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Yanarken organize olmayý öðreniyoruz;Geçici ikametimiz Fethiye'den yoðun amma gerilimin biraz
azalmasýný fýrsat bilerek yangýn sahasýndan ve yangýný önlemek için çabalayanlarýn cephesinden
iþlerin kolaylaþmasý,geleceðe dönük daha organize olabilmek umudu ile birkaç cümle edelim;Gönü
isterki "Kriz Protokollerimiz" hazýr olsun.Devlet yani ilçe özelinde Kaymakamlýk, yerel
yönetimleri,STK larý,Odalarý,Brlikleri,Muhtarlýklarý kurumlarla,profesyonel ve ihtiyaç ölçüsün
gönüllü gücü ile kaynaklarý buluþtursun....Gönül iþte en iysini istiyo :)Kaymakamlýk olmadý b
yerel yönetim insiyatif kullanýp tüm ilgili alanlarýn enerjisini,potansillerini koordine
edebilsin diyoruz amma görünen destek pozisyonunda kalmayý tercih ediyorlar. Baþta Kaymakamlýk
ve belediye olmak üzere kimseye akýl verme hadsizliðinde bulunmadan nacizana önerileri not
ediyoruz...kim üstüne alýnýrsa :)Yangýn özelinde üç ayrý baþlýkla uðraþýyormuþuz gibi;*Yangýn v
bilgileri (hava,kara araç ihtiyaçlarý,gönüllü desteði)**Malzeme tedariði ve iletimi***Yaralarý
sarýlmasýSosyal medayaya ve baðýmsýz haber kaynaklarýna bakýnca Ýlçe merkezlerinde Kriz masalar
oluþmadýðý,merkezi hükümet ile yerel yöneticilern uyuþmazlýðý koordinasyonsuzluðu,devamýnda da
etkisini arttýrýyor.Sivil insiyatifte bu durumu gördüðü için elinden geldiðince heryere
koþturuyor.Önerimiz ileride her durumda kullanmak üzere (çevre
tahribatý,adaletsizlikler,þiddet kaþýtlýðý,vs) bir Kriz Merkezi veya Sivil Koordnasyon Merkezi
oluþturmak.Burada da birkaç asgari müþterek üzerinden yürümek.Örneðin;***Kimler Yangýna ve
soðutmaya katýlabilir,***Kimler Merkezi ve Yerel Yöneticilere yakýn olup eksikleri,ihtiyaçlarý
iletebilir.***Kimler Ýhtiyaç tedariðinde bulunmak için kampanya,duyuru yapabilir***Kimler
yoldaki malzemeleri rahatça ulaþýlabilir birmerkezde toplayýp tasnif edebilir***Kimler
malzemeleri ihtiyaç bölgelerine iletebilir?***Kimler yaralarýn maddi,manevi sarýlmasýna
katýlabilir? (Psikolog,Ýletiþimci,hukukçu...)Þu an altý baþlýk varmýþ gibi görünüyor.Bu çoðalt
veya azaltýlabilir...bu yöntemde birey iþlere yetiþememe, iþlerin sahipsiz kalmasý duygusuna
kapýlýp enerjisini yitirmeyeceði gibi aksine organize olmanýn verdiði duygu ve fiili gerçeklik
nedeniyle daha güçlü adýmlar atabilecek...Bu yangýndan çýkarabileceðimiz çözüm muhtemel hemen
peþinden gelecek örneðin bir maden sahasý,HES,JES,... için doðal alanýn tahrip edilmesini
engellemek içinde kullanabiliriz;Oluþturduðumuz Yerel Sivil Koordinasyon Merkezi ilk
toplntýda þu sorulara cevap arar;***Kimler bölgede çadýr açýp fiilen nböbete baþlar***Kimler
köylü,devlet ve belediye ile diplomatik görüþmeleri yapar? (bu liyakat isteyen çok hassas bir
madde!!! deneyimsiz bir aktivist "akým derken bokum" derse direk köylü karþýya alýnýr.Yada
jandarma ile lüzümsuz itiþmeler baþlar***Kimler nöbet-kamp Ýhtiyaç tedariðinde bulunmak için
kampanya,duyuru yapabilir***Kimler yoldaki malzemeleri rahatça ulaþýlabilir birmerkezde
toplayýp tasnif edebilir***Kimler malzemeleri ihtiyaç bölgesine iletebilir?***Kimler
yaralarýn maddi,manevi sarýlmasýna katýlabilir? (Psikolog,Ýletiþimci,hukukçu...)***Kimler hak
arama sürecini baþlatýp,sürdürebilir? (Hukukçu,Baro,...)....gördünüz deðilmi...az sayýdaki asga
müþterek sivil insiyatifin oluþmasý ve sürmesi için çok yeterli.Hemen ilk günden dünyayý kurta
hedefleyip maddeler,beklentiler çoðaltýlýrsa muhtemel ilk toplantýda,ilg günde ivme
yitirilecektir.Sade,küçük iyidir.Dayanýþma daha mümkün olablir.Amma önce yukarýdaki gibi bir
organizasyona, birkaç baþlýða ihtiyacýmýz var.Herkese
kolaylýklar,selamlar,sevgiler....06.06.2021 Fethiye
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