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Координатор хуманитарних операција Уједињених нација, Џон Холмс, изјавио је да
особље светке организације неће напустити Пакистан упркос претњама талибана да ће
напасти стране хуманитарце.

  

Он је рекао да озбиљно схвата претње али да Уједињене нације морају да помогну
милионима градјана Пакистана погодјеним катастрофалним поплавама.

  

Те поплаве изазване незапамћеним монсуснким кишама почеле су пре месец дана и још
увек не престају.

  

Становништво бројних места на југу земље евакисано је у последња 24 сата због
опасности од изливања воде.

  

Амерички званичник који је захтевао да остане анониман изјавио је да талибани
планирају нападе на странце који у Пакистану покушавају да допреме помоћ жртвама
поплава.

  

Према његовим речима, талибани можда планирају и нападе на пакистанске министре.

  

Претходно је амерички генерал Мајкл Нагата изјавио да његови војници, који учествују у
достави помоћи у Пакистрану, до сада нису били изложени никаквој опасности.

  

Додао је да је флота од деветнаест америчких хеликоптера помогла у спашавању
најмање 6000 људи.

  

Месец дана
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Месец дана после почетка поплава у Пакистана, које се описују као најгора хуманитарна
криза у последњих неколико деценија, међународна помоћ стиже до већине крајева
земље иако и даље у недовољним количинама.

  

Велики број људи на северу земље, који су били принуђени да напусте своје куће због
поплава, и даље живе под шаторима или у другим импровизованим склоништима и
изложени су опасности заразних болести која расте из дана у дан.

  

Истовремено, велики број људи на југу Пакистана први пут је на удару поплава и
покушава да се сачува од таласа воде који са реком Инд иде према Индијском океану.

  

УН постепено прикупљају све више донација а највећи појединачни донатор су САД.

  

Ипак, велики број Пакистанаца каже да помоћ не допире до њих и да локални
функционери деле помоћ по сопственом нахођењу.

  

(BBC)

  

 2 / 2


