
Avrupa Ligi finali: ICRC, 
Azerbaycan'daki futbol 
etkinliğine katılacak 
BASIN AÇIKLAMASI  

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, 25 - 29 Mayıs 2019 tarihleri 

arasında Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 

Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak. 

Bakü,  Avrupa'nın en prestijli spor faaaliyetlerinden birinin 

finaline sahne olurken,Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) de 

taraftar festivalinde yer alacak. 

Aktif katılım, video gösterimi ve sanal gerçeklik sergilenmesi sayesinde, 
oradaki futbol taraftarları, dünya çapında  çatışmalardan ve diğer şiddet 
olaylarından etkilenen insanlara destek olmak için çalışan insani yardım 
kuruluşunun faaliyetlerini daha iyi tanıma fırsatı bulacaklar. Futbol ligi 
finaline katılanlar çatışmanın sonuçlarıyla yaşayan insanların videolarını 
izleyerek tamamen farklı bir deneyime tanıklık edecekler. 

Çatışmalar sonucu, sevdiklerinin belirsiz bir şekilde ortadan  kaybolmasıyla 
başa çıkmak zorunda kalan  ailelerin içine düştükleri durum, ciddi bir endişe 
kaynağı. Eski ve yeni çatışmalar ve diğer şiddet olayları nedeniyle, bugün 
dünyada yüz binlerce insan hala kayıp  ve akıbetleri bilinmiyor. 



Halen, 25.000'den fazla kişi, Dağlık Karabağ çatışmasının sonucu olarak 
90'larda ortadan kaybolan ve sayıları 4.500'i aşan yakınları hakkında haber 
alabilme umuduyla yaşıyor. 

25 yılı aşkın bir süredir kayıp olan yakınlarının akıbetinin hala belirsiz 
olmasıyla  başa çıkmaya çalışmak, umutsuzca onlardan haber almayı 
bekleyen ailelerin sosyal ve psikolojik durumlarını büyük ölçüde olumsuz 
etkilemektedir.  

 “… Ve onlar, sanki hiç var olmamışlar gibi, ortadan kayboldular. Kapının her 
çalınışında, geri dönmüş olmalarını umut ediyorum”. Bu sözler, 1992'de iki 
oğlu birden kaybolan bir anneye ait. 

ICRC, ailelerin uzun bekleyişlerinin sona erdirilebilmesi amacıyla, kayıp 
kişilerin akıbetini netleştirmek için bölgedeki ilgili makamlara destek 
sağlamaktadır. Bunu başarmak için ise, her şeyden önce aile üyelerinden 
mevcut bilgilerin tümü ile biyolojik referans örnekleri toplanmalı ve bunlar 
korunmalıdır. Bütün bunlar, bir gün kimlik saptması yapmaya yardımcı 
olabilir. 

ICRC ayrıca ailelerin çok yönlü ihtiyaçlarını çeşitli şekillerde karşılamaktadır.  

ICRC, insani görevi münhasıran silahlı çatışma kurbanları ile diğer şiddet 
olaylarının mağdurlarının hayat ve itibarını korumak olan tarafsız, yansız ve 
bağımsız bir insani organizasyondur. Kuruluş, 1992'den bu yana Dağlık 
Karabağ çatışmasıyla ilgili olarak bölgede faaliyet göstermektedir. 

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin: 

Ilaha Huseynova, ICRC Bakü : +99450 316 00 24 

 


