گزارش کمکھای مالی رسيده به کمپين دفاع از پناھندگان زلزله زده شھر وان  -ترکيه
اطالعيه شماره ٢
زلزله ھفت و دو دھم ريشتر روز يکشنبه  ٢٣اکتبر استان وان از مناطق جنوب شرقی ترکيه را به
لرزه در آورد و منجر به ويرانی منازل وان و شھرھای اطراف شد و خانهھای بسياری را با خاک
يکسان نمود و صدھا نفر را در جا بھالکت رساند و دهھا ھزار نفر را آواره کرد و ھزاران زخمی
ببار آورد .ھزاران نفر از اين آوارگان پناھندگان ايرانی ،عراقی و افغانی ھستند .با گذشت  ١٨روز
از اين زلزله ويرانگر که متعاقبا بالغ بر يکصد پس لرزه به کرات اين منطه را به لرزه در آورده
است ،ھنوز مردم عليرغم ھوای بشدت سرد زمستانی کماکان شب را در بيرون از منازلشان و در
اوج بی امکاناتی سپری ميکنند.
برای مقابله جدی با اوضاع کنونی ،کمپين دفاع از پناھندگان زلزله زده وان  -ترکيه سازماندھی شد
و خطاب به مردم شرافتمند درخواست کمک سريع کرديم و خوشبختانه تحرک جدی از کشورھای
مختلف شروع و کمکھايی به شھر وان ارسال شد تا از طريق ھيات ھماھنگ کننده کمپين بدست
پناھندگان زلزله زده برسد.
از جمع کمکھای رسيده تاکنونی از طرف مادران پارک الله در آلمان مبلغ ارسالی به توصيه خود
آنان در ميان جمعی از زنان و مادران سينگل توزيع گرديد.
کمکھای ديگر از جانب سازمان ھلسينکی بود که تعدادی بليط سفر به شھرستانھای ديگر را جھت
توزيع در اختيار کمپين گذاشت که با در نظر گرفتن اولويت و افراد داوطلب به انتقال به شھرھا ،در
ميان آنان تويع گرديد.
از طرف سازمان سراسری پناھندگان ايرانی  -بيمرز  -واحد گوتنبرگ مبلغ  ١٣۴٣۶کرون سوئدی
ارسال شده است که متاسفانه به دليل تعطيالت تا روز پنجشنبه دھم نوامبر قابل دريافت نيست که
بمحض دريافت مبلغ فوق سريعا در ميان پناھندگان توزيع خواھد شد.
از طرف صندوق ياران گزارش شده است که کمکھای نقدی به صندوق واريز شده است و ھمزمان
از کشور نروژ مقداری کمک جمع شده است که در ھفته آينده برای ھيئت ھماھنگ کننده کمپين
متشکل از  ۵نفر از پناھندگان مقيم شھر وان جھت توزيع در ميان پناھندگان واجد شرايط ارسال
خواھد شد.
"کمپين دفاع از پناھندگان زلزله زده شھر وان" صميمانه از احساس مسئوليت يکايک کمک
دھندگان قدردانی ميکنيم .کمکھای تاکنونی به روزنه اميدی برای تسھيل در زندگی محقری که
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بوسيله باليای طبيعی و به يمن عدم احساس مسئوليت کميساريای عالی سازمان ملل در امور
پناھندگی به پناھندگان تحميل شده ،تبديل شده است.
ما توقع داريم کمکھای مالی يکايک شما که در اقصی نقاط جھان برای پناھندگان ارسال ميشود
کماکان ادامه داشته باشد تا گشايشی در زندگی صدھا پناھنده زلزله زده شھر وان بوجود بياورد.
کمپين دفاع از پناھندگان زلزله زده شھر وان  -ترکيه خود را به انجام وظايف انسانی و امانتداری
در نحوه توزيع کمکھای رسيده به دست کمپين برای پناھندگان زلزله زده شھر وان متعھد ميداند.
برای ارسال کمکھای مالی به پناھندگان زلزله زده ميتوانيد از طريق شماره حساب ذيل اقدام کنيد.
Name of the Bank: Swedbank
Account holder: Iran-Sweden Solidarity Association
Iranska-Svenska Solidaritetsförening
Iran: SE 688000 0821 491130802687
BIC
SWEDSESS
Swiftsadress
Organisation Number: 84600 3-7496
در ھر کجای جھان ھستيد ميتوانيد خود را بخشی از اين کمپين عميقا انسانی بدانيد و با ما از طريق
ايميل آدرس و صفحه فيس بوک کمپين در تماس باشيد.
http://www.eshterak.info/refugee
van.refugee2011@googlemail.com
کمپين دفاع از پناھندگان زلزله زده وان  -ترکيه
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