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ICRC Operasyonlar Direktörü Dominik Stillhart, Suriye’de kaçırılmış olan ICRC çalışanları için 

çağırıda bulundu: 

“Bugün, 2013 yılında Suriye’de kaçırılan üç çalışanımız  hakkında bilgi sağlanması için 

kamuoyuna açık bir çağrıda bulunuyoruz. 

Çalışanlarımızdan biri, 1988 yılından bu yana adanmış ve kararlı bir şekilde ICRC için çalışan 

Yeni Zelandalı Hemşire Louisa Akavi’dir. 

Diğerleri de, bizimle şoför olarak görev yapan ve her ikisi de sevgi dolu birer eş ve baba olan 

Alaa Rajab  ve Nabil Bakdounes’dir. 

Louisa, Alaa and Nabil’e, aradan geçen yıllar boyunca onları aramaya devam ettiğimizi ve onları 

tekrar aramızda görme umudunu asla yitirmeyeceğimizi söylemek isterim. 

Ne yazık ki, ve tüm çabalarımıza rağmen, 2013’den bu yana Alaa ve Nabil’e ne olduğunu 

öğrenemedik.  

Lousia hakkında bildiğimiz ise, O’nun Islam Devleti grubu tarafından esir tutulmakta olduğu ve 

kendisinin nerede olduğu hakkında birden fazla kez güvenilir bilgiler aldık. Bu yönde 

edindiğimiz en yeni bilgi Aralık 2018 tarihli.  

Louisa’nin bu süreçte yaşadığı zorluk ve sıkıntıları düşünemiyorum bile. Tek bildiğim, 

Lousia’nın kaçırıldığı sırada, Kızılhaç’ın silahlı çatışmalardan etkilenen insanlara yardım etmek 

şeklindeki misyon ve görevine bağlılığının ve kararlılığını gösterir bir şekilde, hemşire olarak 

görev yaptığıdır. 

Bugün, Islam Devleti’nin Suriye’de toprak kaybetmesiyle, meslektaşlarımızı bulma aciliyeti 

yeniden zirve yapmıştır. Bu nedenle, Lousia, Alaa ve Nabil hakkında bilgi sahibi olan herkesi 

öne çıkmaya ve ellerindeki bilgileri bizimle paylaşmaya çağırıyoruz.  

Bu, 156 yıllık ICRC tarihindekli en uzun süreli kaçırma vakasıdır. Geçen beş yıl, çaresizce haber 

bekleyen Louisa, Alaa ve Nabil’in aile ve arkadaşları için büyük zorluklarla geçmiştir.  
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Son olarak, Yeni Zelanda Kızılhaçı ve Yeni Zelanda Hükümeti’ne kalpten teşekkürlerimi dile 

getirmek istiyoruım. Onların, Louisa’nın bulunması çabalarına kararlı desteği çok kıymetlidir ve 

bu desteğin devam edeceğini biliyorum.” 
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