1\ 1 .. 1..

1

1 (qil l(l

....... '" lllll' '

f1 1

:( :..

1 'Il

.

··~::

1

ARTSEN ZONDER GRENZEN

o)l!ll/1~)

,·

MEDECINS SANS FRONTIERES

'

PERSBERICIIT

--------------------;\rtsen :wrul<'r C rcnzen doet dringend beroep op Tweede Ka mer
BEVOU<.IN<; HOSNIE IIEEFT IIULP éN BESCIIERMING NO[)((;

'! 2 ~!
J\mslcrù:un, 2H juli. Met hel oog op het debat ovcr Bosnië dat drie vaste karnercommissics
morgen houdcn, hieùt J\1 tsen zonùcr Grenzen vanùaag ecn bricf aan, a an de !eden van deze
commissics. ln de hricf spreekt de hulporganisatie haar ernstigc verontrusting uit over de
humanitnire situaljé in Oosnië. Artsen zonder Grenzen vcrwijst daarbij nnar rapportages
vnn haar hu lplc:-~ms, die ovcral in het land werken. De organisatie stelt dat de instclling
van zogchctcn 'vcilig.c g.cbicdcn' tot nog toe een dode letter is geblekcn in de rcsolutics
van de VN. ln ùat vcrhnnd nocmt Artsen zonder Grenzen de gevolgen van de belcgering
van de Oosthosnische stad Tuzla. lu de stad zijn alannerende tekorten onstaan aan voedsel
mcdicijncn en hrandstof. Voor de ca. 200.000 vluchtelingen is nauwelijks onderdak. Ais
niel sncl vrijc doorg~ng wordt geregeld voor humanitaire hulp, onstaat hier dezelfde
situatic ais in Snrajcvo, Srebrcnica en Gorazde.
J\rtscn zondcr Grcnzcn vindt dat humanitaire hulp door deze ontwikkclingcn gclcidclijk
ovcrgaat in ccn vorn1 v:1n stcrvensbegeleiding. 'De de roi van Unprofor is bcpcrkt tot die
v:m tocschouwcr ( ... ). Met loze beloften wordt de Bosnische: bevolking door de
inlcrnnlionalc gcmcenschap aan haar lot overgelaten.' Artscn zonder Grcnzcn vraagt de
commissiclcdcn in hel debat aandacht te geven aan de beschenning van hulpkonvooien en
de hcvolking v:m de 'safc havcns' en deze zaak ook in EG-verband te hcplcitcn. Daarnaast
wijst J\rtscn mnder flrcnzen op de noodzaak van de continuering van financielc stcun
voor de hum:111itairc hulp in Bosnie.
Samen met cl( nndcrc hulporganisaties die in Tuzla werken biedt Artsen zondcr Grcnzen
vanùang levens ccn vcrklaring aan aan de VN Veiligheidsraad, waarin dringend worùt
gcvraagd om vrijc doortocht van hu!fianitaire hulp naar hel gebied.

Noot vonr de rcJactic: De tckst van de brief aan de commissicleden, alsmcde de tckst van
de oprocp r~!ln uc VN Vcilighciusraad, kunnen worden opgevraagd bij onze afdeling
Yoorlichling. Yoor andcrc inlichtingen: Marianne Meijcrink, tel. (020) 52 08 700.
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