, να αξιολογήσουμε
τις ανάγκες και να παρακολουθήσουμε την κατάσταση υγείας των εκτοπισμένων. Ορισμένες
βασικές υπηρεσίες είναι πιο εύκολο να οργανωθούν σε καταυλισμούς (όπως διανομή βοήθειας και
εμβολιασμοί). Επιπλέον, τα στρατόπεδα παρέχουν άσυλο και προστασία.
Περίπου 130.000 πρόσφυγες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, κατοικούν σε υποβαθμισμένα σπίτια σε
άθλιες εγκαταλειμμένες πόλεις και χωριά σε όλη την περιοχή Σαχμπά. Επιπλέον, υπάρχουν περίπου
5.000 πρόσφυγες σε τρία στρατόπεδα, χωρίς πρόσβαση σε άλλες εγκαταστάσεις υγείας εκτός από τα
ιατρεία του καταυλισμού, συν δύο κινητές μονάδες υγείας.
Για την αντιμετώπιση των αναγκών χιλιάδων προσφύγων που είναι παγιδευμένοι στη Σαχμπά είναι
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σημαντικό να κατασκευαστούν δύο ή και τρία νέα νοσοκομεία στην περιοχή. Ο αποκλεισμός και οι
άλλες προκλήσεις στους δρόμους από το Χαλέπι έως τη Σαχμπά καθιστούν δύσκολη τη μεταφορά
ασθενών που έχουν ανάγκη ιατρικής περίθαλψης και και άλλων μορφών βοήθειας. Η πρόσβαση
στους δρόμους δεν επιτρέπεται όχι μόνο για την ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και για ασθενείς με
σοβαρές ιατρικές παθήσεις και έγκυες γυναίκες. Χρειαζόμαστε επίσης σημαντική χρηματοδότηση για
την αγορά εντομοκτόνων, τρωκτικοκτόνων και αντίδοτα για έντομα και δαγκώματα από σκορπιό ή
φίδι. Η δουλειά μας είναι να διευκολύνουμε τη δυσχερή κατάσταση των προσφύγων παρέχοντας είδη
πρώτης ανάγκης και να διασφαλίσουμε ότι πηγές μόλυνσης - όπως σάπια σκουπίδια και ακατέργαστα
λύματα - που συνήθως σχετίζονται με τον εκτοπισμό και την έλλειψη υποδομής δεν θα υπάρξουν εδώ.
Ελπίζουμε ότι σύντομα θα γίνουν όσο το δυνατόν περισσότεροι οι πρόσφυγες που θα ξεκινήσουν
κάποιες επιχειρήσεις. Πρόσφατα, οι δήμοι μας δημιούργησαν μικρές αγορές μέσα στους καταυλισμούς.
Υπάρχουν παντοπωλεία, οπωροπωλεία, σημεία για παγωτά και φαλάφελ, και ένα κατάστημα με
μέγεθος τέντας στο οποίο πουλιούνται ρούχα και παπούτσια.
Παρά τους περιορισμένους πόρους, κατορθώσαμε να δράσουμε αμέσως για να διευκολύνουμε τη
δυστυχία των εκτοπισμένων δημιουργώντας τρία στρατόπεδα.
Το Στρατόπεδο Berxwedan (Αντίσταση) είναι αυτό που ιδρύθηκε πρώτα, κοντά στην πόλη Fafin.
Επειτα, ένα άλλο στρατόπεδο δημιουργήθηκε στο Tel Susin και ονομάζεται Serdem. Το στρατόπεδο
Efrin φτιάχτηκε για τους νομάδες μετά από δικό τους αίτημα έτσι ώστε να διατηρήσουν τη δική τους
κουλτούρα και να εξασφαλίσουν την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής.
Τα στρατόπεδα είναι περίπου 15 χλμ στα βόρεια του Χαλεπίου και περίπου 40 χιλιόμετρα από την
πόλη του Αφρίν.
Κάθε καταυλισμός χωρίζεται σε κοινότητες, κάθε μία από τις οποίες είναι υπό την προεδρία ανδρών
και γυναικών συμπροέδρων. Τα στρατόπεδα όλα έχουν υπηρεσιακή, υγειονομική και κοινωνική
επιτροπή που εποπτεύει την κατανομή της βοήθειας και τη διατήρηση της τάξης.
Περίπου 200 οικογένειες εξακολουθούν και περιμένουν να πάρουν σκηνές αλλά δεν έχουμε αρκετά
χρήματα για να τις αγοράσουμε.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ:
•Οι συνέπειες της τουρκικής κατοχής της Αφρίν επηρεάζουν σημαντικά το ηθικό, τη ψυχολογία
καθώς και τις καθημερινές υλικές συνθήκες των ανθρώπων εδώ.
•Τα εκτοπισμένα παιδιά και τα βρέφη υποφέρουν περισσότερο, αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα
εκπαίδευσης που θα τους επέτρεπε ένα καλύτερο μέλλον και καμία ψυχαγωγία για να τους αποσπά
την προσοχή από τον πόλεμο και την προσφυγιά. Καθώς οι περισσότεροι γονείς εδώ είναι φτωχοί,
τα παιδιά αντιμετωπίζουν υποσιτισμό ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία και παιδική ατροφία.
•Μέσα στις σκηνές επικρατεί αφόρητη ζέστη. Δεν υπάρχουν ανεμιστήρες για εξαερισμό και δεν
υπάρχουν ψυγεία για να κρατήσουν τα τρόφιμα φρέσκα και ασφαλή από τα έντομα.
• Το μόνο νοσοκομείο εδώ, το Νοσοκομείο Afrin, έχει ανάγκη από γιατρούς και ιατρικό προσωπικό.
Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για να λειτουργήσει το νοσοκομείο και
χρήματα για τους μισθούς τους.
•Ζητούμε επίσης από τις αρμόδιες αρχές που ασχολούνται με τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους
σε όλο τον κόσμο να δημιουργηθεί ένα ασφαλές ελεύθερο πέρασμα προς το Χαλέπι, ώστε να
μπορούμε να φέρνουμε βοήθεια και να μεταφέρουμε ασθενείς στα νοσοκομεία εκεί.
•Οι σκηνές που έχουμε δεν είναι κατάλληλες για ασθενείς με άσθμα και νεογνά το καλοκαίρι και είναι
επιρρεπείς σε πλημμύρες το χειμώνα. Πρέπει να αγοράσουμε τροχόσπιτα για να φιλοξενήσουν τους
ανθρώπους, καθώς και αποστειρωμένες δεξαμενές νερού. Όλα αυτά είναι μόνο μια σταγόνα στον
ωκεανό αν λάβουμε υπόψη μας το μέγεθος της αποστολής μας: την παροχή βασικών αγαθών για
130.000 εκτοπισμένους Κούρδους του Αφρίν που ζουν σε ερειπωμένα σπίτια, πρώην καταστήματα,
και ακόμη και σε μισοκατεστραμμένα σχολεία και τζαμιά στην Σαχμπά.
•Εκτός καταυλισμών, σπίτια χωρίς πόρτες ή παράθυρα, με κουβέρτες που χρησιμοποιούνται για
την κάλυψη αυτών των ανοιγμάτων είναι συνηθισμένα στη Σαχμπά. Είναι σύνηθες πέντε έως έξι
οικογένειες να μοιράζονται τη ζωή τους μέσα σε ένα μικρό σπίτι, χωρίς πρόσβαση σε πόσιμο νερό
και ηλεκτρικό ρεύμα. Οι δήμοι μας έχουν δαπανήσει πεντακόσιες χιλιάδες δολάρια για την παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και για την συλλογή των απορριμμάτων. Ωστόσο, οι υπηρεσίες αυτές
εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς ή κατάλληλες για έναν σωστό τυπικό υγιεινό καταυλισμό που οι
σκηνές χρειάζονται επιπλέον ώρες ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών
μηνών.
• Τα στρατόπεδα μας χρειάζονται τουαλέτες, σχολεία, παιδικές χαρές, πάρκο και χώρους διασκέδασης.
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Πάνω απ’ όλα, χρειάζονται περισσότερη ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια, επίσης ηθική
υποστήριξη και ουσιαστική χρηματοδότηση. Έχουμε δαπανήσει όλους τους πόρους μας για να
παρέχουμε την υποστήριξη αυτή μέχρι τώρα.
•Ορισμένες χώρες, ιδίως στη Δυτική Ευρώπη, υποστηρίζουν ότι οι πολίτες που εγκαταλείπουν
τις εστίες τους προκειμένου να αποφύγουν γενικευμένο πόλεμο ή που φοβούνται τη δίωξη από μη
κυβερνητικές ομάδες όπως οι πολιτοφυλακές και οι αντάρτες, δεν πρέπει να αποκτήσουν επίσημα
καθεστώς πρόσφυγα. Παρόλα αυτά, η άποψη της UNHCR είναι ότι η αιτία των διώξεων δεν πρέπει να
είναι καθοριστική ως προς αυτό. Το καθεστώς του πρόσφυγα πρέπει να προσδιορίζεται από το αν ένα
άτομο μπορεί ή δεν μπορεί να προστατευθεί στη χώρα καταγωγής του. Κατά συνέπεια, οι εσωτερικά
εκτοπισμένοι (IDP) Κούρδοι του Αφρίν, που αποτελούν μια ξεχωριστή εθνοτική μειονότητα η οποία
αντιμετωπίζει την εξόντωση από τα χέρια της Τουρκίας και τις βίαιες σουνιτικές πολιτοφυλακές της,
αξίζουν τόσο το καθεστώς του πρόσφυγα όσο και τη διεθνή προστασία.
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Αποχωρητήρια - Στρατόπεδο Προσφύγων Berxwedan.
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Αποκομιδή απορριμάτων - Στρατόπεδο Προσφύγων Berxwedan.
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Αποκομιδή απορριμάτων- Στρατόπεδο Προσφύγων Serdem

Ηλεκτρισμός - Στρατόπεδο Προσφύγων Serdem

Διανομή νερού - Στρατόπεδο Προσφύγων Serdem

Πάρκο - Στρατόπεδο Προσφύγων Serdem
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Πλύσιμο πιάτων - Στρατόπεδο Προσφύγων Serdem

Serdem refugee camp

Πλυντήρια - Στρατόπεδο Προσφύγων Serdem
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Πέτρες αποχέτευσης - Στρατόπεδο Προσφύγων Serdem
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09
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
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καλοκαιρινούς μήνες η κατάσταση στο Αφρίν θα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗ

επιδεινωθεί και πάλι μαζικά εξαιτίας της αυξημένης

ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ

θερμοκρασίας στην περιοχή. Οι καιρικές συνθήκες

Όπως μπορεί να γίνει κατανοητό από αυτή την

προκαλούν

εμπεριστατωμένη μελέτη, η κατάσταση των

πρόσφυγες που ζουν στα στρατόπεδα, όπως ανάγκη

πολλές

ακόμη

ανάγκες

στους

προσφύγων στη Σαχμπά, ειδικά στα στρατόπεδα για περισσότερο νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, φάρμακα
προσφύγων,

είναι

κρίσιμη.

Αντιμετωπίζουν

κατά της διάδοσης των ασθενειών, ανεμιστήρες

διάφορες δυσκολίες και ελλείψεις. Κύρια ζητήματα που θα κάνουν υποφερτή τη ζωή μέσα στις σκηνές.
για την ανακούφιση των δυσκολιών τους είναι
η έλλειψη χρηματοδότησης, η συνεχής απειλή
και περικύκλωση από περιφερειακές δυνάμεις, οι
οποίες εμποδίζουν τα βασικά αγαθά όπως ιατρικό
εξοπλισμό, καύσιμα ή ακόμη και τρόφιμα από το
να φτάσουν στον προορισμό τους και φυσικά το
ψυχολογικό κομμάτι της κατοχής αφού έχασαν
τα σπίτια και την περιουσία τους και το μέλλον Ζητάμε λοιπόν απο τη διεθνή κοινότητα και τους
διαγράφεται αβέβαιο και ζοφερό. Κατά τους

πολιτικούς φορείς να ενεργήσουν εξ ονόματος του
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λαού του Αφρίν, ο οποίος έχει εκτοπιστεί μακριά δυνατότητα να προσεγγίσουν τα σημεία όπου είναι
.

από την πατρίδα του και έχει υποστεί τεράστια περισσότερο αναγκαίο να φτάσουν: Τα στρατόπεδα
βία ενάντια σε κάθε έννοια νόμου σύμφωνα με το

προσφύγων της Σαχμπά.

διεθνές δίκαιο. Ο κύριος στόχος οποιασδήποτε

Όλοι όσοι έχουν κατανόηση των παγκοσμίων

υποστήριξης παραμένει το να ασκηθεί πίεση στο

ανθρωπίνων δικαιωμάτων καλούνται να συνεχί-

τουρκικό κράτος προκειμένου να τερματίσει την

σουν να υποστηρίζουν την αντίσταση του λαού

παράνομη κατοχή του Αφρίν και να σταματήσει τον

του Αφρίν ενάντια στην τουρκική κατοχή,

εποικισμό από τις οικογένειες των τζιχαντιστών

συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών

μαχητών στην περιοχή. Οι άνθρωποι που επί του

διαβίωσης και στην αποκατάσταση της αξιοπρέπειάς

παρόντος διαβιούν σε στρατόπεδα προσφύγων

του, ενισχύοντας τις φωνές τους σε όλο τον κόσμο

και βομβαρδισμένα σπίτια στη Σαχμπά θα πρέπει

και

υποστηρίζοντάς τον για την επίτευξη της

να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με δικαιοσύνης.
ασφάλεια και να παύσουν να ζουν σε καθεστώς

Οι φίλοι μας παντού ενθαρρύνονται να δώσουν

κατοχής. Στο μεταξύ, οι ενέργειες των Τούρκων ιδιαίτερη προσοχή στη δυσχερή κατάσταση του
μέσα στο Αφρίν πρέπει να παρακολουθούνται

λαού του Αφρίν.

προσεκτικά και από κοντά για να αποφευχθούν τα Η υποστήριξή σας εξακολουθεί να είναι κρίσιμη.
διάφορα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που
διαπράχθηκαν και διαπράττονται ενάντια στους
άμαχους πολίτες μέχρι σήμερα.
Οι διεθνείς οργανώσεις βοήθειας και οι ΜΚΟ
πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με το σκοπό τους και
να υποστηρίζουν τους ανθρώπους, πάνω απ’ όλα
στα στρατόπεδα προσφύγων, υλικά και οικονομικά.
Πρέπει να ασχοληθούν με την εξασφάλιση της
εκπλήρωσης των βασικών ανθρώπινων αναγκών
και την ανακούφιση των δεινών τους. Στη θετική
επίδραση των προσφορών βοήθειας και της
υλικής υποστήριξης περιλαμβάνεται η διασφάλιση
της διέλευσης των προσφύγων από περιοχές
που ελέγχονται από μη φιλικές δυνάμεις και η
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AFRIN
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info@rojavakurdistan.gr

