Cumhurbaşkanı Eşi Emine
Erdoğan ve Kızılay Derneği
Başkanı Cenevre’deki Kızılhaç/
Kızılay Müzesi’ni ziyaret etti

Cenevre (ICRC) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan, Türkiye Kızılay Derneği Başkanı Kerem Kınık
ile birlikte Cenevre’de bulunan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay
Müzesi'ni gezdi. Müze ziyareti bu hafta, dünya çapındaki
mülteci sorununu ele almak amacıyla liderlerin katılımıyla,
Cenevre’de düzenlenen Küresel Mülteci Forumu sırasında
gerçekleşti.
Türkiye, 3,6 milyon kayıtlı Suriyelinin de aralarında bulunduğu
4 milyondan fazla mülteciyle dünyada en fazla sayıda mülteciye
ev sahipliği yapan ülke. Türk Kızılayı ve diğer insani kuruluşlar,

mültecilerin, psiko-sosyal destek, gıda, giyecek, dil kursları ve
sosyal uyumu sağlamak amaçlı diğer faaliyetlerin de aralarında
bulunduğu ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalışıyorlar.
Kızılay, aynı zamanda, 1,7 milyondan fazla yararlanıcıyla, başka
bir örneği olmayan bir nakit yardım programı olan Acil Sosyal
Güvenlik Ağı aracılığıyla, mülteci nüfusu içinde en mağdur
durumda bulunan kişilere yardımcı oluyor.

Emine Erdoğan,Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Genel
Merkez yerleşkesinde bulunan müzeye Salı günü yaptığı ziyaret
sırasında mültecilerin eve dönebilmelerinin öneminden
bahsetti. Emine Erdoğan; “Amacımız, çabamız, onlar için bir
barış ortamı sağlamak,” dedi.
Aynı zamanda Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri
Federasyonu (IFRC) Başkan Yardımcılığı görevini yürüten
Kızılay Başkanı Kınık da, ulusal derneğin mültecilere sağlık
hizmetleri, afet riskini azaltma faaliyetleri ve diğer ulusal ve
uluslararası insani yardım faaliyetlerinden yararlanma imkanı
sağladığını söyledi.
Kınık; “İnsanlık onurunu korumaya, Türkiye'deki ve Türkiye
dışındaki bireylerin ve toplulukların toparlanmalarını sağlamaya
çalışıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 22 milyon kişiye ulaşabildik. Bu
yılın sonuna kadar, bu sayı neredeyse 28 milyon olacak. Bu
sayıyı arttırmaya ve mağduriyetleri azaltmaya çalışacağız ”dedi.
Türk Kızılayı, aynı zamanda ICRC ve IFRC tarafından on
yıllardır yürütülen çalışmaların bir parçası olarak, ayrı düşmüş
aile üyelerini bir araya getirmek için çalışıyor. Dr. Kınık, “Ele
aldığımız yaklaşık 6.000 vakanın yarısı çözümlendi,” dedi. “Çok
sayıda refakatçisiz çocuğu (Irak ve Suriye’den 200 çocuk)
aileleriyle bir araya getirdik. Hala birçok talep alıyoruz.”

Emine Erdoğan ve Dr. Kınık’ın ziyareti, dünya genelinde mülteci
sayısı 25 milyonun üzerine çıkmışken düzenlenen ilk Küresel
Mülteci Forumu esnasında gerçekleşti. Kızılhaç ve Kızılay

Hareketi, kendine özgü küresel Ulusal Dernekler ağı ve ICRC
delegasyonları ağı ile ayrı düşen ve kayıp kişilere ve ailelerine
hizmet sağlama çabalarını pekiştiriyor. Yeni 2020-2025 Aile
Bağlarının Yeniden Kurulması Stratejisi, Aralık 2019'da yapılan
Delegeler Konseyi toplantısında benimsendi.
Silahlı çatışmalardan etkilenen ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak
için, ICRC finansal, gıda, yasal, idari ve zihinsel sağlık ve
psikososyal destek faaliyetleri yürütmektedir. Ulusal Derneklerle
işbirliği içindeki ICRC, 2018'de yaklaşık 1.2 milyon mesaj ve
telefon görüşmesi yoluyla ayrı düşen aile üyelerinin birbirleriyle
temasa geçmesini kolaylaştırdı. Ocak ve Haziran 2019 arasında,
240'dan fazla çocuğunda aralarında bulunduğu , 360'dan fazla
aile üyesi yeniden bir araya geldi.
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