20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ “Η ζωή τους
βρίσκεται και στα δικά σου
χέρια”
Κάθε λεπτό που περνά, τρεις άνθρωποι από τη Συρία
εγκαταλείπουν τις εστίες τους για να σωθούν, ανεβάζοντας
τον αριθμό των Σύριων προσφύγων στα 2,5 εκατομμύρια από την
έναρξη του πολέμου.
Έως και 15.000 ανθρώπους αριθμούν τα κύματα προσφύγων που
φεύγουν κάθε μέρα από το Νότιο Σουδάν για να σωθούν από τις
εμφύλιες συγκρούσεις.
22.000 πρόσφυγες από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έχουν
καταφύγει στο Καμερούν από τις αρχές του έτους.
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 – Με αφορμή την φετινή Παγκόσμια Ημέρα
Προσφύγων, την Παρασκευή 20 Ιουνίου, οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορααναδεικνύουν τις τεράστιες ιατρικές ανάγκες του ευάλωτου
αυτού πληθυσμού μέσα από τις σημαντικότερες ανθρωπιστικές
κρίσεις που συμβαίνουν αυτή την στιγμή στον πλανήτη. Ο πόλεμος
στη Συρία και οι εμφύλιες συγκρούσεις στο Νότιο Σουδάν και
την Κεντροαφρικανική Δημοκρατίαπροκαλούν καθημερινά χιλιάδες
εκτοπισμούς, θύματα των οποίων είναι κυρίως γυναίκες και
παιδιά. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το σύνολο των προσφύγων σε όλο τον
κόσμο ανήλθε στα 15 εκατομμύρια, ενώ οι εκτοπισμένοι έφτασαν
τα 45 εκατομμύρια (2012). Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βρίσκονται
καθημερινά στα πεδία των μαχών περιθάλποντας
τους πιο
ευάλωτους πληθυσμούς, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν δράσεις για να
καλύψουν τις ιατρικές ανάγκες των εσωτερικά εκτοπισμένων
πληθυσμών και προσφύγων στις χώρες όπου αναζητούν καταφύγιο.
Συρία
Λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία, οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα άρχισαν να περιθάλπουν τα μαζικά κύματα προσφύγων σε

τέσσερις από τις γειτονικές χώρες. Οι Σύριοι πρόσφυγες
στο Λίβανο, την Ιορδανία, την Τουρκία και το Ιράκ,
υπολογίζονται σε περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια, ενώ οι
εσωτερικά εκτοπισμένοι έχουν ξεπεράσει τα 4,5 εκατομμύρια. Οι
συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς όπου καταφεύγουν οι
πρόσφυγες επιδεινώνουν την ήδη εξαθλιωμένη κατάστασή τους, και
θέτουν άμεσα σε κίνδυνο τη ζωή τους.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν αναπτύξει δράσεις για την
φροντίδα των Σύριων προσφύγων σε όλες τις γειτονικές χώρες,
των οποίων οι αντοχές δοκιμάζονται σοβαρά. Στο Λίβανο για
παράδειγμα, χώρα η οποία έχει δεχτεί το μεγαλύτερο κύμα
προσφύγων από τη Συρία, ο αριθμός των εκτοπισμένων που έχουν
εγγραφεί επίσημα ξεπερνάει το 1.100.000, αριθμός που αποτελεί
περισσότερο από το 20% του συνολικού πληθυσμού. Οι Γιατροί
Χωρίς Σύνορα, στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου, που θεωρείται ως
η κύρια πύλη εισόδου των προσφύγων από τη Συρία, παρέχουν
πρωτοβάθμια περίθαλψη, φροντίδα σε πρόσφυγες με χρόνιες
ασθένειες και μια ολοκληρωμένη σειρά αναπαραγωγικής υγείας που
περιλαμβάνει
προγεννητική-μεταγεννητική
φροντίδα
και
οικογενειακό προγραμματισμό. Το 2013, οι ομάδες των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα πραγματοποίησαν στην συγκεκριμένη περιοχή 52.250
ιατρικές συνεδρίες, ενώ το 27% των ασθενών ήταν παιδιά μέχρι 5
ετών. Επίσης, παρείχαν φροντίδα σε περισσότερες από 1.000
γυναίκες, 2.000 ασθενείς με χρόνια νοσήματα και υποστήριξη σε
θέματα υγείας σε 9.600 οικογένειες.
Νότιο Σουδάν
Σε μεγάλη ανθρωπιστική κρίση βρίσκονται και οι πρόσφυγες του
Νοτίου Σουδάν από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, όταν
ξέσπασαν οι συγκρούσεις στο πλέον νεοσύστατο κράτος του
κόσμου. Περίπου 1.000 άνθρωποι φτάνουν καθημερινά στην περιοχή
Γκαμπέλα της Αιθιοπίας, αριθμός που απεικονίζει μόνο εν μέρει
τα μαζικά κύματα προσφύγων –έως και 15.000 ανθρώπων την ημέραστην περίπτωση της σύγκρουσης στο Νασίρ (Τζονγκλέι)- που
φεύγουν από τη χώρα για να σωθούν. Η συντριπτική πλειοψηφία
είναι γυναίκες και παιδιά. Έχοντας ταξιδέψει για πολλές μέρες

ακόμη και βδομάδες, με τα πόδια ή με πλωτά μέσα, φτάνουν σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πολλοί από αυτούς πεθαίνουν
μέσα σε λίγες ώρες από την άφιξή τους. Οι καταυλισμοί, παρότι
η μόνη ελπίδα αυτών των ανθρώπων, σπάνια καταφέρνουν να
καλύψουν έστω και τις βασικές ανάγκες τους.
Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που πλήττει βασικά τα παιδιάπρόσφυγες είναι ο υποσιτισμός. Ένα στα τέσσερα παιδιά κάτω των
5 ετών που φτάνουν στους καταυλισμούς της Αιθιοπίας είναι
υποσιτισμένο και το ποσοστό σοβαρού οξέως υποσιτισμού ξεπερνά
το 7%.
Στο Νότιο Σουδάν, οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
αποτελούμενες από 320 άτομα διεθνές προσωπικό μαζί με 3.400
συναδέλφους ντόπιο προσωπικό, τους πρώτους 4 μήνες της κρίσης,
διεξήγαγαν περισσότερες από 200.000 ιατρικές συνεδρίες, από
τις οποίες οι 85.000 αφορούσαν σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5
ετών. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 4.500 τοκετοί, 1.800
θεραπείεςγια τραύματα πολέμου και, τέλος, 1.600 μεγάλες
χειρουργικές επεμβάσεις.
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
Αξιοθρήνητες είναι και οι συνθήκες διαβίωσης που πλήττουν
άλλον έναν πληθυσμό σε βαθιά ανθρωπιστική κρίση, τους αμάχους
που εκτοπίστηκαν για να γλιτώσουν από έναν από τους
βιαιότερους πολέμους των τελευταίων ετών στην Κεντρική
Αφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ). Εντός της χώρας, ο πληθυσμός της
οποίας δεν υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια, έχουν ήδη
εκτοπιστεί 644.000 άνθρωποι. Το αύριο γι’ αυτούς είναι
αβέβαιο. Αλλά και όσοι καταφέρνουν να φτάσουν στο Τσαντ, στο
Κονγκό ή στο Καμερούν δυσκολεύονται πολύ να αποκτήσουν
πρόσβαση σε καθαρό νερό, αξιοπρεπές κατάλυμα και τροφή. Ειδικά
στο Καμερούν, έχουν φτάσει περίπου 22.000 Κεντροαφρικανοί.
Αυτή τη στιγμή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, οι Γιατροί
Χωρίς Σύνορα διαθέτουν περισσότερα από 300 άτομα διεθνές
προσωπικό και 2.000 άτομα ντόπιο προσωπικό. Στο διάστημα
Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, οι εργαζόμενοι στο ανθρωπιστικό έργο

της οργάνωσης στην ΚΑΔ, πραγματοποίησαν περισσότερες από
315.600 ιατρικές συνεδρίες, 11.440 εισαγωγές σε νοσοκομεία και
3.250 θεραπείες σε ασθενείς με τραύματα που σχετίζονται με τις
εχθροπραξίες.
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τους πρόσφυγες
«Οι πρόσφυγες είναι πάντα στο επίκεντρο της δράσης των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα», δηλώνει η Μαριέττα Προβοπούλου, Γενική
Διευθύντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, συμπληρώνοντας: «Είναι
μια από τις πλέον ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, με τεράστιες
ανάγκες, ιδίως στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στην
ψυχολογική υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
εργαζόμαστε στις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις που
εξελίσσονται στον πλανήτη όπως στη Συρία, το Νότιο Σουδάν και
την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία φροντίζοντας στην πρώτη γραμμή
ασθενείς των οποίων η ζωή κρέμεται από μια κλωστή. Ακόμα κι αν
όλα αυτά ακούγονται μακρινά, όλοι μπορούμε να δείξουμε
έμπρακτα την αλληλεγγύη μας υποστηρίζοντας και με ένα πολύ
μικρό ποσό τις δράσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τους
πρόσφυγες. Άλλωστε, η ζωή τους βρίσκεται και στα δικά μας
χέρια»
ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ!
Η ζωή των προσφύγων βρίσκεται και στα δικά σου χέρια
Υποστήριξε τα προγράμματα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για
πρόσφυγες-θύματα των μεγάλων ανθρωπιστικών κρίσεων
στη Συρία, το Νότιο Σουδάν, την Κεντρική Αφρικανική
Δημοκρατία και οπουδήποτε αλλού υπάρχει ανάγκη. Βοήθησέ μας να
συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό τους.
Κάνε μια δωρεά τώρα στο support.msf.gr ή χάρισε ένα συμβολικό
δώρο που σώζει ζωές: www.msfgifts.gr
Πηγή/φωτό: Γιατροί χωρίς σύνορα, msf.gr

