Kayıp ailelerine daha iyi destek
sağlamak için Bosna uluslararası
çalıştayı düzenleniyor

Saraybosna (ICRC) - "Kayıp Kişilerin Yakınlarıyla Çalışmayı
Destekleme ve Güçlendirme" Çalıştayı, Uluslararası Kızılhaç
Komitesi (ICRC) ile Grupo de Acción Comunitaria (GAC) işbirliğiyle
2 - 3 Temmuz 2019 tarihlerinde Bosna Hersek, Saraybosna’da
gerçekleştiriliyor. Kayıp ailelerinin kurduğu örgütlerden 70'ten

fazla temsilci ile 31 ülkeden gelen uzmanlar, kayıpları bulma
konusundaki deneyim ve uzmanlıklarını paylaşmak amacıyla
biraraya geliyor.
Çalıştay, dünyanın farklı yerlerinde bu sıkıntıyı yaşayan ailelerin
kayıp akrabalarını ararken nasıl desteklenmeleri gerektiğini
araştırırken, kayıp ailelerine daha etkili bir şekilde yardımcı olmak
ve en iyi uygulamaları belirlemek ve yaymak amacını da taşıyor.
ICRC'nin Kayıp Kişiler Projesi’nin başında bulunan Caroline
Douilliez ; “Sevilen bir yakının kaybolması çok büyük acılara sebep
oluyor. Ailelerin, kayıp yakınlarının akıbetiyle ilgili dayanılmaz
belirsizlikle başa çıkmalarına yardım etmenin yanı sıra, ICRC
onlara yasal, finansal, idari ve lojistik destek sağlamaya da
odaklanıyor,” dedi.
ICRC Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Patrick Vial, kayıpların
akrabalarının çok yönlü gereksinimlerinin çoğu zaman göz ardı
edildiğine dikkat çekiyor. Vial, "ICRC, kayıp sevdiklerini bulma
sürecinde destek sağlamak için Batı Balkanlar da dahil olmak
üzere dünyanın birçok yerindeki aileler ve aile örgütleriyle yakın
işbirliği içinde çalışıyor. Ancak, bu konuda asıl sorumluluğu
devletlerin taşıdığını unutmamak gerekiyor. Uluslararası İnsancıl
Hukuk uyarınca, aileler sevdiklerine ne olduğunu bilme hakkına
sahipler ve Devletler de onları destek sağlamak ve sorularını cevap
vermekle yükümlüdürler. "

Kısmen, şiddetten etkilenen toplulukları desteklemek için çalışan
bir İspanyol kuruluşu olan GAC'nin kurucusu Pau Pérez, “kayıp bir
akrabanın nerede olduğuna dair bilgi alınamaması, korku, endişe
ve nihayetinde çaresizlik yarattığı için psikolojik bir işkence
şeklidir. Aileler ve destekleyici kuruluşlar, kapasitenin en iyi
şekilde nasıl güçlendirileceği ve kayıpların aranması ve
bulunmasına dair uzun ve karmaşık süreçlerin nasıl
destekleneceği konusunda birlikte düşünmelidir,” diyor.
Bosna Hersek’te, Temmuz 1995 Srebrenitsa katliamında kaybolan
yaklaşık 1000 kişi dahil olmak üzere, 1992-1995 Bosna Savaşı’nın
bir sonucu olarak, yaklaşık 7.000 kişinin akıbeti hâlâ bilinmiyor.
Çalıştay, bilinçli olarak Srebrenica’da yaşananların yıldönümünde
düzenlenerek, dünyada çok sayıda kişinin halen kayıp olduğu
ülkelerden birine dikkat çekmeyi hedefliyor.
Bu çalıştay, küresel bir uygulama topluluğu ve ortak teknik
standartlar oluşturarak kayıpların durumuna dünya çapında
müdahaleyi geliştirmek için dört yıllık bir girişim olan ICRC'nin
Kayıp Şahıslar Projesi'nin bir parçası. Mayıs ayında,
Guatemala'daki Antigua Guatemala'da, kayıp göçmenlerle ilgili
insani amaçlı bilgi toplama ve değişim konularına odaklanan
atölye çalışmasını takip ediyor.
Yaklaşan etkinler, kayıpların aranması ile kayıpların önlenmesi ve
kayıp vakalarının çözülmesinde adli tıpın rolünün araştırılmasında
en iyi uygulamalar gibi konuları merkeze alarak düzenlenecek.
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