
Cutremurul din Turcia și Siria și consecințele acestuia: să fim uniți

Întreaga echipă ALDA și Consiliul de Administrație își exprimă cele mai profunde
condoleanțe și sprijinul pentru toate statele și comunitățile afectate de cutremurul teribil
care a afectat multe țări și a avut consecințe mortale în Turcia și Siria.

În timp ce prea mulți și-au pierdut viața și sunt răniți, mulți alții, care sunt încă în viață,
și-au pierdut casele și sunt expuși la condiții meteorologice care le pun viața în pericol,
neavând niciun adăpost. Numărul victimelor tuturor acestor factori diferiți crește în fiecare
minut.

Facem apel la toți membrii noștri, la rețeaua noastră și la comunitate să fie solidari cu
poporul turc și sirian în aceste momente critice, precum și la fundații și donatori să își
orienteze acțiunile ca răspuns la nevoi.

Numeroase inițiative sunt în curs de desfășurare în teritoriile afectate, iar partenerii noștri
sunt deja puternic mobilizați pentru a sprijini acțiunea de ajutor de urgență pe teren. Veți
găsi mai jos o listă cu recomandările lor privind modalitățile de a le oferi ajutor:

1) Acordarea de sprijin financiar direct organizațiilor turcești și siriene de încredere
care operează pe teren.

Notă: pentru a evita dispersarea și pentru a încerca să valorificăm resursele, recomandăm
doar câteva asociații, care sunt cele care au fost cel mai des menționate de rețeaua

noastră.

Puteți contribui prin transfer bancar la următoarele asociații locale de ajutor umanitar:

Turcia:
● Ahbap derneği: Organizație neguvernamentală care reunește mii de voluntari și

răspunde la majoritatea nevoilor de urgență pe teren.
https://ahbap.org/disasters-turkey 

● İhtiyaç Haritas: cooperativă socială care evaluează nevoile la fața locului prin
muncă de teren în coordonare cu instituțiile publice și livrează supraviețuitorilor
nevoile de urgență.

● AKUT Vakfı: Organizație voluntară, neguvernamentală, implicată în ultimele trei
decenii în căutarea, asistența și salvarea victimelor cutremurelor.

● Uniunea Municipiilor din Marmara a solicitat sprijinul AFAD (Președinția pentru
gestionarea dezastrelor și a situațiilor de urgență din cadrul Ministerului de Interne).

Rețineți, nu există donații mici, indiferent cât de mult contribuiți, acestea vor fi de ajutor.

https://www.alda-europe.eu/management/
https://ahbap.org/disasters-turkey
https://ahbap.org/disasters-turkey
https://www.needsmap.coop/
https://akutvakfi.org.tr/en
https://www.marmara.gov.tr/en/earthquake-in-turkiye-kahramanmaras


Facem apel la toți membrii noștri, la rețeaua și comunitatea noastră să fie solidari cu
poporul turc și sirian.

2) Susțineți financiar asociațiile umanitare din țara dumneavoastră sau organizațiile
internaționale care intervin în această catastrofă.

La nivel internațional, organizații de încredere, cum ar fi Federația Internațională a
Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (campania pentru Turcia, campania pentru
Siria), Doctor fără frontiere, OXFAM au echipe la fața locului și acționează pe teren, în
timp ce altele redirecționează finanțarea direct către asociațiile locale, cum ar fi Fundația
Turkey Mozaik sau Fondurile filantropice turcești.

De asemenea, în țara dvs. puteți găsi filiale naționale ale organizațiilor internaționale, dacă
preferați să trimiteți bani prin intermediul acestora sau, alternativ, puteți apela la asociațiile
de ajutorare din țara dvs. care oferă ajutor și acționează în zonele calamitate. Totuși, aveți
grijă să vă informați în prealabil asupra asociației către care faceți donații și să le acordați
prioritate celor care sunt independente de stat și bine recunoscute.

3) Participați la colectările și donațiile de caritate din orașul dvs.

Mai mult ca oricând, comunitățile afectate au nevoie de bunuri de primă necesitate
(îmbrăcăminte, pături etc.) pentru a se pune în siguranță, iar salvatorii și echipele medicale
au nevoie de materiale de prim ajutor și de medicamente. 

Aflați ce inițiative există în zona dumneavoastră și ce fel de bunuri sunt colectate și
încercați să contribuiți cu ceea ce puteți.

Dacă vă aflați în Turcia:
❗ Apel de urgență din partea membrului nostru din Turcia, municipalitatea din

Edremit❗

Primăria Edremit colectează mai multe produse de primă necesitate pentru a le trimite în
zonele seismice. În acest moment, este extrem de necesar să se găsească generatoare și

surse de energie, saci de dormit, lanterne și corturi de camping. Municipalitatea din
Edremit a trimis încă din ziua de luni camioane pline cu haine, materiale, medicamente,

apă și alimente. În plus, suntem de asemenea operativi în zonele calamitate cu mai multe
echipe formate din angajați ai municipalității noastre care au ajuns în orașele

Karahmanmaraș, Hatay și Antakya pentru a participa la operațiunile de salvare și a
distribui în siguranță materialele trimise. Dacă doriți să faceți donații, puteți găsi adresa

municipalității aici

4) Redistribuiți aceste informații pentru a oferi vizibilitate și pentru a atrage mai
multe persoane care să ofere sprijin.

La câteva zile de la evenimente și în timp ce mii de noi victime continuă să fie înregistrate
în fiecare zi să nu lăsăm ca această tragedie să cadă deja în uitare. Cu cât comunicați mai
mult despre ea, cu atât mai mult contribuiți la continuarea sensibilizării oamenilor la nivel
internațional și, astfel, la mobilizarea resurselor și a ajutoarelor pe termen lung pentru a
ajuta populațiile afectate.

În cele din urmă, am dori, de asemenea, să împărtășim acțiunile întreprinse de membrul
nostru "Uniunea Municipiilor din Marmara", care lucrează la un raport, subliniind diferitele

https://donation.ifrc.org/?campaign=f3cfd66a-0ba7-ed11-a2da-005056010028
https://donation.ifrc.org/?campaign=f3cfd66a-0ba7-ed11-a2da-005056010028
https://donate.doctorswithoutborders.org/secure/donate?_ga=2.171967776.240223561.1675948890-1985571211.1675948890&_gac=1.56987736.1675948890.Cj0KCQiA54KfBhCKARIsAJzSrdrATYiE5C5KS-ZaQyn21Fv1DDYEyHX4lBXqdp9Zr_EuyUOimv8v9xcaAoOGEALw_wcB&_gl=1*h97agy*_ga*MTk4NTU3MTIxMS4xNjc1OTQ4ODkw*_ga_C7EW6Q0J9K*MTY3NTk0ODg5MC4xLjEuMTY3NTk0OTUyNy4wLjAuMA..
https://www.oxfam.org/en/emergency_donations/earthquake-emergency-fund
https://lnkd.in/ddieMgEq
https://lnkd.in/ddieMgEq
https://donate.tpfund.org/campaign/tpf-turkiye-earthquake/c465112
https://www.alda-europe.eu/partner-socio/edremit/


acțiuni întreprinse de municipalități ca răspuns la cutremur. Dacă doriți să intrați în contact
cu ei, puteți consulta site-ul lor web

***
Acest articol va fi actualizat pe măsură ce vom primi recomandări de la persoanele noastre
de contact din domeniu.

https://www.marmara.gov.tr/en/earthquake-in-turkiye-kahramanmaras

