Yunan Parlamentosu ve ICRC,
kayıp göçmenler ve ailelerin
insani ihtiyaçlarını ele alıyor

10 MAYIS 2019

Atina (ICRC) - Yunan Parlamentosu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin
(ICRC) desteği ile, milletvekilleri ve diğer önemli gruplarla birlikte, kayıp
kişiler ve ailelerinin durumu ile ilgili insani ve yasal meseleleri ele almak
üzere, özel bir oturum düzenledi.
Parlamento Başkan Yardımcısı Anastasia Christodoulopoulou, İsviçre'nin
Yunanistan Büyükelçisi Olaf Kjelsen, ICRC Operasyonlar Direktör Yardımcısı
Mary Werntz ve ICRC Yunanistan Ofis Temsilcisi Monica Zanarelli, Yüksek
Mahkeme Başsavcısı Xeni Dimitriou-Vassilopoulou ve Polis Teşkilatından
Teğmen Zacharouir Tsirulaguirir, Dünya Kızılhaç ve Kızılay Günü olan 8
Mayıs'ta düzenlenen oturuma katılanlara hitap ettiler.

Başkan Yardımcısı Bayan Christodoulopoulou, kayıp göçmenlerin nerede
olduklarının belirlenmesinin önemini vurguladı. Parlamento Başkan
Yardımcısı hayatını kaybeden göçmenlerin kimliklerini tespit ederek,
“şiddetli bir şekilde kırılmış bir zincirdeki bağları tamir etmek ve göç, nüfus
hareketleri ve koruma mekanizmaları hakkındaki tartışmaları yeniden açmak
istediklerini,” söyledi.
ICRC’nin Operasyonlar Direktör Yardımcısı Bayan Werntz, “kayıp
göçmenlerin aileler için olduğu kadar devletler için de büyük bir zorluk teşkil
ettiğini” belirtti. Werntz, “Giderek artan sayıda tanımlanamayan naaş ve
farklı ülkeler ve kıtalara yayılan ailelerle, ölenlerin kimliğini etkin bir şekilde
belirleme ile ailelerine bilgi sağlama çabalarının daha karmaşıklık seviyelere
ulaştığı”na işaret ederek, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde eşgüdüm
sağlanması gerektiğini vurguladı.
Tematik oturum, katılımcıların, tüm ilgili kurumlar arasında kayıp göçmen
vakalarının yönetimi ve verilerin merkezileştirilmesi hakkında daha iyi
koordinasyonun önemi konusunda uzlaşmaya varmalarıyla sona erdi.
Katılımcılar, kayıp göçmenlerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılama
konusundaki taahhütlerini yinelediler. ICRC, Yunan hükümetine vefat eden
göçmenlerin kimliklerinin etkili bir şekilde tespit edilmesi ve ailelerine bilgi
verilmesi için destek sağlamayı sürdürecek.
Oturumu, Yunan Parlamentosu Senato Salonu dışında kurulan “Kayıp
göçmenler: Rakamlardan Fazlası” başlıklı bir ICRC fotoğraf sergisi izledi.
Sergi, kayıp göçmenlerin trajedisini görselleştiriyor ve ICRC'nin aile üyelerini
yeniden bir araya getirme çalışmalarını gösteriyor. Sergi, 15 Mayıs'a kadar
ziyarete açık.
Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:
Fragkiska Megaloudi, ICRC Basın Sorumlusu, Tel: +30 6948716327, E-posta:
fmegaloudi@icrc.org
Facebook üzerinden bizi takip edebilirsiniz :
https://www.facebook.com/ICRCgr/

