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Ekselansları, Bayanlar ve Baylar, Meslektaşlar ve Dostlar, 

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi ile Cenevre Sözleşmeleri 
Yüksek Akit Tarafları’nın (devletler) bir araya gelip insani eylemin 
geleceğini şekillendirmesi için tek platform olan 33. Uluslararası 
Kızılhaç ve Kızılay Konferansı'na hoş geldiniz. 

 



Bu toplantıya katılanlara hoşgeldiniz derken aslında yalnız 
değilim: toplantıya katılan delegeler, Cenevre’deki ilkokul 
öğrencilerinden dünya çapındaki çalışmaları için Kızılhaç ve 
Kızılay'a teşekkür eden mesajlar aldı; yoksulluğun, açlık, savaş ve 
felaketin olmadığı bir dünya hayalinden bahseden mektuplar. 
Çocuklar bizi,  'dünyayı iyileştirmeye' çağırıyorlar. 

Sekiz yaşındayken, dünyaya yardım etme fırsatları sonsuzmuş gibi 
görünüyor. Ancak yıllar geçtikçe, tutkular azalıyor. Bu konferans 
sırasında, sizleri, tartışmalarımızın merkezindeki insani krizlere 
odaklanarak, çocuklardan gelen cesaretlendirici ve şevk veren 
sözler üzerinde düşünmeye teşvik ediyorum; politikanın ötesine 
geçip, atabileceğimiz pratik adımlara odaklanın. 

Devletlerin temsilcileriyle açık konuşmak gerekirse: (Konferans 
öncesinde yapılan) Delegasyon Konseyi toplantısında önemli olan, 
şu veya bu konudaki ilerleme değil de Hareket’in tüm unsurlarının  
sahadaki deneyimlerinin sonucu ortaya çıkan  endişe atmosferiydi: 

• Uğraştığımız bazı göç politikalarının gayri-insani etkileri; 
• Toplumları etkileyen toksik atmosfer ile krizler ve 

çatışmaların, bunlara  maruz kalan toplumlar ile onlara 
yardım edenlerin zihinsel sağlığı üzerindeki derin etkisi; 

• Tarafsız ve yansız insani alanın ihlali; 
• Çağdaş savaş ortamında uluslararası insancıl hukukun (IHL) 

devletler ve diğer aktörler tarafından dikkate alınmaması  
• İnsani verilerin silahlı operasyonlar, terörle mücadele ve 

hükümetlerin kamu düzenini sağlama politikaları 
bağlamında silah olarak kullanılması. 

Bunları suçlama olarak değil, Devletler ile Hareket arasındaki özel 
ilişkinin yenilenmesini hedefleyen açık bir tartışmada masaya 
getirilmesi gereken gerçek kaygılar olarak sıraladım. 

 



Bu yıl, (Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri) Federasyonu’nun 
(kuruluşunun) yüzüncü yılı ve Cenevre Sözleşmeleri’nin 70. 
yıldönümü, yani bir benzeri daha olmayan sözleşmemizin 
devamlılığının bir simgesidir. Federasyon’u  tebrik ve tüm 
devletlere katılımlarını ve desteklerini sürdürdükleri için teşekkür 
ederiz. 

Bugün, günümüzün karmaşık insani krizleri karşısında ilişkimize 
yeniden enerji sağlamak için hepimize çabalarımızı yenileme 
çağrısında bulunuyorum. 

Tarafsız, bağımsız ve yansız bir insani faaliyetler için azalan siyasi 
destek ve finansman konusunda endişeliyim. İnsani çalışmalar 
gittikçe daha fazla siyasi amaçlar için kullanılıyor, yardıma 
muhtaç olanlara erişim engelleniyor ve uluslararası yasal 
zorunluluklar giderek azalıyor. 

Sevgili Meslektaşlarım, 

İnsani yardım çalışmalarının araçsallaştırılması ve siyasallaşması, 
Hareket'teki birçok kişi için büyük endişe kaynağıdır. Tarafsız, 
yansız ve bağımsız insanı eylem alanını daraltan giderek daha 
fazla sayıda Devlet görüyoruz. 

İnsani çalışanların sivillere ve tutuklulara erişimi engelleniyor; ve 
güvenlikleri garanti edilmiyor. Ayrıca,  yapay bürokratik engeller, 
yaptırımlar ve diğer kısıtlayıcı önlemler bahanesiyle insani yardım 
dağıtımı sınırlandırılıyor. 

Devletlerin güvenlik kaygılarının meşru olmasına rağmen, terörle 
mücadele önlemlerinin insani faaliyetleri kısıtlayabileceğini 
görüyoruz. Uluslararası alanda pratik çözümlere yönelik adımlar 
atılmış olmakla birlikte, Devletler ve Hareket’in  bu zor koşullarda 
nasıl çalışılacağı konusundaki ortak anlayışın yenilenmesi önemini 
korumaktadır. 



Sevgili Meslektaşlarım, 

Vurgulamak gerekir ki, 1949 Cenevre Sözleşmelerinin bu 70. 
yıldönümünde, uluslararası insancıl hukukun koruyucu gücünün 
savunulması önemlidir. Cenevre Sözleşmeleri, devletlerarası 
işbirliğinin en büyük kazanımlarından birini temsil eder: bunlar 
evrensel olarak kabul edilmiş çok az uluslararası anlaşma 
arasındadır, çünkü bunlar etik davranış ve insanlık onurunun 
evrensel değerlerini yansıtır. 

Bu dönüm noktası sene boyunca, devletlerin IHL'ye saygı duymak 
ve saygı duyulmasının ssağlamak için güçlü söylem ve eylemlerde 
bulunduklarını gördük.Çok sayıda olumlu çabaya rağmen, aşırı 
boyuttaki ihlaller halen devam ediyor. Bu yasalara saygı 
duyulmasını sağlamak için daha fazlasını yapmamız gerektiği 
açıktır. Kanun bütünlüğü ihlal edildiğinde, hepimiz ihlal edilmiş 
oluruz. 

Bu yeni zorluklar karşısında, ICRC, IHL'in çağdaş savaş 
alanlarında uygulanması konusunda Devletlerle birlikte çalışmakta 
ve bu önemli konularda birçok devletle devam eden yapıcı ve açık 
diyaloğu takdirle karşılamaktadır. 

Sevgili Meslektaşlarım, 

En genç neslin bizden istediği gibi 'dünyayı iyileştirmek' 
durumundaysak, bu ortak çabalarımızla - Hareketin bileşenleri ile 
çalışan devletlerin yeniden enerji kazanmış ilişkisiy sayesinde  
yapılabilecektir. Bu bizim pragmatik adımlar atabilmemiz, daha 
büyük bir etki yaratabilmek için karşımıza çıkan bir fırsat. 
Çözümleri ararken, yardım ve korumamıza gereksinim duyan 
insanları her zaman tüm faaliyetlerimizin ve tartışmalarımızın 
merkezinde tutmalıyız. 


