ICRC’yi keﬂfedin
Silahl› çat›ﬂma, insanl›k sahnemizin en
belirgin özelliklerinden biridir. Uluslararas›
K›z›lhaç Komitesi (ICRC) yaklaﬂ›k bir buçuk
yüz y›l önce, savaﬂ›n ortas›nda insaniyetçili¤i
muhafaza etmek için kurulmuﬂtur. Savaﬂta
bile s›n›rlar vard›r: savaﬂ›n nas›l yürütülece¤i
ilgili s›n›rlar ve savaﬂanlar›n nas›l davranacaklar› ile ilgili s›n›rlar.
Bütün bunlar göz önünde bulundurularak
oluﬂturulan - ve dünyada 192 ulus taraf›ndan
onaylanan- bu kurallar, Cenevre Sözleﬂmesi’nin
temellerini oluﬂturdu¤u uluslararas› insanc›l
hukuk olarak bilinmektedir.
“ICRC’yi Keﬂfedin”, ICRC’nin ne oldu¤unu, nas›l oluﬂtu¤unu ve bugün nas›l çal›ﬂt›¤›n› aç›klamaktad›r.

Misyon
Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi (ICRC), insani
görevi yaln›zca savaﬂ ve iç ﬂiddet
ma¤durlar›n›n yaﬂam›n› ve onurunu
korumak olan tarafs›z, yans›z ve ba¤›ms›z
bir kuruluﬂtur. Çat›ﬂma ortam›nda Hareket
taraf›ndan yürütülen uluslararas› insani
yard›m operasyonlar›n› koordine eder ve
yönlendirir. Ayn› zamanda insanc›l hukuku
ve evrensel insani ilkeleri yayma ve
güçlendirme yoluyla ac›lar› önlemeye çal›ﬂ›r. 1863'de kurulmuﬂ olan ICRC, K›z›lhaç –
K›z›lay Hareketi'nin kurucu organ›d›r.
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ICRC hakk›nda
ICRC’ye genel bak›ﬂ
Yaﬂanan iki dünya savaﬂ›n›n ard›ndan
dünyada tekrar bar›ﬂ›n sa¤lanmas›na yönelik çabalara ra¤men silahl› çat›ﬂmalar halen
insanl›k sahnesinin önemli bir unsuru
olarak hüküm sürmektedir. Silahlar,
günümüzde hala farkl› uluslar, halklar ve
etnik gruplar aras›ndaki farkl›l›klar› ortadan
kald›rmak amac› ile baﬂvurulan bir yol
olarak neden oldu¤u ölümler ve ac› ile birlikte varl›¤›n› sürdürmektedir.
Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi (ICRC),
yaklaﬂ›k 150 y›l kadar önce bu üzücü
gerçekli¤in bilincine var›lmas›n› takiben
kurulmuﬂtur. Savaﬂ ortam›nda insanc›l
ölçülerin korunmas› amac›n› gütmektedir.
ICRC’nin yol gösterici ilkesinde de belirtildi¤i üzere savaﬂ›n bile s›n›rlar› vard›r:
savaﬂ›n nas›l yürütüldü¤ü ve savaﬂanlar›n
nas›l davrand›¤›na iliﬂkin s›n›rlar bulunmaktad›r. Bu gibi fikirler ile oluﬂturulmuﬂ
ve dünyada hemen hemen tüm uluslar
taraf›ndan benimsenmiﬂ mevcut kurallar
günümüzde uluslararas› insanc›l hukuk
olarak bilinmektedir ve temelleri Cenevre
Sözleﬂmeleri ile at›lm›ﬂt›r.

ICRC’nin misyonu; silahl› çat›ﬂmalar ile iç kar›ﬂ›kl›klar›n sivil ve
askeri ma¤durlar›n›, tamamen
yans›z ve tarafs›z bir yaklaﬂ›m
çerçevesinde korumak ve onlara
yard›m eli uzatmakt›r.
Görevleri aras›nda ﬂunlar yer almaktad›r:

ICRC’nin sahip oldu¤u özel rol, kendisine
devletler taraf›ndan ve insanc›l hukukun
çeﬂitli araçlar› ile verilmiﬂtir. Ne var ki ICRC
sürekli olarak devletler ile bir diyalog
içerisinde olmas›na ra¤men daima
ba¤›ms›z yap›s› konusunda ›srarc› davranmaktad›r. Çünkü ICRC, ancak hükümet ya
da di¤er makamlardan ba¤›ms›z olarak
faaliyetlerini sürdürdü¤ü bir ortamda
insanc›l misyonunun merkezini oluﬂturan
ve çat›ﬂma ma¤durlar›n›n gerçek ç›karlar›n›
korumak yönündeki görevini yerine getirebilir.
‹lerleyen sayfalarda bu eﬂi olmayan kuruluﬂun, temelleri, amaçlar› ve idealleri,
çal›ﬂma yöntemleri, belirli bir ﬂekilde
çal›ﬂmas›n›n ard›ndaki nedenler ve faaliyetleri ile hizmet etti¤i kiﬂilere iliﬂkin bir
anlay›ﬂ kazanman›za yönelik bilgiler sunulmaktad›r.

- Savaﬂ esirleri ve sivil tutuklular›n ziyaret edilmesi,
- Kay›p kiﬂileri aranmas›,
- Çat›ﬂma sebebi ile ayr› düﬂmüﬂ
aile üyeleri aras›nda mesajlar›n
iletilmesi,
- Da¤›lm›ﬂ ailelerin yeniden bir
araya getirilmesi,
- Temel ihtiyaçlar›n› karﬂ›laya-

mayan sivillere g›da, su ve t›bbi yard›m sa¤lanmas›,
- ‹nsanc›l hukuk bilgilerinin yay›lmas›,
- Hukuka uygunlu¤un denetlenmesi,
- ‹hlallere dikkat çekilmesi ve
insanc›l hukukun geliﬂimine
katk›da bulunulmas›.
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Dünya çap›nda ICRC
ICRC, ‹sviçreli bir kiﬂinin özel giriﬂiminin
ürünü olmas›na ra¤men çal›ﬂmalar› ve bu
çal›ﬂmalar›n kapsam› uluslararas› boyuttad›r. Kuruluﬂun dünya çap›nda yaklaﬂ›k 80
ülkede delegasyonlar› ve misyonlar› ile ço¤unlu¤unu çal›ﬂmalar›n yürütüldü¤ü ülkelerin vatandaﬂlar›n›n teﬂkil etti¤i 11,000
kiﬂinin üzerinde çal›ﬂan› bulunmaktad›r.
ICRC’nin merkezinin yer ald›¤› ‹sviçre’nin
Cenevre kentinde, yaklaﬂ›k 800 kiﬂi çal›ﬂmakta ve bu personel, saha operasyonlar›na önemli destek sa¤lamakta, bunlar›
denetlemekte ve kurumsal politika ile stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmas› görevlerini yerine getirmektedir.
ICRC saha delegasyonlar› bir ülkeyi ya da
bölgesel delegasyonlar›n söz konusu olmas› durumunda birkaç ülkeyi kapsayabilir. Delegasyonlar, duruma ve belirli ülkenin ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak çeﬂitli faaliyetler yürütmektedirler. Bu faaliyetler aras›nda aﬂa¤›dakiler yer almaktad›r:
-

-

Süregelen ya da ortaya ç›kmakta olan
silahl› çat›ﬂma ya da ﬂiddetin ma¤durlar›n› (siviller, özgürlükleri ellerinden
al›nm›ﬂ kiﬂiler, da¤›lm›ﬂ aileler, yaral›
ve hasta kiﬂiler) koruma ve onlara yard›m eli uzatma,
Önleyici eylem, Ulusal K›z›lhaç ve K›z›lay Dernekleri ile iﬂbirli¤i; insanc›l koordinasyon ve diplomasi.

(Bu faaliyetlere iliﬂkin detayl› bilgi almak
için ilgili bölüme bak›n›z.)
Delegasyonlar ayr›ca önemli erken uyar›
sistemleri olarak da faaliyet göstermektedirler. Böylece ICRC’nin, silahl› ﬂiddet ve
çat›ﬂman›n patlak vermesi halinde ihtiyaçlara h›zl› ve etkin bir ﬂekilde cevap vermesi mümkün olmaktad›r.
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Bu harita yaln›zca bilgilendirme amaçl›d›r ve herhangi bir siyasi ön

nem arz etmemektedir.
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Yasal statü

Temeller ve geçmiﬂ

ICRC yans›z, tarafs›z ve ba¤›ms›z bir insani
yard›m kuruluﬂudur. Silahl› çat›ﬂma ma¤durlar›n› koruma ve onlara yard›m etme
yetkisi bulunmaktad›r ve bu yetki devletler
taraf›ndan, 1864 Cenevre Sözleﬂmesinin
de¤erli takipçileri niteli¤indeki 1949 y›l›nda imzalanm›ﬂ dört Cenevre Sözleﬂmesi ve
bunlar›n 1977 y›l›nda kabul edilen Ek Protokolleri ile verilmiﬂtir.

ICRC temellerini bir kiﬂinin vizyon ve kararl›l›¤›na borçludur: Henry Dunant. Tarih: 24
Haziran 1859. Yer: ‹talya’n›n kuzeyinde
bulunan bir kasaba olan Solferino. Avusturya ve Fransa ordular› ac› bir savaﬂ içinde
s›k›ﬂ›p kalm›ﬂlar ve 16 saat süren mücadelenin ard›ndan geride 40,000 ölü ve yaral›
insan b›rak›lm›ﬂt›r. Ayn› gece bir ‹sviçre vatandaﬂ› olan Dunant iﬂ amac› ile bu alandan geçti¤inde; iki taraf›n da ordusundan
binlerce askerin ac› içinde t›bbi müdahale
yap›lmaks›z›n terk edildi¤i manzara karﬂ›s›nda dehﬂete u¤ram›ﬂt›r. Yaral›lara yard›m
edilmesi için yerel halk›n deste¤ine baﬂvurmuﬂ ve her iki taraf›n da askerlerinin eﬂit
muamele görmesi konusunda ›srarc› davranm›ﬂt›r.

ICRC’nin yetkisi ve yasal statüsü bu kuruluﬂu, Birleﬂmiﬂ Milletlere ba¤l› kuruluﬂlar gibi
di¤er hükümetleraras› kurumlar ile sivil
toplum kuruluﬂlar›ndan (STKlar) ay›rmaktad›r. ICRC, çal›ﬂmalar›n› yürüttü¤ü ülkelerin ço¤unda yetkili makamlar ile Statü Anlaﬂmalar› imzalam›ﬂt›r. Uluslararas› hukuka
tabi olan bu anlaﬂmalar sayesinde ICRC
yaln›zca hükümetleraras› kuruluﬂlara tan›nan ayr›cal›k ve muafiyetlerden yararlanma f›rsat› bulmaktad›r; bunlar aras›nda
ICRC’yi idari ve adli takibattan koruyan yasal iﬂlemlerden muafiyet ve bina ile müﬂtemilat, arﬂiv ve di¤er belgelerin masuniyeti
yer almaktad›r. Bu tür ayr›cal›k ve muafiyetler ICRC için vazgeçilmezdir, çünkü
bunlar ICRC’nin faaliyet göstermesi için
mevcut olmas› gereken iki unsuru, yani
yans›zl›k ve ba¤›ms›zl›k unsurlar›n› temin
etmektedir. Kuruluﬂ, ‹sviçre ile bu tür bir
anlaﬂmaya imza atarak, ‹sviçre hükümetinden ba¤›ms›z olan yap›s›n› ve faaliyetlerinin ba¤›ms›zl›¤›n› güvence alt›na alm›ﬂt›r.
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Dunant ‹sviçre’ye döndü¤ünde A Memory
of Solferino (Bir Solferino Hat›ras›) isimli kitab›n› yay›nlam›ﬂ ve bu kapsamda iki resmi
istekte bulunmuﬂtur:
-

-

savaﬂ halinde yaral›lar›n tedavisini yapmaya haz›r hemﬂirelere sahip yard›m
derneklerinin bar›ﬂ zaman›nda kurulmas›,
ordu t›bbi hizmetlerine destek sa¤lamak üzere ça¤›r›lacak gönüllülerin
uluslararas› bir anlaﬂma arac›l›¤› ile tan›nmas› ve korunmas›.

1863 y›l›nda, Toplum Refah› için Cenevre
Derne¤i olarak bilinen bir hay›r kuruluﬂu,
Dunant’›n fikirlerinin nas›l gerçe¤e dönüﬂtürülebilece¤ini görüﬂmek üzere beﬂ kiﬂilik
bir komisyon oluﬂturmuﬂtur. Gustave
Moynier, Guillaume-Henri Dufour, Louis
Appia, Théodore Maunoir ve Dunant’›n
ﬂahsen yer ald›¤› bu komisyon, daha sonra
Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi (ICRC) olarak
an›lacak olan Uluslararas› Yaral›lara Yard›m
Komitesi'ni kurmuﬂtur.

Olav Saltbones/Norveç K›z›lhaç›

Sudanl› mülteciler için kamp, Çad. 1863
y›l›ndan bu yana
dünyada
silahl›
çat›ﬂmalardan etkilenen say›s›z insan için
K›z›lhaç bir umut sembolü olmuﬂtur.

Bunun ard›ndan beﬂ kurucu üye Dunant’›n
kitab›nda yer alan fikirlerin gerçe¤e dönüﬂmesini sa¤lamak üzere çal›ﬂmalara baﬂlam›ﬂt›r. Yap›lan davet ile, 26 Ekim 1863 tarihinde 16 Devlet ve kamu yarar›na çal›ﬂan
dört kuruluﬂun temsilcilerini gönderdi¤i
Uluslararas› Konferans düzenlenmiﬂtir. Bu
konferansta ay›rt edici amblem olan beyaz
zemin üzerindeki k›rm›z› haç iﬂareti –amblemin tersi ise ‹sviçre milli bayra¤›n› simgelemektedir- kabul edilmiﬂ ve böylece
K›z›lhaç ortaya ç›km›ﬂt›r.
Savaﬂ alan›nda t›bbi hizmetlerin korunmas›n›n somutlaﬂt›r›lmas› ve K›z›lhaç ile ideallerinin uluslararas› boyutta tan›nmas› için
‹sviçre hükümeti 1864 y›l›nda Cenevre’de
bir Diplomatik Konferans düzenlemiﬂtir.

Bu konferansa 12 hükümetin temsilcileri
kat›lm›ﬂ ve "Karadaki Silahl› Kuvvetlere
Mensup Yaral›lar›n Durumunun ‹yileﬂtirilmesine iliﬂkin Cenevre Sözleﬂmesi baﬂl›kl›
bir sözleﬂme kabul edilmiﬂ ve bu, insanc›l
hukukun ilk sözleﬂmesi olmuﬂtur. Bunun
ard›ndan çeﬂitli konferanslar düzenlenmiﬂ,
bu konferanslar dahilinde temel insanc›l
hukuk, savaﬂ esirleri gibi di¤er ma¤dur kategorilerini de kapsayacak ﬂekilde geniﬂletilmiﬂtir. ‹kinci Dünya Savaﬂ›n›n ard›ndan,
1949 y›l›nda imzalanan ve savaﬂ halinde sivillere sa¤lanan korumay› artt›ran dört Cenevre Sözleﬂmesi’nin kabul edilmesinden
dört ay önce bir Diplomatik Konferans düzenlenmiﬂtir. 1977 y›l›nda ise Sözleﬂmelere
iki Ek Protokol getirilmiﬂtir.
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K›z›lhaç ve K›z›lay
Küresel bir Hareket
Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay Hareketi hemen hemen her ülkede var olmakta, faaliyet göstermektedir ve yaklaﬂ›k 100 milyon
üye ve gönüllüsü bulunmaktad›r. Hareket,
Yedi Temel ‹lke olan ve tüm üyeler için evrensel bir referans standard› sa¤layan insaniyetçilik, tarafs›zl›k, yans›zl›k, ba¤›ms›zl›k,
gönüllü hizmet, birlik ve evrensellik ile bir
arada kalmakta ve bu ‹lkelerin rehberli¤inde yol almaktad›r. K›z›lhaç ve K›z›lay faaliyetlerinin bir ana hedefi bulunmaktad›r:
ayr›mc›l›k yapmaks›z›n insanlar›n ac› çekmelerini engelleme ve ac›lar›n› hafifletme
ve insan onurunu koruma.

ICRC, Uluslararas› Federasyon ve her ülkenin Ulusal Derne¤i ba¤›ms›z kuruluﬂlard›r.
Her birinin kendi statüsü bulunmaktad›r ve
biri di¤erinden üstün de¤ildir. Her iki y›lda
bir Delegeler Konseyinde bir araya gelmekte ve her dört y›lda bir prensip olarak
Cenevre Sözleﬂmelerine taraf Devletler ile
Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay Konferans›nda buluﬂmaktad›rlar.

Hareket aﬂa¤›daki birimlerden oluﬂmaktad›r:
-

Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi (ICRC),
Ulusal K›z›lhaç ve K›z›lay Dernekleri
(Ulusal Dernekler),
Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay Dernekleri Federasyonu (Uluslararas› Federasyon).

Temel ‹lkeler
Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay
Hareketinin yedi temel ilkesi olan
ve ICRC taraf›ndan gözetilmesi
gereken ilkeler resmi olarak 1965
y›l›nda Viyana’da düzenlenen 20.
Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay
Konferans›nda ilan edilmiﬂtir. Bu
ilkeler ﬂunlard›r:

‹nsaniyetçilik
Savaﬂ alanlar›ndaki yaral›lara ayr›m yap›lmaks›z›n yard›m edilmesi iste¤iyle do¤an Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay Hareketi, uluslararas› ve ulusal kapasitesi dahilinde, nerede olursa olsun, insanlar›n
ac›lar›n› önlemek ve hafifletmek
için çal›ﬂ›r.

Amac›, insan yaﬂam›n› ve sa¤l›¤›n› korumak ve insan hayat›na sayg›y› sa¤lamakt›r. Karﬂ›l›kl› hoﬂgörü, dostluk, iﬂbirli¤i ve kal›c›
bar›ﬂ›n geliﬂmesine yard›mc› olur.
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Roller ve sorumluluklar
Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay Hareketi Tüzü¤ü'nde K›z›lhaç ile K›z›lay kurumlar› aras›ndaki iliﬂki tan›mlanmaktad›r. Harekette
yer alan bu iki unsurun da sorumluluklar›
1997 y›l›nda Delegeler Konseyi taraf›ndan
kabul edilmiﬂ olan Seville Anlaﬂmas› kapsam›nda daha net aç›klanm›ﬂ ve belirlenmiﬂtir. Seville Anlaﬂmas›, silahl› çat›ﬂma ve iç
kar›ﬂ›kl›k hallerinde K›z›lhaç ve K›z›lay taraf›ndan yürütülen, yerlerinden edilmiﬂ kiﬂilere iliﬂkin faaliyetleri de içeren uluslararas›
operasyonlarda ICRC’ye lider kuruluﬂ rolünü vermektedir.
ICRC, gelecekteki Ulusal K›z›lhaç ve K›z›lay
Derneklerinin Harekete üyelik için gerekli
kriterleri yerine getirdiklerini ve faaliyetlerini Temel ‹lkeler ba¤lam›nda yürütebilecek
bir konumda bulunduklar›n› do¤rulamak
ile sorumludur. Bunlar›n yerine getirilmesi
halinde ICRC bu derneklere resmi tan›nma
sa¤lamaktad›r. Daha sonra da söz konusu
Ulusal Dernek, Uluslararas› Federasyon’a
kat›lmak üzere baﬂvuruda bulunma hakk›na sahip olmaktad›r. Bununla beraber uygulamada baﬂvurular ICRC ve Uluslararas›
Federasyon taraf›ndan ortaklaﬂa de¤erlendirilmektedir.

Ayr›m gözetmemek
Hareket, milliyet, ›rk, dini inanç,
s›n›f ya da siyasi görüﬂ ayr›m›
yapmaz. Yaln›zca kiﬂilerin gereksinimlerinden yola ç›karak, onlar›n ac›lar›n› gidermeye ve en acil
›st›rap olaylar›na öncelik vermeyi
çabalar.
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Harekette kim kimdir?
Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi Hareketin kurucu organ›n› oluﬂturmaktad›r. Silahl› çat›ﬂma ma¤durlar›n›n korumas› ve onlara yard›m edilmesine yönelik operasyonel faaliyetleri yürütmesinin yan› s›ra uluslararas›
insanc›l hukukun yayg›nlaﬂt›r›c›s› ve koruyucusudur. Ayr›ca Temel ‹lkelerin de koruyucusu konumundad›r. Uluslararas› Federasyon ile iﬂbirli¤i içerisinde Hareketin yasal toplant›lar›n› düzenlemektedir.
Ulusal K›z›lhaç ve K›z›lay Dernekleri
180'den fazla ülkede Uluslararas› K›z›lhaç
ve K›z›lay Hareketi'nin çal›ﬂmalar› ile ilkelerini temsil etmektedir. Ulusal Dernekler
kendi ülkelerindeki kamu makamlar›na insani yard›m alan›nda yard›mc› olarak faaliyet göstermekte ve afet yard›m›, sa¤l›k
programlar› ve sosyal programlar› da içeren hizmetler sunmaktad›r. Ulusal Dernekler savaﬂ halinde etkilenen sivil topluma
yard›mc› olmakta ve gerek duyuldu¤unda
ordunun t›bbi hizmetlerini desteklemektedir.

Tarafs›zl›k
Hareket, tüm taraflar›n güvenini
kazanmaya devam etmek için, savaﬂlarda taraf tutmaz veya siyasal, ›rksal, dinsel ya da ideolojik
nitelikteki anlaﬂmazl›klarda hiç
bir zaman yer almaz.

Ba€›ms›zl›k
Hareket ba¤›ms›zd›r. Ulusal Dernekler, kendi hükümetlerinin insani hizmetlerine yard›mc› olmaya çal›ﬂmakta ve kendi ülkelerin
kanunlar›na tabi olmalar›na ra¤men, her zaman Hareketin ilkelerine uygun davranabilmeleri için
daima özerkliklerini korumal›d›rlar.

Thierry Gassmann / ICRC

Boris Heger / ICRC

Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay Dernekleri
Federasyonu, Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay Hareketi’nin Temel ‹lkeleri’ne dayanarak, savunmas›z kiﬂilerin durumunu iyileﬂtirmek için Ulusal Dernekler taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen tüm insani yard›m faaliyetlerine ilham vermek, onlar› kolaylaﬂt›rmak
ve daha ileriye taﬂ›mak için çal›ﬂmaktad›r.
1919’da kurulan Uluslararas› K›z›lhaç
K›z›lay Dernekleri Federasyonu (Uluslararas› Federasyon), do¤al ve teknolojik afetlerin ma¤durlar›na, göçmenlere ve acil sa¤l›k durumlar›nda Hareket’in uluslararas›
düzeydeki yard›m›n› yönlendirmekte ve
koordine etmektedir. Uluslararas› alanda
üyelerinin resmi temsilcisi olarak hareket
eden Uluslararas› Federasyon üye ülkelerin
ulusal dernekleri aras›ndaki iﬂbirli¤ini teﬂvik
etmekte, afetlere etkin bir ﬂekilde haz›rl›kl›
olma kapasitelerini güçlendirmekte ve
sa¤l›k programlar› ile sosyal programlar
düzenlemektedir.

Panama’n›n Darien
Bölgesi’ndeki doktor bir
göçmeni tedavi ediyor.
Gönüllü Hizmet,
Hareket’in Temel
‹lkeleri’nden biridir.

Sudan K›z›lay›, Sudan’›n
Darfur Bölgesi’nde
yerlerinden edilmiﬂ
kiﬂilere yap›lan yard›m›n
ulaﬂt›r›lmas› konusunda
ICRC’nin önemli bir
orta¤›d›r.

Gönüllü hizmet
Hareket, hiçbir ﬂekilde kazanç
amac› gütmeyen gönüllü bir yard›m hareketidir.

Birlik
Bir ülkede sadece bir tek K›z›lhaç
ya da K›z›lay Derne¤i bulunabilir.
Bu dernek, herkese aç›k olmal› ve
insani çal›ﬂmalar›n› kendi ülkesinin her köﬂesinde yerine getirmelidir.

Evrensellik
Kendini oluﬂturan bütün derneklerin eﬂit statüye sahip oldu¤u ve
birbirine yard›mc› olurken eﬂit sorumluluklar ve görevler paylaﬂt›¤›
Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay
Hareketi evrenseldir.

11

Hareketin amblemleri
ICRC’nin kurucular›, en baﬂ›ndan beri, tek,
evrensel ve kolayca tan›nabilecek, herkesin
aﬂina oldu¤u bir ambleme duyulan ihtiyac› fark etmiﬂlerdi. Düﬂünceleri bu amblemin yaln›zca savaﬂta yaralanan kiﬂileri de¤il, ayn› zamanda onlara yard›m getirenleri de korumas› gerekti¤i idi. Ayn› ﬂekilde,
amblemin düﬂman taraf›nkiler de dahil olmak üzere tüm t›bbi birimleri korumas› gerekiyordu. Bunun alt›nda yatan fikir, yaln›zca bu amblemi görerek bile savaﬂanlar›n davran›ﬂlar›n› k›s›tlamalar›n› ve sayg›
göstermelerini teﬂvik etmekti. Beyaz bir zemin üzerinde K›z›lhaç (‹sviçre milli bayra¤›n›n tersi) 1863 Uluslararas› Konferans›'nda
(bkz. sayfa 7) yaral› askerlere yard›m getiren derneklerin belirleyici simgesi olarak
kabul edilmiﬂtir (gelecekte Ulusal Dernekler ad›n› alacakt›r). Bir y›l sonra, bu simge
askeri t›bbi hizmetlerin ay›r›c› simgesi olarak Diplomatik Konferans'da tan›nm›ﬂ ve
1864 Cenevre Sözleﬂmesi’nin imzalanmas›yla insanc›l hukuk alt›nda kabul edilmiﬂtir. Ancak 1876’da, Osmanl› ‹mparatorlu¤u K›z›lhaç yerine K›z›lhilal/ay kullanmaya
karar vermiﬂtir. Birkaç devlet de ayn› ﬂeyi
yapm›ﬂ ve 1929’da ‹ran’›n k›z›laslan› ve güneﬂinin (ﬂu anda kullan›lmamaktad›r) yan›
s›ra K›z›lay da resmi olarak tan›nm›ﬂt›r.
Geçen y›llar boyunca, Hareket, belirli
problemlerle ilgilenebilmek için amblemin
kullan›m› ile ilgili de¤iﬂiklikleri tan›tma ola-
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s›l›¤›n› düﬂünmekteydi. Harekete kat›lmak
isteyen baz› ulusal dernekler, var olan
amblemlerden rahats›zd›. Magen David
Adom, ‹srail Derne¤i, kendi sembolleri
olan "Davud’un K›z›l Kalkan›" (K›z›l Davud
Y›ld›z› olarak da bilinir) kullanmak isterken,
di¤er baz› ulusal dernekler de hem K›z›lhaç› hem de K›z›lay› ayn› anda kullanmay›
tercih ediyorlard›. Cenevre Sözleﬂmeleri
kurallar›na göre bunlardan hiçbiri mümkün de¤ildir. Buna ilaveten, K›z›lhaç ve K›z›lay›n beraber kullan›m›, herhangi bir taraf›n yanl›ﬂ alg›lamas›yla problemler yaratabilir.
Bu problemleri çözmek için, 2005 y›l› Aral›k ay›ndaki Diplomatik Konferans Cenevre
Sözleﬂmelerine taraf olan Devletleri bir araya getirmiﬂ ve K›z›lkristal ad›ndaki yeni
amblemi yaratan 3. Protokol benimsenmiﬂtir.
Halihaz›rda K›z›lhaç veya K›z›lay amblemlerinden birini kullananlar, bunlar› kullanmaya devam edeceklerdir.
Günümüzde 186 ulusal derne¤in tamam›,
çat›ﬂma s›ras›nda ülkelerinin askeri güçlerinin t›bbi hizmetlerinin amblemi ile ayn›
amblemi kullanmaktad›rlar; bu kullan›m
koruyucu kullan›m olarak da bilinmektedir.

Amblemin do¤ru ve yanl›ﬂ kullan›m›
Amblemin koruyucu bir araç olarak kullan›m›, Cenevre Sözleﬂmeleri uyar›nca
kiﬂilerin (askeri t›bbi hizmetler mensuplar›n›n, Ulusal Dernek gönüllülerin, ICRC
delegelerinin vs.), t›bbi birimlerin (hastaneler, ilk yard›m istasyonlar› vs.) ve
ulaﬂ›m araçlar›n›n korunmas›n›n gözle
görülür uygulamas›d›r.
Amblemin tan›t›c› bir araç olarak kullan›m›,
bir kiﬂi ya da nesnenin bu Hareket ile ilgisi
oldu¤unu göstermektedir. Koruyucu bir
araç olarak kullan›lan amblemle ilgili olarak
kafa kar›ﬂ›kl›¤›n› önlemek üzere, tan›t›c›
amaçla kullan›lan K›z›lhaç, K›z›lay ve
K›z›lkristal simgeleri daha küçüktür.

Tan›t›c› bir araç olarak amblemin kötüye
kullan›m› halk›n gözünde onun önemini
azalmakta ve bu nedenle savaﬂ zaman›nda
koruyucu gücünü düﬂürmektedir.
Koruyucu bir araç olarak amblemin kötüye
kullan›lmas› halinde, öncelikli olarak
ambleme sayg› duyma sorumlulu¤u
Devletler’e ait oldu¤undan, ICRC’nin rolü
savaﬂanlara ambleme sayg› duymalar›
konusundaki sorumluluklar›n› ve amblemi
kötüye kullananlara karﬂ› at›lacak ad›mlar›
hat›rlatmakt›r. Amblemin tan›t›c› bir araç
olarak kötüye kullan›ld›¤› yerlerde, ICRC
bu uygulamay› durdurmas› için gerekli
önlemleri almas› konusunda ilgili Ulusal
Dernekler’den talepte bulunmaktad›r.

Koruyucu bir araç olarak savaﬂ zaman›nda
amblemin kötüye kullan›m›, insanc›l hukuk
taraf›ndan kurulmuﬂ olan tüm koruyucu
sistemi tehlikeye atmaktad›r.

Marko Kokic / ICRC

Sudan K›z›lay›

Cenevre Sözleﬂmeleri uyar›nca,
K›z›lhaç, K›z›lay ve K›z›lkristal
amblemi alt›nda korunan kiﬂi, araç ve
binalara sayg› duyulmas› ve
bunlar›n korunmas› gerekmektedir.
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Teun Anthony Voeten / ICRC

Uluslararas› insanc›l hukuk
Savaﬂ kurallar›
Silahl› çat›ﬂma hukuku ya da savaﬂ hukuku
olarak da bilinen uluslararas› insanc›l hukuk, savaﬂ zaman›nda çat›ﬂmalarda yer almayan ya da art›k çat›ﬂmalara dahil olmayan kiﬂileri koruyan kurallar bütünüdür. Savaﬂ›n yöntem ve araçlar›n› s›n›rland›rmaktad›r. As›l amac› silahl› çat›ﬂma dönemlerinde çekilen ac›lar› s›n›rlamak ve bunlar›n
önüne geçmektir. Yaln›zca hükümetler ya
da hükümetlerin silahl› kuvvetleri de¤il, ayn› zamanda muhalif gruplar ve çat›ﬂman›n
di¤er taraflar›n›n da bu kurallara uymas›
gerekmektedir.
1949 tarihli dört Cenevre Sözleﬂmesi ile
bunlar›n 1977 ve 2005 tarihli üç Ek Protokolü insanc›l hukukun temel belgeleridir.
Di¤er belgeler ise Gaz Kullan›m›n› Yasaklayan 1925 tarihli Cenevre Protokolü, 1980
tarihli Belirli Konvansiyonel Silahlara ‹liﬂkin
Sözleﬂme ve 1997 tarihli Anti-Personel May›nlar›n Yasaklanmas›na dair Ottowa Sözleﬂmesi'dir.

Bir çat›ﬂmay› nas›l tan›mlars›n›z?
Uluslararas› silahl› bir çat›ﬂma en
az iki devletin silahl› kuvvetlerini
içermektedir.
Uluslararas› nitelikli olmayan bir
silahl› çat›ﬂma, bir devletin topraklar› içerisinde, o devletin silahl›
kuvvetleri ile organize silahl› gruplar ya da bu tür silahl› muhalif gruplar aras›nda gerçekleﬂen silahl› bir
çat›ﬂmad›r.

1949 tarihli dört Cenevre Sözleﬂmesi uluslararas› silahl› çat›ﬂmalara uygulanabilir niteliktedir. Bu Sözleﬂmeler siviller ve yaral›
ya da yakalanm›ﬂ/esir düﬂmüﬂ savaﬂanlar
gibi art›k çat›ﬂmalarda aktif rol oynamayan
kiﬂilerin öldürülmemesi ve bunlara insanca muamele edilmesi gerekti¤ini öngörmektedir. Ayr›ca bu sözleﬂmeler ICRC’nin
insanlar›n ac›s›n› dindirmede oynad›¤› rolü
belirlemektedir. Buna ek olarak, bu dört
sözleﬂmenin hepsinde ortak olan 3. Madde ICRC’yi uluslararas› nitelikli olmayan silahl› çat›ﬂmalarda da hizmetlerini sunmak
hususunda yetkilendirmekte ve bu tür durumlardaki ma¤durlara asgari korumay›
sa¤lamaktad›r. A¤ustos 2006 itibari ile Cenevre Sözleﬂmeleri’ne 194 Devlet taraft›r.
1977 ve 2005 tarihli üç Ek Protokol, Sözleﬂmeleri tamamlay›c› niteliktedir. Çat›ﬂmalar› yönlendiren kurallar› güçlendirerek
ﬂiddet kullan›m›n› s›n›rland›rmay› ve sivil
halk› korumay› amaçlamaktad›rlar. 2005
y›l› itibari ile, 1. Protokol’e 162 ve 2. Protokol’e de 157 devlet taraft›r. 3. Protokol K›z›lkristal denilen ek ambleme iliﬂkindir.

Uluslararas› insanc›l hukuk ile insan
haklar› hukuku aras›ndaki fark
nedir?
Uluslararas› insanc›l hukuk, ikisinin de her bireyin fiziksel ve manevi bütünlü¤ünü ve onurunu korumakla ilgilenmesi aç›s›ndan insan
haklar› hukuku birbirine çok yak›nd›r. Ancak, insanc›l hukukun – silahl› çat›ﬂmalarda ac›y› en aza indir-

meyi amaçlayan- do¤as›n› dikkate
alacak olursak, bu kanunlar dizisi
savaﬂ›n yol ve yöntemlerine ait kurallar gibi insan haklar› antlaﬂmalar›nda yer alan kurallardan çok daha
özel kurallar› kapsamaktad›r. Aralar›nda bir ayr›m olsa da insan haklar›
hukuku ve insanc›l hukuk birbirini
tamamlar niteliktedir.
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Hukukun geliﬂmesi
Savaﬂ›n do¤as› de¤iﬂtikçe, insanc›l hukukun yeni alanlar›n›n keﬂfedilmesi ve geliﬂtirilmesi gerekmektedir. 1864’deki ilk Cenevre Sözleﬂmesi ile baﬂlayarak, ICRC yeni
yasal standartlar›n devletler taraf›ndan geliﬂtirilmesini ve benimsenmesini teﬂvik ederek savaﬂ ma¤durlar›n›n korunmas›n› daha
iyi düzeye getirmeye çal›ﬂmaktad›r. ICRC
hukuk müﬂavirleri insanc›l konular üzerine
toplant› ve konferanslar düzenlemekte ve
bu toplant›lara kat›lmaktad›rlar. ICRC ayr›ca, Uluslararas› ‹nsanc›l Hukukta Dan›ﬂma
Hizmeti arac›l›¤› ile, devletleri insanc›l hukuku ulusal düzeyde uygulamak için mevzuat› benimsemeye teﬂvik etmektedir. Cenevre’deki merkez ofiste ve sahada çal›ﬂan
ICRC hukuk müﬂavirleri, devletlere, örne¤in savaﬂ suçlular›n›n kovuﬂturmas› ve K›z›lhaç, K›z›lay ve K›z›lkristal amblemlerinin
korunmas› ile ilgili mevzuat hakk›nda teknik yard›mda bulunmaktad›r.
ICRC ayr›ca hukukun uygulanmas›n› geliﬂtirmek için de yollar aramaktad›r. 2002 y›l›nda, uluslararas› insanc›l hukukun yeniden onaylanmas› ve geliﬂtirilmesi konulu
bir proje baﬂlatm›ﬂt›r. Projenin bir parças›
olarak, ICRC içerde bu hukuk ile ilgili mevcut ve geliﬂmekte olan konular üzerinde fikir yürütmenin yan›nda d›ﬂar›da da bu konularda dan›ﬂmanl›k yapmaktad›r.

Uluslararas› insanc›l hukuk kimleri
korumaktad›r?
Birinci Cenevre Sözleﬂmesi (1949)
karada, çat›ﬂma alan›ndaki silahl›
kuvvetlere mensup yaral›lar› ve
hastalar› korumaktad›r.
‹kinci Cenevre Sözleﬂmesi (1949)
denizde bulunan silahl› kuvvetlerdeki yaral›, hasta ve deniz kazaze16

Uluslararas› toplulu¤un talebi üzerine,
ICRC son olarak uluslararas› insanc›l örf
adet hukuku kurallar› hakk›nda dünya çap›nda bir çal›ﬂma baﬂlatm›ﬂt›r. 2004 y›l›nda
tamamlanan bu çal›ﬂma, mevcut kabul
görmüﬂ uygulamalar›n, özellikle de uluslararas› nitelikte olmayan silahl› çat›ﬂmalarda uygulanabilen yaz›l› hukuk ve antlaﬂmalar› nas›l tamamlayabilece¤ini belirlemektedir.
Bunlara ek olarak, ICRC hukuka uyumlulu¤u ve bu hukukla ilgili fark›ndal›¤› artt›rmay› teﬂvik etmektedir. (Ayr›ca bkz Önleyici eylem, sf. 41)
ICRC’nin operasyonel faaliyetleri yasal çal›ﬂmalar›n› tamamlay›c› niteliktedir. Muhtaç olan kiﬂilere yard›m sa¤lamas›n›n yan›
s›ra, ICRC sahadaki varl›¤›yla insanc›l hukuka duyulan sayg›y› izleyebilecek, silahl› çat›ﬂma ma¤durlar›n›n günlük hayatlar›nda
karﬂ›laﬂt›klar› problemleri yak›ndan gözlemleyebilecek ve yeni hukukun geliﬂmesi
insiyatifini alacak ayr›cal›kl› bir konumdad›r.

delerini korumaktad›r.
Üçüncü Cenevre Sözleﬂmesi
(1949) savaﬂ esirlerini korumaktad›r.
Dördüncü Cenevre Sözleﬂmesi
(1949) sivilleri korumaktad›r.
Ek I Protokol (1977) uluslararas›
silahl› çat›ﬂmalar›n ma¤durlar›n›n
korunmas›n› güçlendirmektedir.

Ek II Protokol (1977) uluslararas›
nitelikli olmayan silahl› çat›ﬂmalar›n ma¤durlar›n›n korunmas›n›
güçlendirmektedir.
Ek III Protokol (2008) yeni amblem K›z›lkristali oluﬂturmaktad›r.

‹hlaller gerçekleﬂti¤inde...
ICRC, savaﬂ kurallar›n›n ihlal edildi¤ini gözlemledi¤i durumlarda, olaydan sorumlu
makamlar ile d›ﬂar›ya kapal› iletiﬂim kurmaktad›r. ‹hlaller ciddi ve tekrar eden nitelikteyse, kesinlik kazanm›ﬂsa, ve yetkililere
yap›lan kapal› görüﬂmeler durumun iyileﬂtirilmesinde baﬂar›l› olamam›ﬂsa, ICRC, bu
tür bir aleniyetin ihlallerden etkilenen veya
tehdit alt›nda bulunan kiﬂilerin yarar›na oldu¤unu düﬂünmesi halinde, insanc›l hukuka sayg› duyma konusundaki bu baﬂar›s›zl›¤› ihbar etmek suretiyle aleni bir tutum
sergileme hakk›n› sakl› tutmaktad›r. Ne var
ki bu istisnai bir ad›md›r.

Baﬂkanl›k saray›n›n d›ﬂ›nda bekleyen nöbetçi, Lima, Peru.
Tüm askerler uluslararas› insanc›l hukukun koydu¤u
s›n›rlara sayg› duymakla yükümlüdür.

Boris Heger / ICRC

Suçlar› araﬂt›rma veya yarg›lama ICRC’nin
görevleri aras›nda yer almamaktad›r. Cenevre Sözleﬂmelerine taraf olan devletler
ulusal mevzuatlar›na, görevleri gere¤i insanc›l hukuk ihlallerinin önlenmesine yönelik ve savaﬂ suçlular›n›n yarg›lanmas› ve
iadesini de kapsayan hükümler koyma yükümlülü¤üne sahiptirler. Suçlular›n, farkl›
devletlerin ulusal mahkemelerinde veya
uluslararas› mahkemelerde yarg›lanmalar›
mümkündür. 2002 y›l› Temmuz ay›nda
yürürlü¤e giren 1998 Uluslararas› Ceza Divan› Roma Antlaﬂmas›, kendi ulusal yarg›
sistemlerinden ﬂu ya da bu ﬂekilde kaçan
savaﬂ suçlar› faillerini yarg›lamak için uluslararas› kabul edilmiﬂ bir organ›n oluﬂturulmas›n›n yolunu açm›ﬂt›r. Mahkemenin
usul kanunlar›nda, ICRC personelinin adli
usullerde tan›k olarak ça¤r›lmas›, silahl› çat›ﬂma ma¤durlar›na tarafs›z eriﬂimi riske
atarak kuruluﬂun tarafs›zl›¤›n› tehlikeye sokaca¤›ndan, ICRC personeli ﬂahitlik yapmaktan muaft›r.
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Silahlar – en kötünün önlenmesi
ICRC, kullan›lan veya geliﬂtirilmekte olan
silahlar›n insanc›l hukukun mevcut kurallar›yla uyumlu olmas›n› sa¤lama konusuyla
yak›ndan ilgilenmektedir.
Savaﬂ›n yol ve yöntemleriyle ilgili
s›n›rlamalar
Silahlar konusunun iki yönü insani endiﬂeler bar›nd›rmaktad›r. ‹lki, bir silah ayr›m
yapmamakta ve böylece daha fazla sivilin
ölümüne ve yaralanmas›na m› neden olmaktad›r? ‹kincisi ise, belli bir askeri amaç
için gerekenden daha fazla ac›ya m› neden
olmaktad›r? Bu endiﬂeler, 1997 tarihli Anti Personel May›nlar›n›n Kullan›lmas›, Depolanmas›, Üretilmesi, Transferinin Yasaklanmas› ve bunlar›n Tahribat›na iliﬂkin Sözleﬂme ya da daha yayg›n ad›yla Ottowa
Sözleﬂmesi ile kullan›m› sona eren kara
may›nlar›n›n yasaklanmas› amac› ile dünya
çap›nda düzenlenmekte olan son kampanyan›n merkezinde yer almaktad›r.

2000 y›l›nda, Kosova çat›ﬂmas›ndan sonra,
ICRC di¤er savaﬂ kal›nt›s› patlay›c› maddeler (Explosive Remnants of War – ERW) ile
ilgili yeni bir uluslararas› anlaﬂma ça¤r›s›nda bulunmuﬂtur. Bu hedef STK’lar›n ve bir
çok hükümetin h›zla deste¤ini kazanm›ﬂt›r.
1980 tarihli Belirli Konvansiyonel Silahlara
iliﬂkin Sözleﬂme'ye taraf olan devletler aras›nda yap›lan resmi müzakerelerin ard›ndan, silahl› çat›ﬂmada yer alan taraflar›n,
savaﬂ kal›nt›s› patlay›c› maddelerin teﬂkil
etti¤i tehlikeleri azaltmak üzere belirli
ad›mlar› atmalar›n› gerektiren bir uluslararas› anlaﬂma imzalanm›ﬂt›r. Patlay›c› Savaﬂ
kal›nt›lar›na iliﬂkin V. Protokol ad›ndaki yeni antlaﬂma, sivil ölümleri, yaralanmalar› ve
modern savaﬂ›n sebep oldu¤u ac›lar› en
aza indirmede önemli bir araçt›r. Bununla
beraber, protokolle ilgili fark›ndal›¤› artt›rmak, hükümetler ve silahl› kuvvetler taraf›ndan yayg›n bir ﬂekilde kabul edilmesini
ve uygulanmas›n› sa¤lamak için daha fazla
çaba sarf edilmesi gerekmektedir.
Silahlara düzensiz eriﬂim ve
kolay bulunabilmeleri, silahl›
ﬂiddeti ateﬂlemekte ve sivil
halk› riske sokmaktad›r.
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Silahlara düzensiz eriﬂim
‹nsani çevrelerde gittikçe artan bir di¤er
endiﬂe ise küçük, askeri tip silahlar›n herhangi bir düzenlemeye tabi olmaks›z›n yay›lmas›d›r. Son on y›lda yaﬂanan çat›ﬂmalar›n ço¤unda ölüm ve yaralanmalar, füze,
tank, uçaksavar ve savaﬂ gemileri gibi büyük konvansiyonel silahlardan ziyade küçük ve hafif silahlardan kaynaklanm›ﬂt›r.
Herkes, hatta küçük çocuklar bile, taﬂ›nmas›, tutmas› kolay oldu¤u ve çok az e¤itim
gerektirdi¤i ya da hiç gerektirmedi¤i için
bu tür silahlar› kullanabilmektedir. Büyük
silah sistemlerinin aksine bu silahlara eriﬂim, uluslararas› kabul görmüﬂ çok az say›daki normlara tabidir. Savaﬂ alan›nda çat›ﬂma bittikten sonra bile, silahlara eriﬂimin
kolayl›¤› silahl› ﬂiddeti ço¤unlukla devam
ettirmektedir. Baz› çat›ﬂma ve çat›ﬂma sonras› durumlarda makineli tüfeklere eriﬂim
g›da bulmaktan daha kolay ve ucuzdur.
Askeri tip silahlara eriﬂimin yayg›nlaﬂmas›n›n, insanc›l hukuka sayg› ve hukukun korumaya çal›ﬂt›¤› savaﬂ ma¤durlar›na hizmet götürülmesi üzerinde zararl› bir etkisi
oldu¤una dair kuvvetli kan›tlar mevcuttur.
ICRC, serbest silah ve cephane ak›ﬂ›n›n sivillere nelere mal oldu¤unu göstererek, bu
sorunla ilgili gittikçe artan uluslararas› tart›ﬂmalara uzmanl›¤› ile katk›da bulunmaktad›r ve hükümetlerin, silah transferleri
üzerinde karar verme aﬂamas›nda al›c›lar›n
insanc›l hukuka ne oranda sayg› gösterece¤i hususunu dikkate almalar› gere¤ini vurgulamaktad›r.

Teun Anthony Voeten / ICRC

ICRC, etkileri henüz savaﬂ alan›nda görülmemiﬂ olan geliﬂim aﬂamas›ndaki silahlar
konusunda da çal›ﬂmalar yürütmektedir.
1990’larda kör edici lazer silahlar›n yasaklanmas›na yönelik k›sa ancak etkili bir kampanya baﬂlat›lm›ﬂ, bu hedefe 1995 y›l›nda
eriﬂilmiﬂtir. Yine benzer ﬂekilde, bilim toplumu, yaﬂam bilimleri ve biyoteknolojideki
mevcut ilerlemelerin kötü amaçlar için kullan›labilece¤i yönünde tehlikeler bulundu¤u konsunda uyarmaktad›r. ICRC,
insanl›¤›n yarar›na olmas› amaçlanan bu
tip ilerlemelerin, aksine daha etkili biyolojik veya kimyasal silah yap›m›nda kullan›labileceklerini ö¤renmiﬂtir. Bunun sonucunda, ICRC 2002’de hükümetlere, askeri organlara ve bilim toplumuna nadir bir kamusal ça¤r›da bulunmuﬂ ve bu kurumlar›n, savaﬂ yöntemleri olarak zehirleme ve
kas›tl› olarak bulaﬂ›c› hastal›k yaymay› önlenmek için ellerinden gelen her ﬂeyi yapma konusundaki hukuki ve ahlaki yükümlülüklerini hat›rlatm›ﬂt›r.
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Marko Kokic / Federasyon

Savaﬂ s›ras›nda koruma
ICRC’nin, silahl› çat›ﬂma ya da ﬂiddet durumunda insanlar› korumak için yürüttü¤ü
faaliyetlerindeki misyonu, insanc›l hukukun belgelerine ve ruhuna tam anlam›yla
sayg›
duyulmas›n›n
sa¤lanmas›d›r.
ICRC’nin amaçlar› ﬂunlard›r:
-

Bu kiﬂilerin maruz kald›¤› tehlikeleri en
aza indirgemek,
Kiﬂilerin tabi tutulduklar› istismarlar›
önlemek ve bunlara bir son vermek,
Kiﬂilerin haklar›na dikkat çekmek ve
seslerini duyurmak,
Kiﬂilere yard›m sunmak.

ICRC bunlar›, çat›ﬂma ve ﬂiddet ma¤durlar›na yak›n bir ﬂekilde hem devlet hem de
devlet d›ﬂ› aktörlerle güvene dayal› bir diyalog sürdürerek yapmaktad›r.

Çeﬂitlilik kazand›r›lm›ﬂ bir strateji
Bir çat›ﬂma meydana geldi¤inde ICRC’nin
att›¤› ilk resmi ad›m, yetkilere; sivil nüfus,
mahkumlar, yaral› ve hasta savaﬂanlarla ilgili, sorumluluk ve yükümlülüklerini hat›rlatmak ve bu kiﬂilerin fiziksel bütünlük ve
onurunun öncelikli tutulmas›n› sa¤lamakt›r. ICRC ba¤›ms›z araﬂt›rmalar yapt›ktan
sonra, etkilenen nüfusun durumunun iyileﬂtirilmesi için yetkililere önleyici ve düzeltici somut önlemler al›nmas›na iliﬂkin tavsiyelerde bulunmaktad›r.
Ayn› zamanda ICRC en acil ihtiyaçlara cevap vermek için kendi insiyatifi ile harekete geçmektedir; bunlar özellikle:
-

g›da ve di¤er temel ihtiyaçlar›n tedarik
edilmesi,
risk alt›ndaki kiﬂilerin tahliyesi ve/veya
transferi,
da¤›lm›ﬂ aile üyeleri aras›nda iletiﬂimin
yeniden sa¤lan›p korunmas› ve kay›p
kiﬂilerin izinin sürülmesi.

Kiﬂilerin al›konuldu¤u yerler söz konusu oldu¤unda, ICRC ayn› zamanda, tevkif makamlar›na teknik destek ve malzeme yard›m› sa¤layarak, uzun dönemli, yap›sal perspektifte programlar üstlenmektedir.

ICRC ve Sri Lanka K›z›lhaç ekibi Aral›k 2004’deki
tsunamide kaybolan kiﬂilerin takibi için gelen talepleri
kaydediyor.
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Sivillerin korunmas›
Günümüzdeki çat›ﬂmalarda siviller korkunç
eziyetlere katlanmakta ve kimi zaman do¤rudan hedef olmaktad›rlar. Katliamlar, rehin alma, cinsel ﬂiddet, s›n›r d›ﬂ› edilme,
zorla ülkeden gönderilme, ya¤malama, su
ve g›da ile sa¤l›k hizmetlerine eriﬂimin kasten kesilmesi gibi uygulamalar siviller aras›nda dehﬂet ve ac› yaymaktad›r.
‹nsanc›l hukuk, sivil nüfusun dokunulmazl›¤› ilkesini temel almaktad›r. Husumet
içinde yer almayan veya art›k yer almayacak olan insanlar hiçbir koﬂulda sald›r›ya
u¤ramayacakt›r: bu insanlar ayr› tutulmal›
ve korunmal›d›r. 1949 Dördüncü Cenevre
Sözleﬂmesi ve 1977’deki Ek Protokol I,
uluslararas› silahl› çat›ﬂmalarda, sivilleri ve
sivil mülkiyetini koruyan hükümler içermektedir. Uluslararas› boyutta olmayan silahl› çat›ﬂmalarda, dört Cenevre Sözleﬂmesinde ortak madde olarak yer alan 3. Madde uyar›nca, sivil halk›n korunma hakk›
bulunmaktad›r.

Boris Heger / ICRC

Koruma, ICRC faaliyetlerinin, onun yetki
alan›n›n ve insanc›l hukukun temel dayanak noktas›d›r. ICRC özelikle sivillerin risk
alt›nda oldu¤u yerlerde sürekli olarak varl›k
göstermektedir. ICRC delegeleri, silahl›
kuvvetlerin, isyanc› gruplar›n, polis kuvvetlerinin, yar› askeri nitelikli kuvvetlerin ya da
çat›ﬂmada yer alan di¤er gruplar›n üyesi
olsun olmas›n tüm silah taﬂ›yanlarla düzenli bir diyalog sürdürmektedirler.

Çeçenistan'da, ICRC, tüm
eﬂyalar›n geride b›rakmak zorunda
kalm›ﬂ, ülkesinden edilmiﬂ insanlara ﬂilte ve ev eﬂyalar› da¤›t›yor.
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K›z›lhaç mesajlar›, silahl› çat›ﬂma
sonucunda birbirleri ile iletiﬂimi
kopmuﬂ aileler için cankurtaran
niteli¤indedir

Çat›ﬂma sebebiyle yerinden edilmiﬂ Kiﬂiler
Silahl› çat›ﬂmalar, ço¤u kez hem ülke s›n›rlar› d›ﬂ›nda hem de etkilenen ülkenin s›n›rlar› içerisinde insanlar›n geniﬂ çapta yerlerinden edilmeleriyle sonuçlanmaktad›r.
Ço¤u durumda kiﬂiler, sahip olduklar›n›n
tümünü geride b›rak›p yanlar›na yaln›zca
birkaç eﬂyalar›n› alarak evlerini terk etmekte ve çat›ﬂmadan uzak güvenli bir s›¤›nak
bulmak için ço¤u zaman yaya olarak uzun
mesafeler kat etmek zorunda kalmaktad›rlar. Aileler da¤›lm›ﬂ, çocuklar ile ebeveynleri aras›ndaki iletiﬂim kopmuﬂ ve ailelerin
yaﬂl› üyeleri böylesi çetin bir yolculu¤a dayanamayacaklar› için kendi baﬂlar›na geride b›rak›lm›ﬂlard›r. Mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiﬂ kiﬂiler gelirlerini sa¤lad›klar› iﬂlerini kaybetmiﬂtir. Bu sebeple de,
en az›ndan ilk aﬂamada hayatta kalabilmek
için onlar› misafir eden kiﬂiler ve insani yard›m kurumlar›na ba¤›ml›d›rlar.

Boris Heger / ICRC

‹nsanlar, yaﬂanan bir silahl› çat›ﬂma sonucu
kendi ülkelerinin s›n›rlar› dahilinde yerlerinden edildiklerinde, etkilenen sivil nüfusun bir k›sm›n› oluﬂtururlar. Bu durumda,
insanc›l hukuk taraf›ndan korunmakta ve
ICRC’nin koruma ve yard›m programlar›ndan faydalanmaktad›rlar.

Asl›nda ülke içinde yerlerinden edilmiﬂ kiﬂilerin ço¤unun içine düﬂtü¤ü oldukça istikrars›z durum göz önünde bulunduruldu¤unda, bu kiﬂiler ICRC faaliyetlerinden yararlananlar›n önemli bir yüzdesini oluﬂturmaktad›rlar. Ulusal makamlar gerekli yard›m› sa¤lamada yetersiz kald›¤›nda, ICRC
devreye girerek yerlerinden edilen kiﬂilerin
en acil ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaktad›r. ICRC,
bunu yaparken de ev sahibi topluluklar›n
kaynaklar›n›n yeni gelen kiﬂilerin konuk
edilmesi için s›n›rlara dayanm›ﬂ olabilece¤ini ve bu sebeple onlar›n da savunmas›z
kalabilece¤ini ve ayr›ca geride kalan kiﬂilerin de büyük zorluk ve tehlikeler ile yüzleﬂebilece¤ini dikkate al›r. ICRC yard›m
programlar›ndan yararlanacak kiﬂileri belirlerken bu resmin tamam›n› görmekte ve
bunu referans olarak almaktad›r. Belirli bir
kategori içerisinde yer almaktan çok, zarar
görebilir bir durumda olmak belirleyici faktör olarak görülmektedir.
Kendi ülkelerinden kaçm›ﬂ kiﬂiler mülteci
olarak kabul edilmekte ve Birleﬂmiﬂ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i (UNHCR)
taraf›ndan sunulmakta olan koruma ve
yard›mdan yaralanmaktad›rlar. Böyle durumlarda, ICRC yaln›zca ikinci planda;
özellikle mültecilerin insanc›l hukuk korumas› alt›nda oldu¤u durumlarda ya da
yans›z ve ba¤›ms›z bir arac› olarak varl›¤›n›n gerekli oldu¤u durumlarda (örne¤in;
mülteci kamplar›na sald›r› gerçekleﬂmesi
durumunda) faaliyet göstermektedir. Ayr›ca ICRC, mültecilerin silahl› çat›ﬂma sonucunda ayr› düﬂtükleri aile üyeleri ile yeniden iletiﬂim kurabilmeleri için K›z›lhaç Mesaj› hizmetini sunmaktad›r (bak›n›z Aile
ba¤lar›n›n yeniden kurulmas›, sf 28).
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ICRC, ilk aﬂamada yerinden edilmeye sebep olan›n ço¤unlukla insanc›l hukuk ihlalleri oldu¤una inanmaktad›r. Bu sebeple de
ICRC, mülteciler ile yerlerinden edilmiﬂ kiﬂiler ad›na yürüttü¤ü operasyonel çal›ﬂmalar›n›n yan› s›ra, yerinden edilmenin önlenmesi için insanc›l hukukun yayg›nlaﬂmas› ve insanc›l hukuka sayg›n›n sa¤lanmas› için mücadele vermektedir. (bak›n›z
Önleyici Eylem, sf 41)
Kad›nlar ve savaﬂ
ICRC, tüm çat›ﬂma ma¤durlar›n› korumak
ve onlara yard›m eli uzatmak olan daha
geniﬂ çaptaki görevinin bir bölümü olarak
çat›ﬂma ma¤duru kad›nlara yard›m etmektedir. Kad›nlar›n özel koruma, sa¤l›k ve
yard›ma iliﬂkin ihtiyaçlar› olmas›ndan ötürü, ICRC yürüttü¤ü tüm faaliyetlerde bu
ihtiyaçlar›n uygun ve do¤ru ﬂekilde karﬂ›lanmas›na özen göstermektedir. Özellikle
kad›nlar ve k›z çocuklar›na uygun bir koruman›n sa¤lanmas›na ve, her türlü cinsel
ﬂiddetin insanc›l hukuk taraf›ndan yasakland›¤› ve sert bir ﬂekilde önlenmesi gerekti¤i hususunda silah taﬂ›yan kiﬂilerin fark›ndal›klar›n› art›rmaya odaklanmaktad›r.
Kad›nlar ve k›z çocuklar› çat›ﬂmalarda ço¤unlukla siviller olarak bulunmakta ve aras›nda aﬂa¤›dakilerin de yer ald›¤› ﬂiddet eylemlerine maruz kalmaktad›rlar:
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-

ayr›m yapmaks›z›n yürütülen askeri sald›r›lar ve may›n döﬂenmesi sonucu
ölüm ve yaralanma,

-

hayatta kalma ve sa¤l›¤›n korunmas›
için gerekli temel araçlar›n bulunmamas›,

-

kendilerini ve ailelerini geçindirme yollar›na iliﬂkin s›n›rlamalar.

Ortadan kaybolma, rehin al›nma, iﬂkence,
hapsedilme, zorla orduya al›nma, yerinden edilme gibi olaylara erkekler ve erkek
çocuklar› yan› s›ra kad›nlar ve k›z çocuklar›
da maruz kalmaktad›r.
Cinsel ﬂiddet suçu özellikle kad›nlar ile k›z
çocuklar›na karﬂ› iﬂlenmesine ra¤men kad›nlar ve k›z çocuklar› ile s›n›rl› de¤ildir. Savaﬂlar baﬂlad›¤›ndan bu yana tecavüz ve di¤er cinsel ﬂiddet türleri bir savaﬂ arac› olarak
düﬂman› aﬂa¤›lamak ve ona boyun e¤dirmek için kullan›lmaktad›r. Tecavüz, zorla fuhuﬂ, seks köleli¤i ve zorla hamile b›rakma ya
da hamileli¤in zorla sonland›r›lmas› gibi ihlaller, kiﬂilerin yaﬂamlar› ile fiziksel ve psikolojik bütünlü¤üne yönelik utanç verici sald›r›lard›r ve insanc›l hukuk ba¤lam›nda ayn›
ﬂekilde tan›mlanmaktad›r.
Kad›nlar s›kl›kla bu olaylar›n yaln›zca ma¤durlar› olarak tan›mlanmalar›na ra¤men, bu
tan›mlama gerçe¤i yans›tmamaktad›r. Bütün dünyadaki kad›nlar, oldukça sa¤lam ve
güçlü olduklar›n› ve bunun yan› s›ra günlük
yaﬂamlar›nda evlerinin reisi, geçimi temin
eden ve aileleri ile toplumlar›na bakan kiﬂiler olarak marifet ve mücadele becerilerini
kullanabildiklerini göstermiﬂlerdir. Bu tür
beceriler, çat›ﬂmada da¤›lm›ﬂ toplumlar›n
tekrar bir araya gelmesi ve bütünlü¤ün korunmas›na yard›mc› olmaktad›r.
Ayr›ca kad›nlar, askeri kuvvetlerin bir bölümü olarak do¤rudan savaﬂç› konumunda
savaﬂta yer almakta ya da savaﬂan erkekleri destekleyerek savaﬂa dahil olabilmektedir. Savaﬂta savaﬂç› olarak yer alan ve düﬂmanlar taraf›ndan esir al›nan kad›nlara insanc›l hukukta erkeklerle ayn› eﬂit koruma
sa¤lanmaktad›r. Hukukta kad›nlar›n özel
ihtiyaçlar›na uygun belirli bir korumaya
gerek duyduklar› kabul edilmektedir. Kad›n savaﬂç›lar, kurallara uygun davranmalar› için, erkekler gibi, savaﬂ hukukuna uygun muamele görmelidirler.

Çocuklar ve savaﬂ
Her ne kadar ICRC tüm savaﬂ ve ülke içi
ﬂiddet ma¤durlar›na tarafs›z bir biçimde
yard›m eli uzatsa da çocuklar›n ihtiyaçlar›n›n kad›nlar, erkekler ve yaﬂl› kiﬂilerin ihtiyaçlar›ndan radikal bir ﬂekilde farkl› oldu¤u
inkar edilemez. Ço¤u zaman çocuklar çaresiz bir durumdad›rlar ve ebeveynleri ya
da di¤er aile üyelerine yap›lan zulümlerin
do¤rudan tan›klar›d›rlar. Çocuklar öldürülmekte, sakat b›rak›lmakta, savaﬂmalar› için
orduya al›nmakta, hapsedilmekte ya da
baﬂka ﬂekillerle ailelerinden ayr›lmaktad›rlar. Ait olduklar› ortam ile ba¤lar› kopar›lan
çocuklardan kaçmay› baﬂaranlar dahi, kendi gelecekleri ile sevdiklerinin geleceklerinden emin olamamaktad›rlar. Ço¤unlukla
kaçmaya zorlanmakta, kendi baﬂlar›na ortada b›rak›lmakta ve kimlikleri bile olmaks›z›n reddedilmektedirler.

ICRC, silahl› çat›ﬂma sonucu ebeveynlerinden ayr› düﬂmüﬂ çocuklar› kay›t alt›na almakta, aile ba¤lar›n› yeniden kurabilmek
için en yak›n akrabalar›n› aramakta ve böylece çocuklar›n mümkün olan yerde aileleri ile yeniden bir araya gelmeleri sa¤lanmaktad›r. Çocuklar›n, yaﬂlar›n›n çok küçük
olmas› ya da içinde bulunduklar› travma
nedeniyle kimliklerine iliﬂkin bilgi verememeleri durumunda, ICRC çocuklar›n resimlerini çekmekte ve akrabalar›n›n görüp tan›mas› umudu ile resimleri elden ele dolaﬂt›rmakta ya da kamuya aç›k yerlerde asmaktad›r.
ICRC, hem acil durumlarda hem de uzun
vadede di¤er siviller ile birlikte çocuklara
da g›da tedarik etmekte ve di¤er gerekli
malzemeleri sa¤lamaktad›r. Ayr›ca çocuklar›n güvenli su ile t›bbi bak›m hizmetlerine eriﬂimini sa¤lamaktad›r. (Bak›n›z Çat›ﬂma ma¤durlar›na yard›m sf 31)
Cenevre Sözleﬂmeleri ile Ek Protokolleri,
hem tüm sivil nüfusun korunmas›na yönelik hem de özellikle çocuklara odaklanan
hükümleri ile çocuklar›n korunmas›na verilen önemi gözler önüne sermektedir.
ICRC, benzer ﬂekilde koruma sa¤layan di¤er anlaﬂmalara iliﬂkin müzakerelerde de
yer alm›ﬂt›r. Özellikle bunlar aras›nda,
1989 Çocuk Haklar› Konvansiyonu ile çocuklar›n silahl› çat›ﬂmaya kat›lmas›na iliﬂkin
2000 y›l› Opsiyonel Protokolü ve 8. Maddesinde 15 yaﬂ›n alt›ndaki çocuklar›n savaﬂa al›nmas›n›n ya da düﬂmanl›k içeren eylemlerde çocuklar›n kullan›lmas›n›n bir savaﬂ suçu olarak kabul edildi¤i Uluslararas›
Ceza Mahkemesi’nin 1998 tarihli Roma
Statüsü yer almaktad›r.

Kabil’deki çocuklar savaﬂ›n yaratt›¤› enkazda büyüdüler.

Jessica Barry / ICRC
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Tutuklular›n korunmas›
Cenevre Sözleﬂmesi, uluslararas› silahl› çat›ﬂmalarda ICRC delegelerine savaﬂ esirleri ile
savaﬂta al›konulan (enterne edilen) sivilleri
ziyaret etme hakk›n› vermektedir. Bu delegelerin görevlerini yerine getirmelerini engellemeye çal›ﬂmak insanc›l hukuk ihlali say›lmaktad›r.

ICRC bu çal›ﬂmalar›, kiﬂilerin al›konuldu¤u
yerlere ziyaretlerde bulunarak gerçekleﬂtirmektedir. Elde etti¤i bulgular ›ﬂ›¤›nda, güvenilir bir ﬂekilde makamlar ile iletiﬂim kurmakta ve gerekmesi halinde tutuklulara gerekli maddeleri ya da t›bbi yard›m› sa¤lamaktad›r.

Uluslararas› olmayan silahl› çat›ﬂmalarda ve
ülke içi ﬂiddet durumlar›nda, dört Cenevre
Sözleﬂmesi’nin ortak maddesi olan 3. Madde ve Hareket'in Tüzü¤ü ile ICRC’ye, tutuklular› ziyaret etme hizmetini sunma yetkisi
tan›nmaktad›r ve ço¤u hükümet ICRC’nin
yard›m sunma önerisini kabul etmektedir.

Bu ziyaretler esnas›nda, ICRC delegeleri her
bir tutuklu ile özel olarak görüﬂmektedirler.
Tutukluya iliﬂkin detaylar› not almakta ve
böylece tutuklu sal›verilene kadar vakalar›n›n takip edilmesi mümkün olmaktad›r; tutuklular karﬂ›laﬂabilecekleri herhangi bir insanc›l sorunu da anlat›rlar.

Özgürlükten yoksun edilme: ciddi
savunmas›zl›k
Özgürlüklerinden yoksun edilmiﬂ olmak kiﬂilerin, kendilerini tevkif makam› karﬂ›s›nda
ve hapis ortam›nda savunmas›z hissetmelerine neden olmaktad›r. Bu savunmas›zl›k ise
özellikle çat›ﬂma ve ülke içi ﬂiddet gibi ﬂiddetin aﬂ›r› ve yasad›ﬂ› bir biçimde yayg›n
olarak kullan›ld›¤› ve yap›sal yetersizliklerin
artt›¤› durumlarda daha ciddi bir hal almaktad›r.

ICRC, kiﬂilerin tutuklanma ya da esir al›nma
gerekçelerine iliﬂkin bir taraf tutmaktan kaç›narak, onlar›n insanc›l hukuk kapsam›nda
sahip olduklar› adli güvencelerden yararlanmalar›n› sa¤lamak için çabalamaktad›r.

ICRC’nin çal›ﬂmalar›n›n amaçlar› ﬂunlard›r:
ortadan kaybolmalar ile yarg›s›z infaz, iﬂkence ve kötü muamelelerin önlenmesi
ya da sonland›r›lmas›,

-

tutuklular ile aileleri aras›ndaki iletiﬂimin
kurulmas›,

-

gerek duyuldu¤unda ve uygulamadaki
kanun çerçevesinde tutukluluk koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesi.
Boris Heger / ICRC
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-

ICRC ziyaretlerinin koﬂullar›
ICRC, kiﬂilerin al›konuldu¤u yerlere düzenlenen ziyaretlerin öncesinde ilgili makamlara standart koﬂullar› iletmektedir. Delegeler
aﬂa¤›daki konularda yetkili olmal›d›r:

-

Seçilen tutuklular› gerek gördükleri s›kl›kla tekrar ziyaret etme,

-

Tutuklular ile aile üyeleri aras›nda iletiﬂimin yeniden kurulmas›,

-

ICRC’nin yetki alan›na giren tüm tutuklular› görme ve bu kiﬂilerin tutulduklar›
yerlere eriﬂme,

-

Gerekti¤inde acil yard›m malzemesi ve
t›bbi yard›m sa¤lama.

-

Seçtikleri tutuklular ile tan›k bulunmaks›z›n görüﬂme,

-

Ziyaretler esnas›nda ICRC’nin yetki alan›na giren tutuklular›n listesini ç›karma
ya da delegeler taraf›ndan do¤rulanmak
ya da gerek görüldü¤ünde tamamlanmak üzere makamlardan bu listeleri alma,

Anayancy Hapishanesi, Quibdo,
Kolombiya.
ICRC kiﬂilerin al›konuldu¤u yerde
yetki alan›na giren tüm tutuklar ile
görüﬂerek nas›l muamele
gördüklerini ve yaﬂam koﬂullar›n›
kontrol etmektedir.
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Aile ba¤lar›n›n yeniden
kurulmas›
ICRC’nin Merkezi ‹zleme Ajans›, silahl› çat›ﬂma ya da ülke içi ﬂiddet durumlar›ndan dolay› da¤›lm›ﬂ olan aile üyelerinin, aile ba¤lar›n›n yeniden kurulmas› için çal›ﬂmaktad›r.
Her y›l, akrabalar› taraf›ndan aranan, yüz
binlerce yerlerinden edilmiﬂ kiﬂi, mülteciler,
tutuklular ya da kay›p kiﬂilerle ilgili, yeni
dosyalar aç›lmaktad›r. ICRC taraf›ndan desteklenen ve 180’den fazla Ulusal K›z›lhaç ve
K›z›lay Dernekleri’nden oluﬂan dünya çap›ndaki a¤ sayesinde yeri belirlenenlere K›z›lhaç
mesajlar› gönderme ve alma imkân› sa¤lanmakta ve/veya bu kiﬂiler aileleriyle temasa
geçirilmektedirler.
D›ﬂar›yla ba¤lant›
Uluslararas› silahl› çat›ﬂmalarda, ICRC’nin
Merkezi ‹zleme Ajans›, kendisine verilen ve
özellikle savaﬂ esirleri ve savaﬂta al›konulan
siviller gibi korunma alt›ndaki kiﬂilerle ilgili
bilginin toplanmas›, iﬂlenmesi ve aktar›lmas› görevini, insanc›l hukuk uyar›nca yerine
getirmektedir.
Tutuklular ve aileleri için, sevdiklerinden haber almak her zaman çok büyük önem taﬂ›maktad›r. Geniﬂ çerçevede, ICRC savaﬂ esirlerine, savaﬂta al›konulan sivillere (enterne),
güvenlik nedeniyle tutulan kiﬂilere ve hatta
bazen s›radan tutuklulara bile akrabalar›yla
iletiﬂim kurma f›rsat› vermiﬂtir.
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Jaime Razuri / AFP

Canete, Cocahuasi, Peru. ‹syanc›lar
taraf›ndan zorla saflar›na al›nan, daha
sonra da ordu esiri olan Evita, 23 y›ldan
sonra ilk defa erkek kardeﬂiyle ICRC’nin
himayesinde yeniden bir araya geliyor.

Da¤›lm›ﬂ aileler
Aile birli¤inin korunmas› kanunla güvence
alt›na al›nan evrensel bir hakt›r. ICRC, çat›ﬂma nedeniyle birbirinden ayr›lm›ﬂ kiﬂileri, haklar›nda bilgi alarak ve onlar› tekrar
aileleriyle temasa geçirerek bir araya getirmek için mümkün olan her ﬂeyi yapmaktad›r. Ebeveynlerinden ayr›lm›ﬂ çocuklar veya yaﬂl›lar gibi özellikle savunmas›z olan
gruplara büyük önem verilmektedir.
Bazen, ailesi üçüncü bir ülkeye yerleﬂmiﬂ
olup kimlik belgeleri olmayan kimsesiz biri
için onlara kavuﬂabilmenin ya da kendi ülkesine dönebilmenin tek yolu ICRC’nin
sa¤lad›¤› seyahat belgesidir. Mülteci ve s›¤›nmac›lar›n say›lar›n›n artmas›, ev sahibi
ülkede yerleﬂme izni alan kiﬂilerin seyahat
belgelerinin haz›rlanmas› için ICRC’den
daha s›k talepte bulunulmas› anlam›na gelmektedir.

Brcko Bölgesi, Bosna Hersek. Çat›ﬂma esnas›nda
kaybolduktan 13 y›l sonra, bu genç adam›n ailesi hala onun
hayatta olup olmad›¤›n› bilmiyor.

Kay›plar: bilme hakk›
Silahlar sustuktan sonra bile, kay›p olanlar›n aileleri, sevdiklerinin bilinmez kaderlerini ak›llar›ndan ç›karamazlar. Acaba hala
hayatta m›d›rlar? Yaraland›lar m› yoksa tutukland›lar m›? ‹nsanc›l hukuk, çat›ﬂmaya
taraf olan tüm taraflar› bu sorular›n cevaplar›n› vermeye zorlamakta ve ailelerin yak›nlar›na ne oldu¤unu bilme hakk› tan›maktad›r. Bulunamayan kiﬂilerin kaderleri
ya da nerede olduklar›n› netleﬂtirmek ve ailelerine bilgi vermek amac›yla, ICRC bu sürece kay›p kiﬂiler hakk›nda bilgi toplayarak
ya da yetkili makamlarla birlikte gerekli
mekanizmalar› kurarak yard›mc› olmaktad›r.
ICRC, "Kay›plar" projesini 2001 y›l›n›n sonunda, bir silahl› çat›ﬂma ya da ülke içi ﬂiddet sonucu bulunamayan insanlar›n trajedisi ve bu kiﬂilerin ailelerinin çekti¤i ›st›rap
ile ilgili olarak -hükümetlerin, ordunun,
uluslararas› ve ulusal kuruluﬂlar›n- fark›ndal›¤›n› art›rmak amac›yla baﬂlatm›ﬂt›r. Dünyan›n her köﬂesinden uzmanlar›n fikirleri
al›nm›ﬂ, dan›ﬂma süreci ﬁubat 2003’de Cenevre, ‹sviçre’de ICRC taraf›ndan düzenlenen, kay›plar ve aileleri hakk›nda uluslararas› bir konferansla sonuçlanm›ﬂt›r. Konferans, 86 ülkeden 350 kat›l›mc›y› bir araya
getirmiﬂtir ve al›nan tavsiyeler gelecekteki
çal›ﬂmalar için temel oluﬂturmaktad›r. Nihai amaçlar›, kay›p kiﬂilerle ilgili bu sorunu
çözmekle sorumlu kurum ve liderlerin hesap verebilirliklerini sa¤lamak, ailelere verilen yard›m› geliﬂtirmek ve baﬂka kay›plar›n
olmas›n› engellemektir.

ICRC

ICRC, "Kay›plar"la ilgili projesine kendisini
adam›ﬂt›r. Operasyonel k›lavuz ilkeler, ilgili
tüm ICRC delegasyonlar›nca uygulanmaktad›r.
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Thierry Gassmann / ICRC

Çat›ﬂma ma¤durlar›na yard›m
Modern ça¤da insani yard›m gerektiren
acil durumlar, s›kl›kla sivillere uygulanan
aﬂ›r› ﬂiddet durumlar›n›n patlak vermesiyle
tan›mlan›r. Bunlar ço¤u zaman krizlerin
veya k›tl›k, salg›n ve ekonomik kar›ﬂ›kl›klar
gibi di¤er krizlerin dolayl› sonuçlar›d›r.
Bunlar›n bir araya gelerek oluﬂturdu¤u etki
sivil halk› tehlikeye atabilir, bu sorunlarla
baﬂ etme güçlerinin s›n›rlar›n› zorlayabilir
ve etkilenenleri çok ciddi ﬂekilde yard›ma
muhtaç duruma getirebilir.
Bu nedenle, ICRC yard›m›n›n birincil amac› çat›ﬂma ma¤durlar›n›n hayatlar›n› ve
sa¤l›klar›n› korumak, ac›lar›n› azaltmak ve
hastal›k, yaralanma, açl›k ya da baz› maddelerin etkilerine maruz kalma gibi çat›ﬂma
sonuçlar›n›n geleceklerini tehlikeye atmamas›n› sa¤lamakt›r. Acil yard›mlar hayat
kurtar›r ve çat›ﬂman›n kötü etkilerini azalt›rken, ICRC kiﬂilerin geçimlerini sa¤lama
becerilerini geri kazand›rmak olan nihai
amac›n› her zaman göz önünde tutmaya
çal›ﬂmaktad›r.

Carina Appel / ICRC

Yard›m, kriz bölgesi ve türüne ba¤l› olarak
çeﬂitli ﬂekillerde olabilir. G›da ve /veya ilaç
tedari¤ini kapsayabilir; ancak genellikle su
sa¤lama sistemlerinin veya t›bbi tesislerin
inﬂaas› veya onar›lmas› ya da temel sa¤l›k
personeli, cerrahlar ve protez/ortopedi uzmanlar› için e¤itim gibi temel hizmetlerin
kapasitesini oluﬂturmakt›r.

Hebron, Bat› Yakas›. G›da ve temel
gereksinimlerini karﬂ›layacak maddeleri
içeren paketler kimsesiz ailelerin uzun
savaﬂ dönemleri boyunca hayatta
kalmalar›n› sa¤lam›ﬂt›r.
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Belli baﬂl› baz› çat›ﬂmalarda, g›dalar›n ve
di¤er temel malzemelerin abluka alt›na
al›nmas›, su rezervlerinin kesilmesi ve kas›tl› olarak mahsullere ve altyap›ya zarar verilmesi gibi yasa d›ﬂ› taktikler her iki tarafça
kullan›labilir. Böylesi durumlarda, yard›m
sa¤lamadan önce, ICRC uluslararas› insanc›l hukuk uyar›nca taraflar›n sorumluluklar›na dikkat çekerek ihlalleri önlemeye ya da
bunlar› sonland›rmaya çal›ﬂmaktad›r.
Bir yard›m program›na baﬂlamadan önce
ICRC, yap›lan yard›m uygun olmas› için
her bir grubun kendi ortam› içerisinde neye ihtiyaç duydu¤unu dikkatli bir ﬂekilde
de¤erlendirmektedir. Buna ek olarak, ICRC
yard›mlar›n insaniyetçilik, ayr›m gözetmemek ve tarafs›zl›k ilkelerine uygun olarak
da¤›t›lmas›n› sa¤lamaktad›r. (bkz. sf. 9-11)

Thierry Gassmann / ICRC

Faaliyetlerini iyileﬂtirme yolundaki devaml›
aray›ﬂ›nda ICRC, her bir program› baﬂtan
sona izlemekte, durum geliﬂtikçe bunlar›
duruma uyarlamakta ve programlar bitti¤inde de ç›kar›lan dersleri ve bir dahaki sefere bunu daha iyi yapma yollar›n› de¤erlendirmektedir. ICRC’nin de¤erlendirme
politikas›, çat›ﬂma ma¤durlar›n›n çok yönlü ihtiyaçlar›na mümkün olan en iyi yan›t›
verebilmesi için, yaln›zca yard›m harekatlar› için de¤il, her kapsamdaki faaliyetleri için
geçerlidir.
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ICRC konvoyu çat›ﬂma ve do¤al afetin
ikili etkisinden ac› çeken Aceh halk›na
ﬂiddetle ihtiyaç duyulan malzemeleri
getiriyor.

Ekonomik güvenlik

Silahl› çat›ﬂma ba¤lam›nda yard›m yaklaﬂ›m›nda, ICRC hane halk› geçiminin dinamiklerine odaklanmakta ve hem hane halk›n›n tüm temel ekonomik ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için gerekli olan üretim imkanlar›yla, hem de bu ihtiyaçlar› karﬂ›lamak için
gerekli kaynaklar›n sa¤lanmas›yla ilgilenmektedir. Baz› ihtiyaçlar›n di¤erlerinden
daha önemli olmas›na ra¤men – örne¤in
g›da ve su hayati ihtiyaçlard›r -, kriz halinde genellikle hayatta kalmak ve hayat›n›
sürdürmek için insano¤lunun g›dadan fazlas›na ihtiyaç duydu¤unun unutulmas› gibi
bir e¤ilim söz konusudur. Bu nedenle,
ICRC bir hane halk›n›n bar›nma, giyinme,
yemek piﬂirme araçlar› ve yak›t gibi tüm te-

mel ihtiyaçlar›n› göz önünde bulundurmaktad›r. Ekonomik güvenli¤in yitirilme
oran›na ba¤l› olarak, ICRC üç tür yard›mdan birinde bulunmaktad›r:
- Ekonomik destek; ma¤durlar›n üretken
kapasitelerini ve mümkün oldu¤unca hane
halk› seviyesinde kendi kendilerine yetebilirliklerini sürdürebilmeleri için onlar›n üretimde hayati rol oynayan imkanlar›n› korumak.
-‹dame yard›m›; kendi imkanlar›yla hayatta
kalmalar› için gerekli olan ekonomik ihtiyaçlar› baﬂka bir ﬂekilde elde edemediklerinde, bu imkanlar› onlara sunarak çat›ﬂma
ma¤durlar›n›n hayatlar›n› korumak.
-Ekonomik rehabilitasyon; üretim imkanlar›n› eski haline getirmek ve mümkünse
kendi kendilerine yetebilirliklerini geri kazanmalar› için çat›ﬂma ma¤durlar›na destek olmak.

Goma, Kongo Demokratik Cumhuriyeti.
Dikiﬂ atölyeleri, geçim kayna¤› olmayan
kiﬂilere kendi kendilerine yetebilmeleri
için yard›m etme yollar›ndan sadece
biridir.

Boris Heger / ICRC

Ekonomik güvenlik, bir hane halk›n›n kendi kendine yetebilmesi ve kendi temel ekonomik ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmesi anlam›na gelmektedir. Yerinden edilme, h›rs›zl›k,
mülklerin ve altyap›n›n ya¤malanmas› gibi
olaylar›n s›kl›kla görüldü¤ü bir çat›ﬂma ya
da krizde, hane halklar› art›k kendi geçimlerini sa¤layamayabilir ve bu sebeple de
d›ﬂ yard›ma ba¤›ml› hale gelebilirler.

33

Bu, ekonomiyi desteklemek için g›da da¤›t›m›, üretimin çeﬂitlendirilmesi ve yo¤unlaﬂt›r›lmas› için tasarlanm›ﬂ yard›mlar› ya
da veteriner hizmetleri ile hayvanc›l›¤›n korunmas›n› içerebilir. Mümkün olan yerlerde, ekonomik destek faaliyetlerine öncelik
vermektedir. Ancak, di¤er yard›m türleri
de ço¤unlukla hayati önem taﬂ›maktad›r;
çünkü ICRC bir çat›ﬂman›n sebep oldu¤u
fakirleﬂme süreci ve sermaye kayb›n› önleme konusunda güçsüz kalmaktad›r. Böylesi bir durum söz konusu oldu¤unda, ICRC
ma¤durlar›n›n kendi üretim imkanlar›yla
karﬂ›layamayacaklar› hayati malzemeleri
da¤›tarak idame yard›m› yapmaktad›r.
… ve tekrar ç›k›ﬂa geçmek
Durum iyileﬂmeye baﬂlad›¤›nda, kendi kendine yetebilirli¤i art›rmak ve geri kazanmak
için yard›ma ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu nedenle hayatta kalmak için yap›lan yard›m
operasyonlar› ve destek sonland›r›labilir.
ICRC ekonomik rehabilitasyon programlar›,
hem yerleﬂik hem de yerinden edilmiﬂ halk›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için tohum, tar›m araçlar› ve bal›kç›l›k aletlerinin da¤›t›m›,
veteriner ilaçlar›n›n tedariki ya da sulama
sistemlerinin rehabilitasyonu da dahil olmak
üzere bir dizi faaliyet arac›l›¤›yla üretim imkanlar›n› eski haline getirme ve güçlendirmeyi amaçlamaktad›r.
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Acil yard›m ve kalk›nma programlar› aras›ndaki iliﬂki
Geçmiﬂte, acil yard›m ve kalk›nma programlar›, farkl› tür yan›t gerektiren farkl› ve
iki ayr› olgu olarak görülmekteydi. Bugün,
insani yard›ma daha geniﬂ kapsaml› bir
yaklaﬂ›ma öncülük ederek, ikisi aras›ndaki
iliﬂki giderek artan bir ﬂekilde kabul görmektedir. Bu nedenle, ekonomik rehabilitasyon faaliyetlerine giriﬂildi¤inde, kalk›nma programlar›yla ba¤lant› kurularak acil
durumdan kalk›nma aﬂamas›na iyi bir ﬂekilde geçiﬂe imkan sa¤lanmaktad›r. Daha
sonra kalk›nma kurumlar›, krizlerin patlak
vermesine ön ayak olacak yap›sal zay›fl›klar› azaltmak için kaynaklara ve insan gücüne yat›r›m yaparak inisiyatifi ele almal›d›r.

Boris Heger / ICRC

‹niﬂi durdurmak…
ICRC bir krizin ilk iﬂaretleri tespit edilir edilmez, insanc›l hukuk kapsam›nda sivillerin
kiﬂilik ve mülklerine sayg› duyulmas› dahil
olmak üzere, onlar›n korunmas› için yetkililere hat›rlatmada bulunarak harekete
geçmektedir. Halk ciddi anlamda fakirleﬂerek ekonomik sorunlar yaﬂarsa ve üretim
imkanlar› yetersizse ya da yetersiz olma
olas›l›¤› söz konusu ise, ICRC ekonomik
destek sa¤layarak müdahale etmektedir.

Darien Eyaleti, Panama. Tohum ve
tar›m aletlerinin da¤›t›m›,
mültecilerin daha uzun vadede
kendi temel ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamalar›na imkan
sa¤lamaktad›r.

Su ve habitat
ICRC’nin su ve habitat programlar› aﬂa¤›dakileri hedeflemektedir:
-

silahl› çat›ﬂma ma¤durlar›n›n içme ve
kullanma suyuna eriﬂmelerini sa¤lamak,

-

su ve habitat sistemlerinin çökmesiyle
oluﬂan çevresel tehlikelerden halk› korumak.

Bar›ﬂ zaman›nda bile, dünya çap›nda milyonlarca insan temiz içme suyu, uygun
ikamet ve düzgün sa¤l›k koﬂullar›na eriﬂmede güçlük çekmektedir. Altyap›n›n imha edilmesi ve kitlesel yerinden edilmenin
milyonlarca insan› ölüm ve hastal›kla burun buruna getirdi¤i savaﬂ zaman›nda bu
sorun çok daha içinden ç›k›lmaz bir hal almaktad›r. Savaﬂ›n s›cak ortam› içerisinde,
su kaynaklar› kas›tl› olarak hedef al›nabilir.
‹nsanlar evlerinden ayr›lmak ve düﬂman›n
oldu¤u bölgelerde su aramak zorunda kalabilir ya da savaﬂ esnas›nda su temin eden
altyap› zarar görmüﬂ olabilir.
‹shale neden olan hastal›klar, tifo ve kolera

gibi sudan kaynaklanan ve suyla ba¤lant›l›
hastal›klardaki çarp›c› art›ﬂ, yaﬂam› sürdürmek için gerekli olan bu sistemlerdeki bozukluklar› gösteren ilk iﬂaretlerdir. Ayr›ca,
su s›k›nt›s› g›da üretimini azaltmakta, yoksulluk ve hastal›klar› daha kötüye götürmekte, büyük göçlere neden olmakta ve
bir devletin ahlaki yetkisini azaltmaktad›r.
Su ve bar›nma, hayatta kalmak için çok
önemli oldu¤undan, bunlara eriﬂimin sa¤lanmas› insani yard›m kuruluﬂlar› için bir
önceliktir.
Suya eriﬂim sa¤lamak, hijyen düzeyini art›rmak ve çevreyi korumak için, ICRC çeﬂitli faaliyetler yürütmektedir:
-

su ar›tma tesislerinin, da¤›t›m a¤lar› ve
pompalama istasyonlar›na ba¤l› akarsu
sistemlerinin rehabilitasyonu,

-

kuyular›n inﬂas›, su kaynaklar› ve drenaj
sistemlerinin iﬂlevlerini yerine getirmesi ve korunmas›, su depolama konteynerlerinin inﬂas›,

-

içme suyunun ar›t›lmas› ve da¤›t›lmas›,

Do¤u Hararge, Etiyopya. ICRC su
merkezi, içme ve evde kullanma
amaçl› temiz su temin ediyor.

Habitat ile kast edilen nedir?
Habitat, yaln›zca evin s›n›rlar›n›
belirlemekle kalmay›p ayr›ca
evin etraf›ndaki daha geniﬂ
çevre ve içinde yaﬂayan insanlarla iliﬂkisini belirleyen bir
terimdir.

Marc Bleich / ICRC
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Sa¤l›k hizmetleri
kamplardaki tuvaletler ve pis su ar›tma
sistemlerinin inﬂas› ve rehabilitasyonu;
hastane at›klar› dahil olmak üzere at›klar›n toplanmas› ve ar›t›lmas›,

-

sa¤l›k tesisleri ve okullar›n yenilenmesi
ve yeniden inﬂa edilmesi,

-

kiﬂilerin al›konulduklar› yerlerde en
az›ndan asgari su gerekliliklerini karﬂ›lamak için altyap› çal›ﬂmas›n›n yap›lmas›
ve düzgün hijyen ve yaﬂam koﬂullar›n›n
sa¤lanmas›,

-

yerinden edilmiﬂ kiﬂiler için kamplar›n
kurulmas› ve organizasyonun sa¤lanmas›,

-

vektör-kontrol programlar›n›n tan›t›lmas›, g›da maddelerinin korunmas›,
yaﬂam alanlar›n›n dezenfekte edilmesi,
enerji tüketiminin azalt›lmas›, alternatif
enerjilerin kullan›lmas›.

Yerinden edilmiﬂ kiﬂiler için oluﬂturulan Darfur, Sudan’daki
bir kampta çocuklar çocuk felcine karﬂ› aﬂ›lan›yor. Çat›ﬂma
esnas›nda, düzenli aﬂ›lama programlar› kesintiye u¤ramakta
ve halk› bulaﬂ›c› hastal›klara karﬂ› zay›f düﬂürmektedir.
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ICRC sa¤l›k programlar›n›n amac›, çat›ﬂma
ma¤durlar›n›n evrensel anlamda kabul
görmüﬂ standartlarda gerekli olan koruyucu ve tedavi edici sa¤l›k bak›m›na eriﬂimlerini sa¤lamakt›r.
Çat›ﬂman›n do¤rudan bir etkisi olarak, insanlar öldürülebilir, yaralanabilir ya da yerlerinden edilebilir, t›bbi yap›lar yok edilebilir ve tedarik hatlar› zarar görebilir. Çat›ﬂman›n en yo¤un oldu¤u dönemde, yaralanan, bulaﬂ›c› hastal›klar›n pençesine düﬂen
ya da kötü beslenmeden etkilenen kiﬂilerin
say›s› salg›n boyutuna ulaﬂabilir ve mevcut
yerel sa¤l›k hizmetleri kapasitesini k›sa sürede aﬂabilir. Ayn› zamanda, çat›ﬂman›n
dolayl› sonuçlar› olarak da sa¤l›k tesislerinin y›k›lmas›, yeterli say›da nitelikli personelin olmamas› ve t›bbi malzemelerin yetersizli¤i, pek çok kiﬂide görülen çok say›da
hastal›¤a müdahale edilememesi ve do¤um öncesi bak›m, aﬂ› programlar› ve elektif cerrahi gibi temel sa¤l›k hizmetlerinin
verilememesi anlam›na gelmektedir. Bu
nedenle, acil ihtiyaçlara yan›t verebilmek
için h›zl› bir ﬂekilde yard›ma ihtiyaç duyulurken, mevcut sa¤l›k sisteminin desteklenmesi, normal sa¤l›k hizmetlerinin kurulmas› veya sürdürülebilmesi aç›s›ndan önemlidir.

Leigh Daynes / ‹ngiliz K›z›lhaç›

-

Benoit Schaeffer / ICRC

Saddam ﬁehir hastanesi, Ba¤dat.
Ailesi bombal› bir sald›r›da öldürülen
12 yaﬂ›ndaki a¤›r yaral› erkek
çocu¤unu teyzesi teselli ediyor.

Sa¤l›k bak›m›n›n geniﬂ yelpazesi
ICRC’nin sa¤l›kla ilgili faaliyetleri, binalar›n
yeniden inﬂa edilmesi ya da rehabilitasyonundan; idari destek, t›bbi personelin e¤itimi, epidemiyolojik gözetim, ba¤›ﬂ›kl›k
hizmetlerinin yeniden canland›r›lmas›, gerekli ilaçlar›n ve t›bbi ekipman›n tedarik
edilmesi, yabanc› cerrahi/t›bbi ekiplerin
masraflar›n›n karﬂ›lanmas›na kadar de¤iﬂiklik göstermektedir. Çat›ﬂmadan kaynaklanan temel sa¤l›k bak›m hizmetlerinin kesintiye u¤ramas›n› önlemek için ICRC, ilgili topluluklar›n aktif kat›l›m›yla da mümkün
oldu¤unca, mevcut sa¤l›k merkezlerine ve
bölge hastanelerine do¤rudan yard›m etmektedir. Açl›¤›n ve hatta kurakl›¤›n hüküm sürdü¤ü yerlerde, yetersiz beslenme
sorunu yaﬂayan çocuklar için t›bbi personel taraf›ndan denetlenen beslenme merkezleri kurulmaktad›r. Yetersiz beslenen
çocuklar, açl›ktan ötürü ölümle yüz yüze
gelmelerinin yan› s›ra hastal›k ve enfeksiyona karﬂ› fazlas›yla zay›ft›rlar.

Savaﬂ cerrahisi
Uzun zamand›r savaﬂ yaral›lar›n› tedavi etme deneyimi, ICRC’ye bu alanda önemli
ölçüde uzmanl›k kazand›rm›ﬂt›r. ICRC cerrahlar›, kuruluﬂ için çal›ﬂmaya gönüllü olan
ve alanda gerekli olan belli baﬂl› beceri ve
tekniklere yeni olan yabanc› t›bbi personeli e¤itmektedirler. Ayn› zamanda bölgedeki yerel doktorlara da bu görevi devralmalar› ve ICRC ekipleri bölgeden ayr›ld›ktan
sonra yaral›lar› tedavi etmeye devam edebilmeleri için bu becerileri ö¤retmektedirler. Uluslararas› düzeyde, her y›l ICRC’nin
bilgi ve deneyimini paylaﬂmas›n› sa¤layan
H.E.L.P.(Health Emergencies in Large Population – Kalabal›k Nüfuslarda Acil Sa¤l›k)
gibi kurslar ve çal›ﬂtaylar düzenlenmektedir. ICRC doktorlar› savaﬂ cerrahisiyle ilgili
el kitaplar› yay›mlamakta ve mesleki yay›nlara katk›da bulunmaktad›rlar.
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Güvensiz bir ortamda, yaral›lara eriﬂmede
ve onlar› hastaneye nakletmede önemli ölçüde zorluklar yaﬂanabilir. ICRC, yerel K›z›lhaç veya K›z›lay Derne¤i ile ortakl›k içerisinde hastane öncesi ilk yard›m ve yaral›lar›n tahliyesi ile nakledilmesi için programlar geliﬂtirmektedir.
ICRC ayn› zamanda, örne¤in gönüllüler
için yaﬂam kurtarma tekniklerinin yan› s›ra
organizasyon konular›n› da içeren ilk yard›m kurslar› açarak, Ulusal Derneklerin acil
durumlara yan›t verebilme kapasitelerini
art›rmaktad›r. ICRC Ulusal Derneklere, acil
durumlara haz›rlanmalar›na yard›mc› olmak üzere iletiﬂim ekipmanlar› ve ambulans tedarik edebilmektedir.

Hapishanelerde sa¤l›k
ICRC’nin t›bbi personeli, kiﬂilerin al›konulduklar› yerlere yap›lan ziyaretlerinde buralardaki kiﬂilerin sa¤l›k durumlar›n› de¤erlendirmek ve ister fiziksel ister psikolojik olsun
kötü muamelelerin sonuçlar›n› tespit etmek
için delegelere eﬂlik etmektedir. Ziyaretleri
gerçekleﬂtiren doktor ve hemﬂireler hijyen,
epidemiyoloji, beslenme ihtiyaçlar› ve vitamin eksiklikleri gibi hapishanelerdeki belli
baﬂl› sa¤l›k problemleri konusunda deneyimlidir. Hapishanelerde kontrol edilmesi
gereken, öncelikli halk sa¤l›¤› sorunlar›n›
tespit etmektedirler. Bir hapishanedeki sa¤l›k sorunu riskinin hapishanenin sa¤l›k hizmetleri kapasitesinin yan›t veremeyece¤i
kadar büyük oldu¤u durumlarda, ICRC tüberküloz, HIV/AIDS ve vitamin eksikli¤i gibi
böyle büyük problemleri ele almak için vektör kontrol programlar› uygulamaktad›r.

Thierry Gassmann / ICRC

Hapishanelerde bulunan tutuklular›n sa¤l›k
sorunlar›n›n ele al›nmas›, t›bbi de¤erlendirmeleri do¤ru yapmak amac›yla al›konulan kiﬂilerin iﬂkence ma¤duru olup olmad›¤›n› ya da baﬂka tür zalimane, insanl›k d›ﬂ›
ve onur k›r›c› bir muameleye maruz kal›p
kalmad›¤›n› de¤erlendirmek üzere ayr›ca
e¤itim ve bilgi gerektirmektedir.
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Darfur, Sudan. Çat›ﬂmayla ba¤lant›l›
yaralanmalar›n cerrahisi özel bir
e¤itim gerektirir.

Tekrar yürüyebilmek ve çal›ﬂabilmek
Silahl› çat›ﬂmalar s›ras›nda, pek çok kiﬂi anti-personel may›nlar ya da savaﬂ kal›nt›s›
patlay›c› maddeler gibi do¤rudan nedenlerle ya da sa¤l›k sisteminin çöküﬂüne ba¤l›
dolayl› nedenlerle sakatlanmaktad›r. Antipersonel may›nlar ya da savaﬂ kal›nt›s› patlay›c› maddelerin sebep oldu¤u yaralanmalar bir uzvun kesilmesine, ciddi anlamda
engelli hale gelmeye ve psikolojik travmalara yol açabilir. Bu tür savaﬂ yaral›lar›, ilk olarak özel bir cerrahiye ve ameliyat sonras›
bak›ma ve daha uzun vadede rehabilitasyon ve psikolojik deste¤e ihtiyaç duymaktad›r. Pek çok durumda, yetkililerin bu tür
bak›m› sa¤layacak imkanlar› yoktur.

Rehabilitasyon hala öncelikli bir alan olarak
görülmedi¤inden, her hükümetin bu hizmetleri sürdürmek için gerekli imkan› yoktur. Yerel kuruluﬂlar taraf›ndan garanti edilmiﬂ uzun vadeli bir deste¤in olmamas›,
ICRC Engelliler Özel Fonu’nun oluﬂmas›na
neden olmuﬂtur. Bu fon, ICRC’nin bir ülkeden çekilmesinin ard›ndan, o ülkedeki
program›n devaml›l›¤›n› sa¤lamakta ve geliﬂmekte olan ülkelerde fiziksel rehabilitasyon merkezlerini desteklemektedir.

Kuito, Angola. ICRC ve Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan ortak
olarak iﬂletilen bir bacak sa¤l›¤› merkezinde bir hasta yeni
hareket kabiliyetini deniyor.

Lena Eskeland / ICRC

1979’da ICRC savaﬂ ma¤durlar›n›n fiziksel
rehabilitasyonu için hizmet sunmaya baﬂlam›ﬂt›r. O zamandan beri, 36 ülkede 85’den
fazla proje yapm›ﬂ ve/veya yap›lmas›na yard›m etmiﬂtir. Yüz binlerce kiﬂiye, bir ölçüde
hareket etme kabiliyetlerini ve pek çok vakada da ekonomik ba¤›ms›zl›klar›n› tekrar
kazanmalar›na yard›mc› olan fizik tedavinin
yan› s›ra; protez, ortez, koltuk de¤ne¤i ya
da tekerlekli sandalye sa¤lanm›ﬂt›r. ICRC,
mali destek, e¤itim deste¤i ve teknik destek
sa¤layarak, çat›ﬂma nedeni ile engelli olan
kiﬂiler hayatlar›n›n geri kalan› boyunca kulland›klar› aletlerin yenilenmesine ya da
onar›lmas›na ihtiyaç duyaca¤›ndan, rehabilitasyon hizmetlerine eriﬂilebilirli¤i art›rmay›, bu tür hizmetlerin kalitesini daha iyi hale getirmeyi ve uzun vadede iﬂlerli¤ini sa¤lamay› amaçlamaktad›r.
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Önleyici Eylem
Kurallar›n bilinmesine çal›ﬂmak

Boris Heger / ICRC

‹letiﬂim yoluyla önleme
ICRC, önleyici programlar›nda özellikle silahl› çat›ﬂma ma¤durlar›n›n kaderlerini belirleyen ya da ICRC faaliyetini engelleyebilen veya kolaylaﬂt›ran kiﬂi ve gruplar› hedef
almaktad›r. Bu gruplar, silahl› kuvvetleri,
polisi, güvenlik güçlerini, di¤er silah taﬂ›yan
güçleri, karar verme mercilerini ve yerel ile
uluslararas› düzeyde düﬂünce liderlerine ek
olarak gelece¤e yönelik olarak da gençler,
ö¤renciler ve onlar›n ö¤retmenlerini kapsamaktad›r.

Sivastopol, Ukrayna. Ülke çap›nda K›z›lhaç ﬂubelerinden
gelen gençler, ‹nsanc›l Hukukun Keﬂfi yar›ﬂmas›nda yer
al›yor.

Bu faaliyetlerin ard›nda yatan strateji üç düzeyden oluﬂmaktad›r:
–

Fark›ndal›k yaratma,

–

E¤itim ve ö¤retim yoluyla insanc›l hukukun teﬂvik edilmesi,

–

‹nsanc›l hukukun resmi, yasal, e¤itimsel
ve operasyonel müfredatlar ile bütünleﬂtirilmesi.

Nihai hedef, silahl› çat›ﬂma zaman›nda sivillerin ve di¤er ma¤durlar›n korunmas›n› iyileﬂtirmeye yönelik olarak, insanlar›n tutum
ve davran›ﬂlar›n› etkilemek, ma¤durlara eriﬂimi h›zland›rmak ve insani eyleme yönelik
güvenli¤i artt›rmakt›r.

Thierry Gassman / ICRC

ICRC’nin önleyici çal›ﬂmalar›, çat›ﬂman›n
zararl› etkilerini kontrol alt›na almak ve
bunlar› minimum seviyede tutmak için tasarlanm›ﬂt›r. Uluslararas› insanc›l hukukun
özü, gücü s›n›rl› ve hedeflerle orant›l› olarak
kullanmakt›r. Bu yüzden ICRC, savaﬂ›n yarataca¤› aﬂ›r› sonuçlar› önlemek ya da en
az›ndan s›n›rlamak için tüm insani ilkelerini
teﬂvik etmeye çal›ﬂmaktad›r.
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Kanun ve asayiﬂ güçlerinin genellikle ülke
içi huzursuzluk ve ﬂiddet durumlar›nda müdahale etmeleri talep edildi¤inden ICRC,
polis ve güvenlik güçlerinin insan haklar› ve
evrensel insani ilkeler konusunda sistemli
bir e¤itim almalar›n› sa¤lamaya çal›ﬂmaktad›r.
Günümüz silahl› çat›ﬂmalar›n›n ço¤unda –
bunlar ço¤unlukla uluslararas› de¤ildir- çok
az e¤itimi olan veya hiç e¤itimi olmayan silahl› kiﬂiler çat›ﬂmaya do¤rudan kat›lmaktad›rlar. Dünya çap›ndaki son örnekler, silahl› gruplar›n yay›lmas›n›n, sivil nüfusun nas›l
korkunç bir ﬂekilde istismar edilmesine yol
açt›¤›n› ve insani yard›mlar›n ulaﬂt›r›lmas›n›
tehlikeye soktu¤unu göstermiﬂtir. ICRC çat›ﬂmaya öncülük edenlerin tümüyle irtibat
ve iliﬂki kurmaya çal›ﬂmaktad›r. Böylelikle,
ICRC K›z›lhaç ve K›z›lay’›n faaliyetlerini ve
çal›ﬂma metotlar›n› daha iyi aç›klayabilecek
ve bu sayede ma¤durlara ulaﬂmak ve insani yard›m çal›ﬂanlar›n›n güvenli¤ini sa¤lamak daha kolay bir hale gelecektir.
Fark yaratmak
‹nsani eylemler, birçok kuruluﬂ, grup ve bireyin etki alan› haline gelmiﬂtir. Dünya üzerinde insani yard›m aç›s›ndan ma¤durlar›n
en acil ihtiyaçlar›na daha fazla organizasyon yan›t vermekte oldu¤undan, alandaki
hizmetlerin tekrarlanmas› ve karmaﬂ›k bir
hal almas›n›n önüne geçilmesi için diyalog
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gereklidir. ICRC, bu yüzden, parlamenterler, sivil toplum örgütleri üyeleri ve uzman
kuruluﬂlar gibi karar verme mercilerini ve
düﬂünce liderlerini, uluslararas› insanc›l hukukun uygulanmas›n› sa¤lamada destek
vermeleri için faaliyetlerinden haberdar etmeye çal›ﬂmaktad›r. Bu amaçla, çeﬂitli insani yard›m aktörleriyle bir iletiﬂim a¤› yaratmay› ve sürdürmeyi ve alandaki di¤er aktörlerle faaliyetleri koordine etmeyi kapsayan insani yard›m diplomasisi üzerinde çal›ﬂmaktad›r.

Gelece¤in güvence alt›na al›nmas›
Gelece¤in karar verme mercilerine ve düﬂünce liderlerine ulaﬂmak için ICRC, önde
gelen üniversitelere, özellikle hukuk, siyaset
bilimi ve gazetecilik fakültelerine insanc›l
hukuk dersinin konulmas›n› teﬂvik etmektedir. Orduda ise ICRC’nin yaklaﬂ›m›, ilgili
yetkililerle çal›ﬂmalar›n yürütülmesi, e¤iticilerin e¤itilmesi, kaynak materyallerinin üretilmesi ve akademik çevre ile bir iletiﬂim
a¤›n›n sürdürülmesi yönündedir.

Ralf Maro / ICRC

Sayg› duyma ve sayg›n›n sa¤lanmas›
Devletlerin, kendi silahl› kuvvetlerinin,
silahl› çat›ﬂma hukuku ve evrensel
insani ilkeler do¤rultusunda emir komuta
zincirinin her düzeyinde tam olarak deneyimli olmalar›n› sa¤lamak konusunda yasal
bir yükümlülü¤ü vard›r ve bunu her durumda uygulamaktad›rlar. ICRC insanc›l
hukukun ve ilkelerinin, askeri doktrine, e¤itim ve ö¤retime sistemli olarak bütünleﬂtirilmesini teﬂvik etmekte ve bu süreçte Devletlere destek vermektedir.

Toplumun tüm katmanlar›na ulaﬂma ve insanc›l hukuku temel e¤itimin bir parças›
haline getirme çabas›yla ICRC, e¤itim bakanl›klar›na, Ulusal Derneklere ve di¤er e¤itim organlar›na, insanc›l hukuk ve ilgili baﬂl›klar›n orta ö¤retim programlar›na dahil
edilmesi konusunda yard›m etmektedir.
ICRC, 13–18 yaﬂlar› aras›ndaki gençlere yönelik, günlük hayatlar›nda insanc›l hukuku
kavramalar› ve gerek yurt içinde gerekse
yurt d›ﬂ›ndaki olaylar› de¤erlendirirken bu
insani ilkeleri uygulamalar›na yard›mc› olmak için bir e¤itim program› geliﬂtirmiﬂtir.
"‹nsanc›l Hukukun Keﬂfi" adl› program 25
dile çevrilmiﬂ 30 saatlik ö¤renme faaliyetlerinin oldu¤u bir kaynak paketinden oluﬂmaktad›r. Baﬂlat›ld›¤› 2001 y›l›ndan beri,
program yaklaﬂ›k 90 ülkedeki makamlar taraf›ndan orta ö¤retim müfredat›na dahil
edilmiﬂtir ya da dahil edilmesi düﬂünülmektedir.

Yemenli k›z ö¤renciler temel insani
ilkeleri ö¤reniyorlar.

Daha güvenli ad›mlar
May›nlar›n ve savaﬂ kal›nt›s› patlay›c› maddelerin yaratt›¤› ölümcül kirlilik, zaman zaman son kurﬂunun s›k›lmas›ndan sonra bile
sivilleri öldürmeye ve sakat b›rakmaya, temel ihtiyaçlara eriﬂimin önünü kesmeye ve
uzlaﬂmay› engellemeye devam eden bir çat›ﬂma miras›d›r.
Etkilenen ülkelerde ICRC’nin önleyici may›n
temizleme programlar› may›n/savaﬂ kal›nt›s› patlay›c› maddeler ile kirlenmiﬂ bölgelerde yaﬂayan insanlar›n ac›lar›n› azaltmaya
çal›ﬂmaktad›r. Programlar esnektir ve her
durumun ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya yönelik
olarak tasarlanm›ﬂt›r. Bunlara, suya ve yakacak oduna güvenli eriﬂim veya çocuklar için
güvenli oyun alanlar›n›n sa¤lanmas› dahildir. Ayn› zamanda kazalar›n önlenmesi için
soruna iliﬂkin fark›ndal›¤›n artt›r›lmas› da
çok önemlidir. Bunlar aras›nda, kirlenmiﬂ
yerel bölgelerle ilgili bilgi verilmesi veya
may›n ve savaﬂ kal›nt›s› patlay›c› madde riskine karﬂ› insanlar›n uyar›lmas› ve güvenli
davran›ﬂ›n teﬂvik edilmesi yer alabilir.
Savaﬂ üzerine sosyal araﬂt›rma
Yeni önleme stratejileri geliﬂtirmek için,
1999 y›l›nda ICRC akademik kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i içinde bir araﬂt›rma program› baﬂlatm›ﬂt›r. Program›n amac›, sivillerin ve savaﬂanlar›n, savaﬂ›n birçok yönüyle ilgili fikirlerini de¤erlendirmek ve savaﬂ› düzenleyen
kurallara daha fazla sayg› gösterilmesini
sa¤lamakt›r. Bu araﬂt›rman›n sonuçlar›n›
teﬂvik ederek (Bak›n›z ICRC’nin web sitesi
"Roots of behaviour in war" - Savaﬂtaki davran›ﬂ kökenleri) ICRC, önleme stratejileriyle
ilgili olarak yerel ve uluslararas› bir ivme ve
uzmanl›k yaratmaya çal›ﬂmaktad›r. Buna ek
olarak, büyük araﬂt›rma ve akademik kuruluﬂlar›, uluslararas› kuruluﬂlar ile sivil toplum
kuruluﬂlar› ve önleme uzmanlar› taraf›ndan
yap›lan insanc›l hukuk araﬂt›rmalar›n› desteklemeye çal›ﬂmaktad›r.
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Ulusal K›z›lhaç ve K›z›lay Dernekleri ile iﬂbirli¤i

Neden iﬂbirli¤i?

Karﬂ›l›kl› Destek

ICRC iﬂbirli¤i faaliyetlerinin amac›, ulusal
derneklerin, kendi ülkelerinde K›z›lhaç ve
K›z›lay kuruluﬂlar› ad› alt›nda insani yard›m
hizmetleri sunma yönündeki sorumluluklar›n› yerine getirebilme kapasitesini güçlendirmektir. ICRC Ulusal Derneklere özellikle
aﬂa¤›daki faaliyetlere iliﬂkin yard›m ve destek sa¤lamaktad›r:

Çat›ﬂmadan etkilenen ülkelerde Ulusal dernekler ve ICRC, insanlar›n çekti¤i ac›lar› hafifletmek için, ma¤durlara yönelik ortak
destek operasyonlar› düzenleyerek birlikte
çal›ﬂmaktad›r. Silahl› çat›ﬂman›n veya iç karmaﬂan›n oldu¤u yerlerde, ICRC, Hareketin
çeﬂitli bileﬂenlerinin sa¤lad›¤› tüm girdileri
koordine etmekte ve özellikle operasyon
yönetimi ve insan kaynaklar›n›n geliﬂtirilmesi alanlar›nda çeﬂitli kapasite oluﬂturma
önlemleriyle yerel Ulusal Dernekleri desteklemektedir.

-

Silahl› çat›ﬂma ve ülke içi huzursuzluk
ma¤durlar›na destek sa¤lanmas› (haz›rl›l›k ve müdahale),

-

‹nsanc›l hukukun teﬂvik edilmesi ve Temel ‹lkeler, idealler ve Hareketin faaliyetleri ile ilgili bilgilerin yay›lmas›,

-

Dünya çap›ndaki K›z›lhaç ve K›z›lay kay›p-arama a¤›n›n bir parças› olarak da¤›lm›ﬂ aile üyeleri aras›nda iletiﬂimin
kurulmas›.

Ulusal Dernekler ve ICRC, çat›ﬂma ma¤durlar›na destek sa¤lama konusunda bir sorumluluk paylaﬂt›klar› için, bu ortak görevi
baﬂarmada birbirlerine ihtiyaç duymaktad›rlar. ICRC, insanc›l hukuk ve Temel ‹lkelerin (bkz sf 9-12) geliﬂmesi ve teﬂvik edilmesiyle ilgili kayda de¤er uzmanl›¤›n›n
yan› s›ra, bir Ulusal Derne¤in temel sorumlulu¤u olan kay›p aramay› da içeren, sa¤lam bir "çat›ﬂmalarda eylem" deneyimi geliﬂtirmiﬂtir. Bu belirgin teknik bilgiler, bu
alanlarda performanslar›n›n geliﬂimi için
ICRC’nin deste¤ine ihtiyaç duymakta olan
Ulusal Dernekler için çok de¤erlidir.

Rus K›z›lhaç› gönüllüleri, ‹nguﬂetya’daki yerinden edilmiﬂ
Çeçenlere ﬂilte da¤›t›lmas›na yard›m ediyor.
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Buna karﬂ›l›k, Ulusal Derneklerin üyeleri taraf›ndan oluﬂturulan geniﬂ a¤ ve yerel koﬂullara iliﬂkin olarak sa¤lanan samimi bilgiler, ICRC’nin operasyonlar›n› planlamas› ve
yürütmesi aç›s›ndan temel de¤erlerdir.

-

Ulusal Derneklere, K›z›lhaç veya K›z›lay
Derne¤i olarak tan›nma koﬂullar›n› yerine getirmeleri; özellikle insanc›l hukukun uygulanmas› veya buna uyumun
sa¤lanmas› amac› ile tüzüklerin kabulü
ve yeniden gözden geçirilmesi ile di¤er
yasal hususlar konusunda tavsiye ve
destek sa¤lanmas›,

-

Mevcut kaynaklardan en iyi ﬂekilde yararlan›lmas› ve silahl› çat›ﬂma ve ülke içi
karmaﬂa ma¤durlar› ile sunulan yard›mdan faydalanan kiﬂilere yönelik karﬂ›l›kl›
destekleyici eylemlere katk›da bulunmak amac› ile Seville Anlaﬂmas› do¤rultusunda, hareketin bileﬂenleri aras›nda
operasyon bilgilerinin al›ﬂveriﬂi ile faaliyetlerin koordine edilmesinin teﬂvik
edilmesi (bkz sf 10).

ICRC’nin Ulusal Derneklerle iﬂbirli¤i içinde
oldu¤u temel alanlar ﬂunlard›r:
-

Ulusal Derneklere, görev ve sorumluluklar›n› etkin ve verimli bir ﬂekilde yerine getirebilmelerini sa¤lamak için, becerilerini, yap›lar›n› ve çal›ﬂma iliﬂkilerini
geliﬂtirmeleri konusunda yard›mc› olmak amac› ile teknik uzmanl›k, malzeme ve mali destek sunulmas›,

Carina Appel / ICRC

‹ﬂbirli¤i faaliyetleri, Ulusal Derneklerin geliﬂime yönelik çabalar›n›n genel anlamda
desteklenmesi konusunda öncü rolü olan
Uluslararas› Federasyon’la yak›n istiﬂare ve
iﬂbirli¤i içerisinde yürütülmektedir.

46

Filistin K›z›lhaç› gönüllüleri, ihtiyac›
olan ailelere ICRC’nin sa¤lad›¤›, g›da
veya di¤er önemli malzemeleriyle
de¤iﬂtirebilecekleri, fiﬂleri da¤›t›yor.

Di¤erleriyle çal›ﬂma
Di¤er kuruluﬂlar ile
iliﬂkiler
Geçen y›llar boyunca, insani yard›m alan›nda çal›ﬂan çeﬂitli kurum ve kuruluﬂlar›n
say›s›nda bir art›ﬂ gözlenmiﬂtir. Bu durum
bir yandan krizlere müdahalenin genel kapasitesinde bir iyileﬂme sa¤larken di¤er
yandan da kar›ﬂ›kl›k, tekrarlama, rekabet
ve yanl›ﬂ anlaﬂ›lmalara neden olabilmektedir.
‹nsani yard›m çabalar›n›n daha etkin bir ﬂekilde iﬂlemesine katk›da bulunmak için
ICRC, kendi ba¤›ms›zl›¤›ndan ödün vermeyerek, ayn› ba¤lamda çal›ﬂan birçok
uluslararas› kuruluﬂ ve sivil toplum kuruluﬂuna dan›ﬂ›r ve koordine eder. ‹nsani yard›m faaliyetlerinde, tüm bu kuruluﬂlar›n
ICRC’nin yaklaﬂ›m› ve rolünü anlamas› ve
böylece bu alanda uyumlu bir iﬂbirli¤i ve
bütünlü¤ün sa¤lanmas› konusuna çok büyük bir önem vermektedir.
Son zamanlarda insani yard›m çal›ﬂmalar›na standart bir yaklaﬂ›m ve belirli davran›ﬂ
kurallar› getirilmesi konusunda çabalar olmuﬂtur. ICRC, "Afet Yard›m›nda Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay Hareketi ile Sivil Toplum Kuruluﬂlar› (STK) için Davran›ﬂ Kurallar›" n› oluﬂturan taraflardan biridir ve bu
alanda kalite güvencesini sa¤lamaya yönelik tüm çabalar› desteklemektedir.
Ma¤durlar›n temsil edilmesi
ICRC, uluslararas› veya bölgesel kuruluﬂlar›n periyodik toplant›lar›nda gözlemci ya
da misafir olarak kat›lmakta, ma¤durlar›n
içler ac›s› durumuna dikkat çekmek ve yürütmekte oldu¤u insani yard›m faaliyetlerine diplomatik destek sa¤lamak amac› ile
insani yard›m aç›s›ndan önem teﬂkil eden
konularda tart›ﬂmalara kat›lmaktad›r. Ör-

ne¤in ICRC Birleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulunda gözlemci statüsüne sahiptir ve Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) ‹nsani ‹liﬂkiler Koordinasyon Dairesi (OCHA) ile iﬂbirli¤i içerisindedir. Baﬂl›ca BM insani yard›m kurumlar›n› koordine eden Kurumlar Aras› Daimi Komite, Uluslararas› Federasyon ve STK toplant›lar›na daimi davetli olarak kat›lmaktad›r. ICRC ayn› zamanda, uygun oldu¤u
durumlarda, faaliyetlerini di¤er kuruluﬂlar
ile birlikte koordine etmektedir. Bu kuruluﬂlar aras›nda Birleﬂmiﬂ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i (UNHCR), Birleﬂmiﬂ
Milletler Çocuklara Yard›m Fonu (UNICEF),
Dünya G›da Program› (WFP) ve Dünya
Sa¤l›k Örgütü (WHO) yer almaktad›r.
Ayr›ca ICRC, aﬂa¤›dakilerle düzenli olarak
iliﬂki içerisindedir:
-

Avrupa Birli¤i (EU),

-

Avrupa Konseyi,

-

Avrupa Güvenlik ve ‹ﬂbirli¤i Teﬂkilat›
(OSCE),

-

Afrika Birli¤i (AU),

-

‹slam Konferans› Örgütü (OIC),

-

Ba¤lant›s›z Ülkeler Hareketi (NAM),

-

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS),

-

Arap Devletler Ligi,

-

Parlamentolar aras› Birlik (IPU).

47

Carina Appel / ICRC

Orduyla iliﬂkiler
Son y›llarda ordu ve insani yard›m eylemleri aras›nda ilerleyen yak›n bir ba¤lant›
vard›r; öyle ki birinin nerede bitip di¤erinin
nerede baﬂlad›¤› net de¤ildir. ‹nsan› yard›m eyleminin tarafs›z ve ba¤›ms›z do¤as›
ile tüm ma¤durlara ayr›m yapmaks›z›n koruma ve yard›m sa¤lama gereklili¤inin, insani yard›m faaliyetlerinin siyasi ve askeri
kayg› ve amaçlardan ba¤›ms›z olarak yürütülmesi gerekti¤ini savundu¤u için, ICRC
bu geliﬂmelerle ilgili kayg›lar›n› uluslararas›
forumda dile getirmiﬂtir. Ayn› zamanda
ICRC insani yard›m kuruluﬂlar› ile ordu aras›nda karﬂ›l›kl› dan›ﬂma ile geliﬂtirilebilecek
yap›c› bir etkileﬂim ve iﬂbirli¤i için pek çok
f›rsat oldu¤una inanmaktad›r. Her ﬂeye
ra¤men ICRC, askeri operasyonlar ve insani yard›m operasyonlar› aras›nda –temelde
ve görünürde- net bir ayr›m yap›lmas› gerekti¤ini savunmaktad›r. ( Ayr›ca bkz Önleyici eylem, sf 41)

48

Özel sektör ile iliﬂkiler
Küreselleﬂmenin ortaya ç›k›ﬂ› ile özel sektör
uluslararas› iliﬂkilerde giderek ön plana ç›kan bir rol oynamaktad›r. Çat›ﬂma bölgelerinde ya da istikrars›z ortamlarda faaliyet
gösteren ﬂirketler yat›r›mlar›n› korumak
için genellikle kendi güvenlik düzenlemelerini yapmaktad›rlar. Bu da sonuç olarak
çat›ﬂman›n dinamiklerini etkileyebilmektedir. Bu nedenle ICRC iﬂ dünyas› ile iliﬂkilerini tutarl› bir biçimde ilerletme amac›n› taﬂ›yan kapsaml› bir strateji benimsemiﬂtir.
Bu stratejinin ilk hedefi, özel sektör ile insani ilkelerin daha ileriye taﬂ›nmas›na dayal›,
devaml› bir diyalogun kurulmas›d›r. ‹kinci
hedef, ICRC’nin etkinli¤ini ve profesyonelli¤ini özel sektör ile yap›lacak karﬂ›l›kl› al›ﬂveriﬂ yoluyla geliﬂtirmektir. Örne¤in; belirli
beceri ve yetkinlikleri kullanmak, sat›n alma politikas›n› iyileﬂtirmek ve kaynak oluﬂturma çal›ﬂmalar›n› h›zland›rmak.

ICRC, çat›ﬂma ma¤durlar›na tarafs›z
ve ba¤›ms›z eriﬂimi sa¤lamak için,
ordu ve insani eylem aras›nda net bir
ayr›m yap›lmas› gerekti¤ini
savunmaktad›r.

Kaynaklar
ICRC’de kimler çal›ﬂmaktad›r?
ICRC bünyesinde doktorlar, kamyon ﬂoförleri, ziraat mühendisleri, muhasebeciler,
beslenme uzmanlar›, sekreterler, hemﬂireler, marangozlar, avukatlar ve teknisyenler
çal›ﬂmaktad›r. Ancak zaman zaman uzmanl›¤›n› ve iyi niyetini insani amaçlarda
kullanmak için her meslekten yard›m istenmektedir.
Yabanc› çal›ﬂanlar
Dünya çap›nda, yaklaﬂ›k 1,400 yabanc›
ICRC çal›ﬂan› bulunmaktad›r. Menﬂeileri ve
yabanc› statüsünde olmalar› nedeniyle, çal›ﬂt›klar› çat›ﬂma durumlar› ile ilgili hiçbir kiﬂisel ba¤lant›lar› bulunmamaktad›r. Bir yabanc› olarak konumlar›, yerel ba¤lant›lar›
olan delegasyon çal›ﬂanlar›n›n karﬂ›laﬂt›klar› zorluklarla ve baz› durumlarda risklerle
karﬂ›laﬂmaks›z›n, ICRC faaliyetleri için sorumluluk üstlenmelerini sa¤lamaktad›r. Yabanc› çal›ﬂanlar›n yar›s›, özgürlüklerinden
mahrum b›rak›lm›ﬂ kiﬂileri ziyaret eden,
yard›m programlar›n› düzenleyen, uygulayan ve uluslararas› insanc›l hukuk ile ilgili
bilgi ve fark›ndal›¤› artt›ran kad›n ve erkek
delegelerdir. 25-35 yaﬂ aras›ndaki kiﬂiler
seyahat k›s›tl›l›¤› yoksa, üniversite veya
dengi bir diplomaya sahipse, ‹ngilizce ve
Frans›zca konuﬂabiliyorsa ICRC delegesi olmak üzere e¤itim görebilir. Bu kiﬂiler, becerikli, iyi iliﬂki kurma yetene¤ine sahip,
ba¤›ms›z ve ekip çal›ﬂmas›na yatk›n olduklar›n› göstermelidirler. Hayatlar›n›n tehlikede olabilece¤i, oldukça zorlay›c› koﬂullarda
yaﬂamaya haz›rl›kl› olmal›d›r.
Becerilerinden yararlan›lacak kiﬂiler elbette
sadece delegeler de¤ildir. Yabanc› çal›ﬂanlar›n di¤er yar›s› teknik bir alanda uzmanlaﬂm›ﬂt›r. Bunlar aras›nda doktorlar, sekreterler, mühendisler, bilgi iﬂlem uzmanlar›,
tar›m uzmanlar›, çevirmenler ve yöneticiler
bulunmaktad›r. Bu kiﬂiler, ICRC için genel-

likle 6 ila 12 ay süren görevlerini yerine getirmektedirler. Genelde bu "uzmanlar›n"
ICRC’de çal›ﬂmaya baﬂlamadan önce üç
y›ll›k mesleki deneyime sahip olmas› gerekmektedir. ‹ﬂe al›nmadaki kriterler, yaﬂ, medeni hal ve dil becerileri gibi delegelerin
iﬂe al›nmas›ndakilere k›yasla daha esnektir.
Delegeler bölgede ofis baﬂkan›, delegasyon baﬂkan› ya da bölgesel delege gibi
alanda daha fazla sorumluluk gerektiren
konumlara yükselebilir ya da koruma, iletiﬂim, yard›m ya da kay›p-arama gibi alanlarda koordinatör olarak uzmanlaﬂabilirler.
Tecrübeli delegeler için ayr›ca Cenevre’deki genel merkezde kariyer yapma imkânlar› mevcuttur. Bu imkanlar, operasyonel sorumluluk almay› ya da insan kaynaklar› yönetimi, kaynak oluﬂturma ve iletiﬂim gibi
di¤er alanlarda yetkili olmay› kapsamaktad›r. Uzmanlar ayr›ca bölgede ya da merkez
ofiste kendi uzmanl›k alanlar›na göre daha
fazla sorumluluk alarak kariyerlerinde ilerleyebilirler.
Yerel kaynaklar› kullanmak
ICRC bünyesindeki yabanc› çal›ﬂanlar, bulunduklar› ülkede iﬂe al›nan ulusal personelle s›k› bir iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmaktad›r.
Say›lar› dünya çap›nda yaklaﬂ›k 10,000
olan yerli personel ICRC faaliyetlerine destek vermektedir. ‹çinde bulunduklar› operasyona, yerel ba¤lamda sahip olduklar›
bilgi ve becerilerini katmaktad›rlar. Bu kiﬂiler, alan görevlisi, lojistik görevli, çevirmen,
sekreter, ﬂoför ya da muhasebeci olarak çal›ﬂmaktad›rlar. ICRC’nin sa¤l›k faaliyetlerine yard›m etmekte, yard›m malzemelerini
da¤›tmakta ve K›z›lhaç mesajlar›n› toplamaktad›rlar. Say›lar› giderek artmakta olan
yerli personel, di¤er ülkelerdeki ICRC delegasyonlar›nda çal›ﬂmak üzere görevlere
gönderilmektedir.
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ICRC nas›l finanse
edilmektedir?
ICRC’nin faaliyet gösterdi¤i ülkelerde, yerel K›z›lhaç ve K›z›lay personeli o bölgeye
ve bölge halk›na ait edindikleri mesleki becerilerini ve birinci elden bilgilerini paylaﬂarak delegelerle yan yana çal›ﬂmaktad›r.
Komite
Komite, ICRC’nin en yüksek politika oluﬂturma merciidir. Kendi özel kapasitelerinde
hareket eden 15 ila 25 ‹sviçre vatandaﬂ›ndan oluﬂmaktad›r. Üyeler bu göreve davetle gelirler; di¤er bir deyiﬂle potansiyel üyeler kat›lmalar› için davet edilmektedirler.
Komite, ICRC’nin doktrini ve genel politikas›n› oluﬂturmak ve kuruluﬂun faaliyetlerini denetlemek için düzenli olarak toplanmaktad›r.
ICRC’nin bir özelli¤i olan Komite’nin yaln›zca ‹sviçrelilerden oluﬂan - ve özü, geleneksel olarak yans›z bir ülkenin yurttaﬂlar›nca Cenevre’de kuruluﬂuna dayanan- tek
milliyetçi yap›s› ICRC’nin uluslararas› düzeydeki eyleminin kesinlikle insani, ba¤›ms›z, ayr›m gözetmeyen ve tarafs›z olaca¤›n›
garanti etmektedir.
Komite üyelerinin hepsinin ayn› milliyetten
olmas›, ICRC personelinin tamamen ‹sviçreli oldu¤u anlam›na gelmemektedir. Asl›nda ICRC "uluslararas› olma" politikas›n›
benimsemiﬂtir. Bugün ICRC taraf›ndan istihdam edilen yabanc› çal›ﬂanlar›n yar›s›n›n
‹sviçre pasaportu bulunmamaktad›r.

1994- 2004 y›llar›nda ba¤›ﬂ
yapanlar›n kategorilerine göre
nakdi, ayni ve hizmet olarak
ba¤›ﬂlar

50

ICRC,
–

Cenevre Sözleﬂmesi’ne taraf olan Devletler ( hükümetler),

–

Ulusal K›z›lhaç ve K›z›lay dernekleri,

–

Avrupa Birli¤i gibi uluslar üstü kuruluﬂlar,

–

kamu ve özel kaynaklar›n yapt›¤› yard›mlar ile finanse edilmektedir.

Tüm ba¤›ﬂlar gönüllülük esas›na dayan›r ve
–

nakdi,

–

ayni, yani g›da (pirinç, fasulye, ya¤ gibi) ve/veya g›da olmayan maddeler
(taﬂ›tlar, battaniyeler, plastik filmler,
mutfak aletleri, çad›rlar gibi),

–

hizmetler, yani uzman personel ﬂeklinde olabilmektedir.

Fon Ça¤r›lar›
Gereken finansman› sa¤lamak amac›yla,
ICRC genellikle y›lda bir defa ça¤r›da bulunur. Bu ça¤r›lar konular› ve ICRC’nin karﬂ›lamaya karar vermiﬂ oldu¤u ihtiyaçlar ile
belirtilen y›l için belirlemiﬂ oldu¤u hedefleri aç›klamaktad›r. Ça¤r›lar bir yandan
ICRC’nin merkez ofisindeki faaliyetlerini,
di¤er yandan da bölgedeki operasyonlar›n› kapsamaktad›r.

ICRC taraf›ndan ele al›nan durumlar›n say›s› ve yo¤unlu¤u y›ldan y›la de¤iﬂmekte ve
bütçeleri de buna göre de¤iﬂiklik göstermektedir. Ancak son on y›ldaki genel e¤ilim, çat›ﬂma hallerinin ve ICRC bütçesinin
artmas› yönündedir.
Acil eylem
Di¤er pek çok kuruluﬂtan farkl› olarak,
ICRC harekete geçmeden önce fon almay›
beklemez. Aksine, bölgedeki acil ihtiyaçlar› karﬂ›lamaya karar verdi¤inde, derhal harekete geçer.
Bununla beraber, bazen ICRC’nin operasyonel masraflar›n› karﬂ›lamak için oldukça
s›n›rl› kaynaklar› olabilmektedir. Bu nedenle, kuruluﬂ mali risk almakta ve ba¤›ﬂta bulunanlar›n gerekli fonlar› en k›sa zamanda
sa¤layacaklar›na güvenmektedir. Fonlar s›n›rl› oldu¤u için ICRC operasyon ve faaliyetlerinin esas ihtiyaçlara cevap vermesini
ve gerçekçi boyutlara sahip olmas›n› sa¤lamakla kalmaz, ayn› zamanda finanse edilmesini istedi¤i bütçelerin ba¤›ﬂ yapanlardan beklenebilecek makul düzeyde olmas›n› sa¤lamaya çal›ﬂmaktad›r.
ICRC bu dengeyi korumaya çal›ﬂ›rken, kuruluﬂun varl›¤› ve çal›ﬂabilmesi uluslararas›
toplumun mali ihtiyaçlar› karﬂ›lamas›
konusundaki iyi niyetine ba¤l›d›r.

Ayn› zamanda ba¤›ﬂlar›n, zaman içinde
kullan›ma aç›k olmas› gerekmektedir; böylece ba¤›ﬂlar yeterli bir esneklikle, en fazla
ihtiyaç duyulan yerde, zamanda ve kiﬂiler
için kullan›labilir.
Ba¤›ﬂ gereklilikleri ve ICRC’nin operasyonel
esnekli¤i
ICRC’nin saha operasyonlar›n› finanse
eden nakdin ço¤u, kendisini Ba¤›ﬂ Destek
Grubu diye adland›ran bir grup hükümete
ba¤l› ve uluslar üstü ba¤›ﬂç› taraf›ndan
gelmektedir. Bu grubun tüm üyeleri
ICRC’ye her y›l en az 10 milyon ‹sviçre
frank› tutar›nda ba¤›ﬂta bulunmaktad›r.
Ancak yap›lan düzenli ba¤›ﬂlar›n say›s›n›
artt›rmak için sürekli yo¤un çabalar harcanmaktad›r. Bütçe s›k›nt›lar› ya da iç denetim yap›lar›, farkl› ba¤›ﬂc› devletlerin
ICRC’ye yapt›klar› ba¤›ﬂlar›na koﬂul ve gereklilik getirerek "ﬂartl›" olmas›na yol açmaktad›r. Operasyonlar›n›n dengesi ve ba¤›ms›zl›¤›n› tehlikeye atmad›¤› sürece
ICRC bunu kabul etmektedir. Aksi takdirde, ba¤›ﬂlara getirilen koﬂullar ba¤›ﬂta bulunanlarla birlikte yeniden gözden geçirilmektedir. Teklif edilen fonun kabul edilebilir bir ﬂekilde tahsis edilmesi konusunda
anlaﬂmaya var›lamad›¤›nda, ba¤›ﬂlar reddedilmek zorunda kal›nabilir. Neyse ki bu
çok nadir olmaktad›r.

1995 – 2005 y›llar› aras›nda
merkez ofisler ve sahaya ayr›lan
bütçelerin de¤erlendirilmesi
(nakdi/ayni/hizmetler)
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ICRC hakk›nda daha fazla ﬂey
ö¤renmek ya da bu broﬂürde
bahsedilen konular hakk›nda
daha fazla bilgi sahibi olmak
için, ICRC’nin web sitesini
ziyaret edebilirsiniz:
www.icrc.org

Bu sitede
- En son haberlere
- ICRC için özel önem taﬂ›yan
güncel konu ve meselelere
- Mevcut y›l için ICRC’nin
ça¤r›lar›na
- Aile haberleri a¤›na
- Foto¤raflara
- Yay›nlara

- Uluslararas› Federasyon ve
Ulusal K›z›lhaç ve K›z›lay
Dernekleri’nin linklerine
- ICRC bünyesindeki iﬂ imkanlar›na
- ve daha fazlas›na
ulaﬂabilirsiniz.

Misyon
Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi (ICRC), insani
görevi yaln›zca savaﬂ ve iç ﬂiddet
ma¤durlar›n›n yaﬂam›n› ve onurunu
korumak olan tarafs›z, yans›z ve ba¤›ms›z
bir kuruluﬂtur. Çat›ﬂma ortam›nda Hareket
taraf›ndan yürütülen uluslararas› insani
yard›m operasyonlar›n› koordine eder ve
yönlendirir. Ayn› zamanda insanc›l hukuku
ve evrensel insani ilkeleri yayma ve
güçlendirme yoluyla ac›lar› önlemeye çal›ﬂ›r. 1863'de kurulmuﬂ olan ICRC, K›z›lhaç –
K›z›lay Hareketi'nin kurucu organ›d›r.
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ICRC’yi keﬂfedin
Silahl› çat›ﬂma, insanl›k sahnemizin en
belirgin özelliklerinden biridir. Uluslararas›
K›z›lhaç Komitesi (ICRC) yaklaﬂ›k bir buçuk
yüz y›l önce, savaﬂ›n ortas›nda insaniyetçili¤i
muhafaza etmek için kurulmuﬂtur. Savaﬂta
bile s›n›rlar vard›r: savaﬂ›n nas›l yürütülece¤i
ilgili s›n›rlar ve savaﬂanlar›n nas›l davranacaklar› ile ilgili s›n›rlar.
Bütün bunlar göz önünde bulundurularak
oluﬂturulan - ve dünyada 192 ulus taraf›ndan
onaylanan- bu kurallar, Cenevre Sözleﬂmesi’nin
temellerini oluﬂturdu¤u uluslararas› insanc›l
hukuk olarak bilinmektedir.
“ICRC’yi Keﬂfedin”, ICRC’nin ne oldu¤unu, nas›l oluﬂtu¤unu ve bugün nas›l çal›ﬂt›¤›n› aç›klamaktad›r.

