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Predstavitve in informacije

Sabina MUJKIĆ

Humanitarna akcija:
pomoč za ogrožene v poplavah
Katastrofalne poplave, ki so posledica
klimatskih sprememb in hkrati tudi
nesmiselnih posegov v prostor, torej
človeškega faktorja, so med drugim izzvale katastrofalne posledice v Bosni in
Hercegovini, na Hrvaškem in v Srbiji.
Po podatkih Al Jazeere Balkans je bilo v
poplavah ogroženo 2,15 milijona ljudi.
Največ v BiH, in sicer 1,36 milijona.
Površina poplavljenega območja v BiH,
Srbiji in na Hrvaškem je bila večja od
površine Slovenije (slika 1).
Na sliki 2 je prikazano stanje v nekaterih

mestih v času poplav. Ekonomska škoda,
ki so jo povzročile poplave, samo v BiH
znaša več kot 2 milijardi EUR.
V zbiranje pomoči za prebivalce na poplavljenih območjih se je že v začetku
vključil tudi Urbanistični inštitut Republike Slovenije, ki je v prostorih knjižnice odprl zbirno mesto za zbiranje
materialne pomoči od 19. do 31 maja
2014.
Pomoč, ki smo jo zbrali na urbanističnem inštitutu in v sodelovanju z
valdorfsko šolo, se je merila v tonah.

Slika 1: Površina poplavljenega območja
(vir: Al Jazeera Balkans)

Zbrana pomoč je ob podpori ambasade Bosne in Hercegovine v Ljubljani in
Rdečega križa 25. junija 2014 prispela
v mesto Maglaj, naselje Moševac. Ob
urbanističnem inštitutu so v tej akciji sodelovali še Zavod Krog, Društvo
bosanskegahercegovskega in slovenskega prijateljstva Ljiljan in Zavod Karo.
Urbanistični inštitut je bil del akcije
»Slovenija za Bosno in Hercegovino«.
Vsem, ki so se vključili v humanitarno
akcijo, ki smo jo izvajali pri nas na urbanističnem inštitutu, se iskreno in iz
srca zahvaljujem!
Sabina Mujkić
Urbanistični inštitut Republike Slovenije,
Ljubljana
E-pošta: sabina.mujkic@uirs.si

Slika 3: Informacije o zbirnem mestu (foto:
Sabina Mujkić)

Slika 2: Podoba mest po poplavah (Zavidovići, Maglaj, Doboj, Željezno polje, Domaljevac,
Banja Luka, Bosanski Šamac in druga mesta; kolaž: Sabina Mujkić, vir fotografij: internet)

Sliki 4 in 5: Spremenjena funkcija knjižnice
urbanističnega inštituta (foto: Sabina Mujkić)
Urbani izziv, posebna izdaja, 2014

