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ICRC Siyasa Başkanı Dr. Hugo Slim, 5. Singapur Kızılhaç İnsani 

Konferansı’nda, insanlık için ortaklık ve gönüllülük konulu bir konuşma yaptı. 

20 Temmuz’da yapılan konuşmanın özeti şöyle;  
 

İnsani faaliyet, en iyi sonucu ortaklıklarla - başkalarıyla birlikte 
çalışarak -yürütüldüğünde verir . Bu sene düzenlenen konferans 
temasının bu kadar iyi olmasının nedeni de budur. 



ICRC çok eski ve Singapur Kızılhaçı gibi biz de bu yıl kendimize 
ortaklığın, ortaklaşa çalışmanın gerçek önemini hatırlatıyoruz. 
Yeni kurumsal stratejimizde  ortaklık, "etkiyi arttırmak için 
başkalarıyla çalışmak" şeklinde beş temel stratejik hedefimizden 
biri olarak yer alıyor. Bunu üç ana sebepten dolayı yapıyoruz: 

1. Bugünün ve yarının uzun süren çatışmaları, sıklıkla onlarca 
yıl ve pek çok nesil boyunca çatışma ve şiddet ortamında 
hayatta kalmak için mücadele eden insanların yaşamlarında 
daha büyük ve daha kalıcı bir etkiye sahip olmak için 
başkalarının yardımına ve desteğine ihtiyacımız olduğu 
anlamına geliyor. 

2. Tırmanan iklim krizi, önümüzdeki yıllarda insani ihtiyaçların 
genişlemesine ve insani faaliyetlerin daha da 
karmaşıklaşarak, ortaklığa daha çok dayanan bir hale 
gelmesine yol açacaktır. 

3. Ayrıca, etkilenen insanlara daha yakın olan veya onlar 
tarafından organize edilen yerel ve ulusal kuruluşlarla 
ortaklaşa çalışmanın etik olarak doğru ve operasyonel olarak 
etkili olduğunu da biliyoruz. 

Bu nedenle, ortaklaşa çalışma hakkında bazı ICRC düşüncelerini 
sizlerle paylaşmak stiyorum: 

Ortaklığın ilişkiler ile ilgili olduğunu vurgulayarak başlamak 
istiyorum. İnsanların başka insanlarla birlikte bir şeyler 
yapmasıyla ilgilidir, ortaklık. 

Ayrıca, ortaklık sanatının sadece kuruluşlara özgü olmadığını, 
yalnızca organizasyonlar arası ortaklıklar içerisinde bir araya 
gelmiş çeşitli insan grupları olarak birlikte çalışılan toplu 
ortaklıklar meselesi olmadığını teyit etmek istiyorum. 

Ortaklık aynı zamanda kişiler arasında ve yakınlıkla ilgili bir 
konudur. İki kişinin insani bir amaç doğrultusunda en temel insani 
faaliyet düzeyinde nasıl çalıştığı ile ilgilidir. Uygun koşullarda, 



günlük olarak insani alandaki milyonlarca etkileşimden kişisel 
bakım ortaklıkları olarak bahsedebiliriz. 
 

 
 

Bir doktor ve bir hasta arasındaki ilişki ortak bir amaçla birlikte 
çalışan iki kişinin ortaklığıdır: biri iyileşmeye odaklanırken diğeri 
onları iyileştirmek için tedavi ve teşvik etmeye odaklanır. 

Aynı durum, kayıp kızını bulmak için bir baba ile çalışan Aile 
Bağlarının Yeniden Tesisi ekibinin bir üyesi için de geçerlidir. 
İnsani alanda bir başarı elde etmek için birlikte çalışmaları gerekir. 

Kan bağışında bulunan donör bile, genellikle hiç karşılaşmadığı bir 
kişiyle gizemli bir ortaklığa sahiptir. Bir koldan diğerine kan akışı, 
süreç boyunca başkalarının dikkatlice aracılık ettiği,  insani bir 
ortaklık içinde hayat kurtarmak amacıyla kurulan önemli bir dizi 
kişisel bağlantının sonucudur. 



Gönüllüler ise, kurumlar arasındaki ortaklıkların yapı taşlarıdır ve 
aynı zamanda insani görevli ve mağdur olarak birebir çalışan 
kişiler arasında kişisel ortaklıklar kurmanın insan yüzüdürler. 

Konuşmanın tümü için; https://www.icrc.org/en/document/icrc-partnerships-
today-and-tomorrow-conflict-and-disaster 
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