Ortak düşmanımız olan salgını yeneceğiz ve ardından da daha da
güçleneceğiz
Covid-19'a karşı küresel savaşta ABD liderliğinin hikayesi günler aylar ve on yıllar
boyunca süren bir hikayedir. Her gün, yeni ABD teknik ve malzeme yardımları
dünyanın dört bir yanındaki hastanelere ve laboratuvarlara ulaşıyor. Bu çabalar,
onlarca yıldır, tarihte eşsiz olan Amerikan uzmanlığı, cömertliği ve planlaması
üzerine kuruludur.
ABD özveri amaçlı bu yardımları sağlamaktadır, çünkü bunun yapılacak en doğru
şey olduğuna inanmaktadır. Bunu yapıyoruz çünkü salgın hastalıklar ulusal
sınırlara saygı duymuyor. Ülkelerin salgını engellemelerine yardımcı olabilirsek,
hem yurtdışında hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatlar kurtaracağız.
Bu cömertlik ve pragmatizm sayesindedir ki, Amerika Birleşik Devletleri
Wuhan'da yeni bir salgının ortaya çıktığı haberleri gelir gelmez Çin halkına yardım
eden ilk ülkelerden biri olmuştur. Ocak ayı başlarında, ABD hükümeti Çin
Hastalık Kontrol Merkezlerine derhal teknik yardım teklif etmiştir.
Şubat ayının ilk haftasında Amerika Birleşik Devletleri, Samaritanlar grubu,
Mormonlar İsa Mesih Kilisesi ve diğer kuruluşlar tarafından sağlanan yaklaşık 18
ton tıbbi malzemeyi Wuhan'a taşıdı. Ayrıca, pandemi haline gelebilecek şeylerle
mücadele etmek için, Çin’in de dahil olduğu ancak reddettiği, tüm ülkelere 100
milyon dolar yardım sözü verdik.
Şu anki müdahalemizle bu ilk sözümüzün çok ötesine geçmiş durumdayız.
COVID-19'un patlak vermesinden bu yana ABD hükümeti bugüne kadar yaklaşık
500 milyon dolar yardım taahhüt etmiştir. Bu finansman dünyanın en fazla risk
altında olan 60’tan fazla ülkesinde, halk sağlığı eğitimini geliştirecek, sağlık
tesislerini koruyacak ve laboratuvar, hastalık gözetimi ve hızlı müdahale
kapasitesini artıracaktır.
Yardımımız en zor koşullardaki insanlara yardımcı olmaktadır. Örneğin ABD
hükümeti, rejim güçlerinin elinde olan bölgelerde yaşayanlar da dahil olmak üzere
Suriye halkına ilaç, tıbbi malzeme ve yiyecek sağlamak için STK'larla birlikte
çalışmaktadır. Virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için Birleşmiş Milletler
kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına Suriye'nin kuzeyinde daha fazla su,
sanitasyon ve sağlık tesisi inşa etmelerine yardımcı olmaktayız. Afrika'dan
Asya'ya ve ötesindeki dostlara yardım etmekteyiz.

Amerika'nın benzersiz katkıları, Covid-19 ile cephede mücadele eden birçok
uluslararası kuruluş tarafından da hissedilmektedir.
ABD, 2019 yılında yaklaşık 1,7 milyar dolar ile desteklediği BM Mülteci
Ajansı'nın en büyük mali destekçisi olmuştur. Bu, diğer tüm üye devletlerin
toplamından daha fazla ve ikinci en büyük katkıda bulunan Almanya'nın dört
katından fazladır.
Dünya Gıda Programı ile de benzer bir hikaye bulunmaktadır. ABD geçen yıl bu
programa, programın toplam bütçesinin % 42'si olan 3.4 milyar dolar vermiştir.
Bu, ikinci en büyük katılımcının yaklaşık dört katı ve diğer tüm üye devletlerin
toplamından daha fazladır. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na
(UNICEF) da diğer donörlerden çok daha fazla, 700 milyon dolardan fazla bağış
yaptık.
Bu uluslararası kuruluşların tüm dünyada yiyecek, ilaç ve diğer yardımları
ulaştırmalarında, bunların çoğunun diğer bağışçı ülkelerle ortaklaşa olarak
Amerikan halkının cömertliğinden kaynaklanmasından gurur duyuyoruz.
Ülkemiz, uzun vadeli kalkınma ve ortaklarla kapasite geliştirme çalışmaları ve
tekrarlayan krizler karşısında acil müdahale çabaları için en büyük sağlık ve insani
yardım kuruluşu olmaya devam etmektedir. Bu para hayatlar kurtardı, hastalığa
karşı en savunmasız insanları korudu, sağlık kurumları kurdu ve toplulukların ve
ulusların istikrarını teşvik etti.
Amerika, dünyadaki küresel sağlık yardım programlarının yaklaşık % 40'ını
finanse ederek, son 20 yılda 140 milyar dolarlık yatırım eklemiştir – ki bu bir
sonraki en büyük bağışçının beş katıdır. 2009 yılından bu yana, Amerikalı vergi
mükellefleri küresel olarak 100 milyar dolardan fazla sağlık yardımına ve yaklaşık
70 milyar dolarlık insani yardım fonlarına cömertçe finansman sağlamıştır.
Kıbrıs Cumhuriyeti, COVID-19 salgını konusunda kararlı önlemler aldı ve ABD
bu çabayı desteklemekten gurur duymaktadır. Kıbrıs'ta Amerika Birleşik
Devletleri, 1990'ların başında 10 milyon dolarlık kalkınma yardım fonu ile Kıbrıs
Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nün (CING) oluşturulmasını finanse etti. CING,
COVID-19 ile mücadelede ulusal liderdir; bugüne kadar Kıbrıs'ta, dünyadaki kişi
başına en yüksek test oranlarından biri olan 14.000'den fazla insanı koronavirüs
için test etmiştir.
ABD hükümeti tarafından finanse edilen değişim programı mezunları da aktif
olarak katkıda bulunmakta, bazıları COVID-19 ile mücadelede öncü rol

üstlenmişlerdir. Bu hastalığın bilimsel takibine, izlenmesine ve anlaşılmasına
katkıda bulunan hücre biyolojisi, viroloji ve biyoteknoloji eğitimi almış
mezunlarımız vardır. ABD üniversitelerinin Kıbrıslı mezunları, sağlık, ekonomi
ve toplumdaki krizden kaynaklanan en acil sorunların bazılarını çözmeye çalışmak
için sanal takım çalışmalarına katkıda bulunmaktadırlar. Değişim programı
mezunlarımız, Coronavirus Teknik El Kitabı gibi geniş kitlelere yönelik küresel
çevrimiçi projelere katkıda bulunarak COVID-19'u çevreleyen yanlış bilgilerle
mücadele etmek için çalışmaktadır.
Yardımımız para ve malzemelerden çok daha fazlasıdır. Dünya çapında
konuşlandırdığımız uzmanlar ve telekonferans yoluyla bugün dahi hala öğretici
yazılımlar yürüten kişilerdir. ABD parası ve eğitim kurumları sayesinde eğitilen
doktorlar ve halk sağlığı profesyonelleridir. Ve dünya çapında yüksek kalitede
yaşamsal tıbbi malzeme üreten ve dağıtan ABD şirketleri için açık tuttuğumuz ve
tedarik ettiğimiz tedarik zincirleridir.
Şüphesiz ki, dünyaya yardım eden sadece hükümetimiz değildir. Özel
sektörümüzde hayırseverlik Amerikan sivil yaşamının temel dayanağıdır.
Amerikan şirketleri, STK'lar ve inanç temelli örgütler deniz aşırı salgınla mücadele
için en az 1,5 milyar dolar vermişlerdir. Amerikan şirketleri aşılar, terapötikler,
teşhis aygıtları ve vantilatörler için yeni teknolojiler geliştirmektedir.
Herzaman tekrar tekrar yaptığımız gibi, Amerika Birleşik Devletleri en çok ihtiyaç
duyulan zamanda diğerlerine yardım edecektir. COVID-19 salgını farklı değildir.
Ülkelerin bulaşıcı hastalık salgınlarını önleyebilecek, tespit edebilecek ve bunlara
yanıt verebilecek dirençli sağlık sistemleri oluşturmalarına yardımcı olmaya devam
edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri olarak, nesiller boyu süren çabalarımızla
dünyayı daha sağlıklı, huzurlu ve müreffeh hale getirdiğimiz gibi, ortak
düşmanımız olan salgını yenmeye ve sonrasında daha da güçlenmeye öncülük
edeceğiz.

