A Szolidaritási Alap és a kockázatok megelőzése

Olaszország

A Szolidaritási Alap segít felülkerekedni
a 2002. évi szörnyű földrengésen
Corrado Seller, az olasz polgári védelem általános igazgatója
2002. október 31én a dél-olaszországi Molise és
Puglia
régiókat
egy sor, a Richterskála szerinti 5,4es erősségű szeizmikus rengéssorozat rázta meg. A
földrengés a Campobasso és Foggia provincia számos települését érintette, és nehézségeket okozott a
lakosság nagy része számára. A hatalmas rengési
területen belüli helyek többsége jelentős anyagi károkat szenvedett. A katasztrófa leginkább San Giuliano di Puglia régiót érintette, ahol a földrengés
teljes mértékben elpusztította a kisvárost, és egy
iskolai létesítmény összeomlása 27 ﬁ atal diák és egy
tanár halálát okozta.
A katasztrófa természetesen az olaszországi polgári
védelem minden egységének azonnali beavatkozását tette szükségessé. Mintegy 5000 embert – önkéntes tűzoltót, rendőrt, katonát és mentőt – mozgósítottak a drámai helyzet kezelésére, amelyet tovább fokozott, hogy a rossz időjárási viszonyok miatt a körzet nehezen volt megközelíthető.
A földrengés után a terület lepusztult látványt nyújtott. Mintegy 12 ezer embert kellett kitelepíteni és
sürgősen elhelyezni 49 menekülttáborban, amelyekben 2737 sátrat, 518 lakókocsit és 14 élelmiszerelosztó központot állítottak fel. De e sürgős intéz-

kedéseket követően gyorsan kiderült, hogy a hajléktalanná vált és saját erejéből visszaköltözni képtelen
személyek közül sokaknak olyan ideiglenes szállásra van szükségük, amely lehetővé teszi, hogy a rekonstrukciós munkák befejezéséig is visszatérhessenek a majdnem normális életkörülményekhez.
Ezért megfelelő helyet kellett keresni ezen ideiglenes szállások létrehozásához. Elengedhetetlennek
bizonyult például, hogy San Giuliano di Puglia lakosságának nagy részét a várostól néhány kilométerre elhelyezkedő kis dombra telepítsék át. A hely
megválasztása kompromisszumot jelentett a biztonság és a szocioökönómiai kapcsolatok szükséges
helyreállítása között. A körülbelül ezer lakos számára védelmet nyújtó szálláshelyekkel párhuzamosan iskolákat, üzleteket, hivatalokat, templomot
hoztak létre. Így született meg egy faházakból álló
falu, várva San Giuliano di Puglia helyreállítását.
A 2002. évi földrengés által okozott károk összköltségét 1,5 milliárd euróra becsülik. 2003. december
8-án az Európai Bizottság körülbelül 31 millió eurós támogatást fogadott el a Szolidaritási Alapból
Molise és Puglia régiók számára. Mintegy 9 millió
eurót fordítottak az infrastruktúrák és a szükséges
elektromos elosztóberendezések, a vízszolgáltatás
és szennyvízelvezetés, a távközlés, a közlekedés, az
egészségügyi ellátás és az oktatás azonnali helyreállítására. 11 millió eurót költöttek az átmeneti
szállások megépítésére és a sürgős szolgáltatások
megszervezésére a katasztrófa sújtotta terület lakossága számára. Végül a ﬁ nanszírozás harmadik
részét – 11 millió euró körüli összeget – az infrastruktúrák biztonságának szavatolását és a kulturális örökség védelmét célzó akciók megvalósítására fordították. A kulturális örökség különösen jelentős kárt szenvedett, mert a földrengés megrongálta a Molise-ban és Pugliában bőven található
templomok, emlékművek és műemléképületek nagy
részét.
A közösségi támogatás nagy részét már felhasználták, és a tervezett tevékenységek végrehajtása meglehetősen előrehaladt. Az Európai Unió pénzügyi
beavatkozásának fontosságához és a Szolidaritási
Alap kulcsfontosságú szerepéhez kétség sem férhet.
Elérhetőség: corrado.seller@protezionecivile.it

Ideiglenes szállások a katasztrófa sújtotta személyek számára
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