IHL’NİN ENTEGRASYONU
Neden?
Devletler Cenevre Sözleşmeleri’ni
onayladıklarında, IHL’yi yaygınlaştırma
konusunda açık bir taahhütte
bulunmaktadırlar. Bunu etkili bir şekilde
yapmanın yollarından biri de bu konunun
üniversitelerde öğretilmesidir.

Nasıl?
IHL, özellikle hukuk öğrencilerine
ilişkin bir konu olsa da siyaset bilimi,
uluslararası ilişkiler ve gazetecilik
okuyan öğrencilere de ders olarak
okutulabilir. IHL, ister müfredata ayrı bir
konu olarak eklensin ister mevcut bir
dersin parçası olarak öğretilsin, ICRC,
IHL eğitimlerinin sürdürülebilirliğinin
ve başarısının sağlanmasında rol almayı
amaçlamaktadır.

ARAŞTIRMALARIN TEŞVİK EDİLMESİ
Neden?

Yüksek Akid Taraﬂar,
savaş zamanında olduğu
gibi barış zamanında
da mevcut Sözleşme
metnini kendi ülkelerinde
olabildiğince geniş
bir şekilde yaymayı,
özellikle de sivil eğitim
ve (…) programlarına bu
alandaki çalışmaları dahil
etmeyi, böylece ilkelerin
halkın bütünü tarafından
öğrenilmesini sağlamayı
taahhüt etmiştir,
1949’daki dört Cenevre
Sözleşmesi, sırasıyla
Madde 47,48,127 ve 144.

ICRC’ye verilen görevin bir yönü de IHL’nin geniş kitlelerce
anlaşılmasını sağlamak ve geliştirilmesini desteklemektir. Bu sebep
ile ICRC, üniversite profesörlerinin ve öğrencilerin çalışmalarıyla
IHL’nin geliştirilmesini teşvik etmektedir.

Nasıl?
ICRC, çoğunlukla yayınlarını üniversite kütüphanelerine ulaştırarak
ve IHL referans dokümanlarını web sitesinde yayımlayarak,
profesörlere ve öğrencilere belge ve eğitim desteği sunmaktadır.
Ayrıca ICRC, araştırmacılara IHL’nin farklı yönlerine ilişkin ortaklaşa
düzenlediği çeşitli etkinliklere katılma fırsatı sunmaktadır.
Bunların yanısıra IHL üzerine akademik dergilerin çıkartılmasını
desteklemekte ve umut vaadeden araştırmacıların katkılarını da
teşvik etmektedir.

MİSYON

ICRC

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), insani görevi yalnızca
savaş ve iç şiddet mağdurlarının yaşamını ve onurunu korumak
olan tarafsız, yansız ve bağımsız bir kuruluştur. ICRC, çatışmalar
sırasında, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi tarafından
yürütülen uluslararası insani yardım operasyonlarını koordine
eder ve yönlendirir. Aynı zamanda, insancıl hukuku ve evrensel
insani ilkeleri yayma ve güçlendirme yoluyla acıları önlemeye
çalışır. 1863’de kurulmuş olan ICRC, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay
Hareketi’nin kurucu organıdır.

ICRC profesörlere IHL alanında eğitim fırsatları sunarak, konunun
eğitimi ile ilgili araçları temin ederek, IHL ile ilgili yayınları
üniversite kütüphanelerine göndererek ve öğrenciler arası
ortaklaşa yarışmalar düzenleyerek IHL’yi müfredatlarına dahil
etmek isteyen üniversitelerin mevcut kapasitelerini ve eğitim
becerilerini desteklemektedir. Bu faaliyetlerin başarılı olması için
ICRC üniversiteler, ülkelerin Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri,
meslek kuruluşları ve ulusal IHL komisyonları gibi çok çeşitli ortaklar
ile birlikte çalışmaktadır.
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ICRC VE
ÜNİVERSİTELER
Uluslararası insancıl hukukun
yaygınlaştırılması için
beraber çalışmak

PROFESÖRLERE YÖNELİK
EĞİTİM FIRSATLARI

ÖĞRENCİ
ETKİNLİKLERİ

Neden?

Neden?

ICRC, IHL eğitim fırsatları sunarak, bu alandaki eğitim ve araştırmaları
teşvik etmeyi hedeﬂemektedir.

Öğrenci etkinlikleri, IHL’nin üniversite müfredatlarına dahil edilmesi
ve konuya olan ilginin arttırılması çabalarına hız kazandırmayı
hedeﬂemektedir. Bu tür etkinlikler, üniversitelerde IHL eğitimlerinin
kalitesinin değerlendirilmesine de imkan sağlamaktadır.

Nasıl?

ICRC

ICRC, “eğiticinin eğitimi” yaklaşımı ile profesörlere konuyu tanıtmak
ve eğitim vermenin farklı yollarını keşfetmek amacıyla düzenli olarak
IHL kursları düzenlemektedir. ICRC, günümüz silahlı çatışmalarındaki
gerçekliklerin, tüm IHL eğitimlerinin özünü oluşturması gerektiğine ve
örnek olay çalışmalarının da eğitimleri daha ilginç ve güncel kılacağına
inanmaktadır. Bu tür kurslar, uluslararası hukuk, insan hakları hukuku,
siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ya da gazetecilik gibi konularda
eğitim veren profesörlerin müfredatlarına IHL’yi dahil edebilmeleri için
tasarlanmıştır.

Uluslararası insancıl hukuka (IHL-International Humanitarian Law)
saygının artırılması yönündeki çabalar doğrultusunda, üniversiteler
ile işbirliği yapmak, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC- International
Committee of the Red Cross) için oldukça önemlidir. ICRC,
üniversiteleri IHL kursları düzenlemeleri yönünde teşvik ederek ve bu
konuda eğitim veren profesörlere destek sağlayarak gelecek neslin
liderlerine ulaşmaktadır. Bugün, silahlı çatışma durumlarında geçerli
kuralları öğrenen öğrenciler, yarın bu kuralları ilgili mesleklerinde
yaygınlaştıracak ve uygulayacaklardır.
ICRC’nin siyasi makamlar, silahlı kuvvetler ve sivil toplum ile
diyaloğunda üniversite profesörleri önemli rol oynamaktadır.
Ayrıca ICRC, düzenli aralıklarla diplomatlardan, askeri personele
ve hakimlerden, insani yardım çalışanlarına kadar uzanan geniş
bir yelpazede yer alan meslek gruplarına hitap eden IHL eğitimleri
düzenlediğinde, bu profesörlerin uzmanlığından yararlanmaktadır.
Üniversiteler aynı zamanda IHL ile ilgili karşılaşılan güçlükleri tartışmak
ve bu güçlükleri aşmak için yöntemler araştırmak konusunda da
elverişli platformlar sunmaktadır.
ICRC, dünya çapında IHL eğitim ve araştırmalarını desteklemekte ve
IHL’nin üniversite müfredatlarına girmesini teşvik etmek amacıyla büyük
çaba sarf etmektedir. Bunun mümkün olmadığı ya da IHL’nin halihazırda
üniversitelerin müfredatına yerleşmiş olduğu durumlarda, ICRC konuyu
gündemde tutmak için etkinlik odaklı farklı bir işbirliği önermektedir.

ICRC, halihazırda bu konuyu bilen kişiler için de, ilgili güncel
konuların araştırılması amacıyla çalıştaylar, seminerler ve konferanslar
düzenlemektedir. Bu etkinlikler sayesinde profesörler son
gelişmelerden haberdar olmakta ve ICRC de kendisini igilendiren IHL
ile ilgili konularda bu kişilerin görüşlerinden yararlanmaktadırlar.
Böylece oluşturulan ulusal, bölgesel ve uluslararası akademik
uzmanlık ağları, IHL’nin gelişimi, öğretimi ve uygulanmasında yararlı
olmaktadır.

Nasıl?
ICRC, üniversiteler, ülkelerin Ulusal Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri ya
da meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak çeşitli öğrenci etkinlikleri
düzenlemektedir. Silahlı çatışmalarda faaliyet gösteren bir insani
yardım kuruluşu olarak ICRC, ilk elden sahip olduğu IHL deneyimi
ile bu etkinliklere fiilen katkıda bulunabilmektedir. ICRC’nin bu
etkinliklerde yer almasının bir diğer önemli yanı ise, Uluslararası
Kızılay ve Kızılhaç Hareketi ve kendi faaliyetleri hakkında bilgi
vermesidir.
Tüm dünyada akademik çevrelerde rol yapma/canlandırma
yarışmaları en gözde öğrenci etkinlikleri arasındadır. Bu yarışmalarda
öğrencilerden, çatışma alanından mahkeme salonuna kadar,
hukukun uygulanmasını ne ölçüde anladıklarını göstermeleri
beklenir.
Diğer ICRC etkinliklerinin örnekleri arasında, kompozisyon yarışmaları,
bölgesel ve uluslararası kurslar ile IHL üzerine konferanslar
bulunmaktadır.

Kanunlar Savaşta
Nasıl Korur?
Bu ICRC yayını, içerdiği
iki yüz otuzdan fazla
seçilmiş örnek olay
ile bunları bağlamına
yerleştiren kapsamlı bir
uluslararası insancıl
hukuk çerçevesi
sunmaktadır.
İnternetten sipariş
vermek için:
www.icrc.org/eng/shop
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