ICRC Başkanı: Iraklılar’ın eve
dönüşünü önleyen büyük
zorluklar var
Bağdat/Cenevre (ICRC) – Musul, Erbil ve Bağdat’a dört günlük bir ziyarette
bulunan Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı, Irak’ın sosyal
yapısının yeniden inşa edilebilmesi için, ülkenin şiddet dolu geçmişini
arkada bırakmasının sağlanması gerektiğini söyledi.
ICRC Başkanı Peter Maurer, Iraklıların ülkenin hemen her yerinde karşı
karşıya kalmaya devam ettikleri olağanüstü zorlukları vurguladı. Bu
zorluklara arasında büyük çaplı silahlı operasyonların sona ermesinin
üzerinden bir yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen halen yerinden edilmiş
durumda olan 1.8 milyon kişi ile bu kişilerin üçte birinin hala kamplarda
yaşıyor olması da var.
Marurer, “Irak’taki yıkımın büyüklüğü daha az şok edici olamaz, ancak
bugünün Irakında derine işlemiş sosyal yaralar daha az görülebilir
durumda,” dedi.
“Eğer Irak ayağa kalkacaksa, toplumun mutabakata yönelik olarak çalışması
lazım. Bu süreçte, evlerine dönmek isteyen tüm Iraklıların hiç bir
ayrımcılığa maruz kalmadan, güvenli ve gönüllü geridönüşlerinin sağlanması
gerekmektedir,” diye konuşan Maurer, ayrıca, geri dönüşlerin
sağlanabilmesi için uygun koşullar olması gerektiğini, toplumun genelinde
halen hüküm süren önemli insani ihtiyaçlar bulunduğunu vurguladı.
“Geri dönüşler aceleye getirilemez,” diyen Maurer şunları ekledi;
“İnsanların yeterli barınma ve içme suyu ve sağlık bakımı gibi temel
ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, geçim kaynakları ile güvenlik ve
patlamamış mühimmatın temizlenmesi gibi hizmetlerin sağlanmasına ihtiyacı
var.”
Büyük önem taşıyan mutabakat sürecine göndermede bulunan Maurer, yargı
süreci ve insan onurunu koruyan gözaltı şartlarının, hangi ülkeden
geldiklerine ya da neyle suçlandıklarına bakılmaksızın tüm göz altındaki
kişilere eşit olarak uygulanması gerektiğini vurguladı.

ICRC Başkanı ayrıca sayıları yüzbinleri bulan ve yıllardır süren
çatışmaların farklı aşamalarında kaybolan ve hala kayıp durumda olan çok
sayıda kişinin kaderlerinin açıklığa kavuşturulması gerekliliğine de
dikkat çekti.
“Kaybolanların ailelerinin aradıkları cevaplara ulaşması lazım,” diye
konuşan Maurer, şunları söyledi;”Musul’da oğullarını, babalarını,
kocalarını arayan ailelerle tanıştım. Bana sevdiklerine ne olduğunu
bilememenin onlara her gün yaşattığı acıyı anlattılar. Iraq halkı – ve
yetkilileri – bu duygusal meselelerle kafa kafaya mücadele etmelidir”.
Musul’daki muazzam yıkımın yanı sıra, normal hayata dönüşün umut verici
işaretleri de görülebiliyordu. Maurer,”İnsanlar evlerini yıkıntılardan
temizliyorlar, hatta şehrin en fazla zarar görmüş bölgesinde bulunan batı
bölgesinde dükkanlarını açıyorlar ve bu da Irak halkının dayanıklılığının
bir kanıtı,” diye konuştu.
1-4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği Irak ziyareti sırasında, ICRC
Başkanı Maurer, Başbakan Adel Abdul-Mehdi, Başkan Barham Salih, Başbakan
Yardımcısı Fouad Hussein ve Meclis Başkanı Mohammed al-Halbousi ile
görüştü. Maurer, temasları sırasında ICRC’nin Irak Kızılayı ile birlikte,
siddet ve belirsizlik sarmalının ardından girilen mevcut toparlanma
döneminde Irak halkına yardım etme konusundaki kararlılığını dile getirdi.
ICRC Irak’ta 2018 yılında:
·
47 su sisteminin rehabilitasyonunu yaparak 2.5 miyondan fazla
kişinin temiz suya erişimin iyileştirilmesine yardımcı oldu.
·
340,000 kişiye yardım paketleri, 275,000 kişiye elzem ev
eşyaları dağıttı ve 120,000 kişiye de nakit yardımda bulundu
·
17 adet ICRC birinci basamak sağlık merkezinde ve iki adet ICRC
destekli hastanede 300,000’den fazla tıbbi konsültasyona katkıda bulundu.
·
1,050 kayıp kişinin bulunmasına yardımcı oldu ve 5,250 kayıp
kişi için yeni arama kaydı açtı.
·
39,400’den fazla engelli kişiye ICRC tarafından idare edilen
Erbil’deki merkez de ve yine ICRC’nin desteklediği 15 ayrı merkezde fzik
tedavi hizmeti sağladı.
·
91 Gözaltı merkezinde, 54,000’den fazla göz altında kişiyi
ziyaret etti ve 28,420 yazılı ve sözlü mesajı ileterek, gözaltındakilerin

de aralarında bulunduğu, aile bağlarının yeniden kurulması ve
sürdürülmesine yardım etti
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