
Землетруси в Туреччині та Сирії і їх наслідки: тримаймося разом

Уся команда ALDA і Рада директорів висловлюють свої найглибші співчуття та слова
підтримки державам та громадам, що постраждали від жахливих землетрусів, які
охопили багато країн і мали смертельні наслідки в Туреччині та Сирії.

У той час як дуже багато людей загинуло та отримало поранення, безліч інших
залишились живими, які втратили свої домівки та опинилися під впливом
небезпечних для життя погодних умов, не маючи притулку.

У цей важкий час ми закликаємо наших членів, мережу та спільноту проявити
солідарність до народів Туреччини та Сирії, а також фонди і донорів спрямувати свою
допомогу на потреби постраждалим.

Наші партнери вже мобілізувалися для підтримки дій екстреної допомоги, де на
місцях реалізуються численні ініціативи. Нижче ви знайдете рекомендації щодо того,
як допомогти:

1) Надання прямої фінансової підтримки надійним турецьким і сирійським
організаціям, що працюють локально

Примітка: щоб уникнути розпорошення та спроб заробити на ресурсах, ми
рекомендуємо лише кілька асоціацій, які найчастіше згадуються нашою мережею.

Ви можете надіслати гроші банківським переказом на наступні місцеві асоціації
гуманітарної допомоги:

Туреччина:
● Ahbap derneği: Неурядова організація, що об'єднує тисячі волонтерів і реагує

на більшість надзвичайних ситуацій на місцях https://ahbap.org/disasters-turkey 
● İhtiyaç Haritas: Соціальний кооператив, який оцінює потреби через роботу на

місцях у координації з державними установами та надає допомогу
постраждалим у надзвичайних ситуаціях.

● AKUT Vakfı: Добровільна, неурядова організація, що займається пошуком,
наданням допомоги та порятунком жертв землетрусу протягом останніх трьох
десятиліть.

● Союз Муніципалітетів Мармари, надаючий підтримку AFAD (Президія з питань
надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих Міністерства
внутрішніх справ). 

Пам'ятайте, що не буває маленьких пожертв, незалежно від того, скільки ви
пожертвуєте, це допоможе.

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


Ми закликаємо всіх наших членів, мережу та спільноту бути солідарними до
народів Туреччини та Сирії

2) Підтримайте фінансово гуманітарні асоціації у вашій країні або міжнародні
організації, які займаються ліквідацією наслідків цієї катастрофи

На міжнародному рівні, такі надійні організації, як Міжнародна федерація товариств
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (кампанія в Туреччині, кампанія в Сирії),
Лікарі без кордонів, ОКСФАМ мають команди на місцях і вже працюють локально,
тоді як інші перенаправляють фінансування безпосередньо місцевим асоціаціям,
таким як Фонд Туреччини Мозаїк або Турецькі Благодійні Фонди.

У вашій країні також можна знайти національні відділення міжнародних організацій,
якщо ви віддаєте перевагу надсилати гроші через них, або ж ви можете звернутися
до гуманітарних асоціацій у вашій країні, які надають допомогу та проводять заходи в
районах стихійного лиха. Однак, будьте уважними і з'ясуйте заздалегідь, якій
асоціації ви робите пожертву, і надавайте перевагу тим, які є незалежними від
держави і є добре визнаними.

3) Долучайтеся до благодійних зборів та пожертв у вашому місті

Більш ніж будь-коли, постраждалі громади потребують речей першої необхідності
(одяг, ковдри тощо), щоб дістатися до безпечного місця, а рятувальники та медичні
бригади - засобів першої допомоги та медичного приладдя.

Дізнайтеся, які ініціативи діють у вашій місцевості, які товари збирають, і спробуйте
зробити будь-який свій внесок.

Якщо ви в Туреччині:
❗Терміновий заклик від нашого члена з Туреччини, муніципалітету Едреміт❗

Муніципалітет Едреміт збирає предмети першої необхідності для відправки в райони
сейсмічної активності. На даний момент існує гостра потреба в генераторах та

джерелах живлення, спальних мішках, ліхтариках та наметах. Муніципалітет Едреміт
з понеділка відправляє вантажівки з одягом, матеріалами, медикаментами, водою та
продуктами харчування. Крім того, ми також працюємо в районах стихійного лиха з

кількома командами, що складаються з працівників нашого муніципалітету, які
досягли міст Карахманмараш, Хатай і Антак'я, щоб взяти участь у рятувальних
операціях і безпечно розподілити надіслані матеріали. Якщо ви хочете зробити

пожертвування, ви можете знайти адресу муніципалітету тут

4) Поширте цю інформацію для підвищення обізнаності і залучення більшої
кількості людей для надання підтримки

Через кілька днів після подій і в той час, як щодня реєструють тисячі нових жертв,
давайте не дамо забути про цю трагедію. Чим більше ви розповідаєте про це, тим
більше це сприяє підвищенню обізнаності серед людей на міжнародному рівні і,
таким чином, мобілізації ресурсів і допомоги в довгостроковій перспективі для
допомоги постраждалому населенню.

https://donation.ifrc.org/?campaign=f3cfd66a-0ba7-ed11-a2da-005056010028
https://www.ifrc.org/emergency/syria-earthquakes
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://donate.tpfund.org/campaign/tpf-turkiye-earthquake/c465112
https://www.alda-europe.eu/partner-socio/edremit/


Нарешті, ми також хотіли б поділитися діями, вжитими нашим членом «Об’єднання
муніципалітетів Мармара», який працює над звітом, підкреслюючи різні дії, вжиті
муніципалітетами у відповідь на землетрус. Для зв’язку з ними, ви можете перейти на
їхній веб-сайт

***
Ця стаття буде оновлена, коли ми отримаємо рекомендації щодо наших контактів у
цій галузі.

https://www.marmara.gov.tr/
https://www.marmara.gov.tr/

